
 

      
 

 

 

  
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball final de carrera: 

ESTUDI COMPARATIU SOBRE LA VIABILITAT ECONÒMICA 

D’EXPLOTACIONS D’OLIVERA INTENSIVES I 

SUPERINTENSIVES A ESPANYA 

Especialitat: 

Hortofructicultura i Jardineria 

 

 

 
Alumne:  

Ester Freixa Serra 

 
 
 

 
Tutors:  

José Mª Gil Roig  

CREDA – IRTA - UPC 

 

Joan Tous i Martí 

 IRTA – Mas de Bover 

 
 

 

 

 

 

 
Castelldefels, Setembre 2009



 

1 

 

ESTUDI COMPARATIU SOBRE LA VIABILITAT ECONÒMICA 

D’EXPLOTACIONS D’OLIVERA INTENSIVES I 

SUPERINTENSIVES A ESPANYA 
 

Alumne: Freixa Serra, Ester 
Tutors: Gil Roig, José Mª – CREDA – IRTA - UPC  

Tutors: Tous Martí, Joan – IRTA – Mas de Bover 

 

 

Resum 
 

Als últims anys, degut a la demanda 

creixent d‟oli d‟oliva, les millores 

tecnològiques en oliverar s‟han 

intensificat.  

Aquestes han donat lloc a dos sistemes 

moderns de plantació: el sistema 

intensiu i el superintensiu.  

El primer (intensiu) es basa en densitats 

de plantació de 200-500 arbres per 

hectàrea, produccions mitges entre 6.000 

kg/ha (secà) i 10.000 kg/ha (regadiu) i 

recol·lecció mecanitzada amb vibradors 

de tronc, arribant a vides útils de més de 

30 anys.  

El sistema d‟alta densitat (superintensiu) 

es basa en plantacions amb densitats de 

més de 1.000 arbres per hectàrea 

formades en “seto” per tal de 

mecanitzar la recol·lecció amb 

veremadores, produccions que poden 

superar a les intensives els primers anys 

i vides útils properes als 15 anys.  

Aquest estudi vol avaluar la rendibilitat 

econòmica dels dos sistemes de plantació 

per a diferents situacions, centrant-se 

principalment en les regions olivareres 

catalanes (Lleida i Tarragona). La 

rendibilitat s‟avalua a través del càlcul 

del Valor Actual Net, la Taxa Interna de 

Retorn i Anàlisis de Sensibilitat de 

paràmetres que repercuteixen 

directament en els resultats de 

l‟explotació. 

Les situacions plantejades tindran en 

compte algunes innovacions en els dos 

sistemes, com maquines recol·lectores 

en continu per a sistemes intensius o 

mesures per allargar la vida útil en el 

sistema superintensiu (podes de 

rejoveniment). 

Les dades utilitzades en les anàlisis 

provenen de la revisió bibliogràfica i 

d‟enquestes realitzades “in situ”. 

Els principals resultats obtinguts 

mostren que el sistema intensiu és el 

més rentable, i que les innovacions 

descrites  augmenten la rendibilitat en 

els dos sistemes. 

 

 

Paraules clau: rendibilitat econòmica, 

oliverar, costos, models de plantació, 

produccions. 
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Resumen 
 

En los últimos años, debido a la 

demanda creciente de aceite de oliva, 

las mejoras tecnológicas en olivar se han 

intensificado. 

Estas han dado lugar a dos sistemas 

modernos de plantación: el sistema 

intensivo y el superintensivo. 

El primero (intensivo) se basa en 

densidades de plantación alrededor de 

200-500 árboles por hectárea, 

producciones medias entre 6.000 kg/ha 

(secano) y 10.000 kg/ha (regadío) y 

recolección mecánica con vibradores de 

tronco, llegando a vidas útiles de más de 

30 años. 

El sistema de alta densidad (o 

superintensivo) se basa en plantaciones 

de densidades mayores a 1.000 árboles 

por hectárea, formadas en seto para 

facilitar la recolección con 

vendimiadoras, producciones que pueden 

superar a los intensivos los primeros 

años y vidas útiles de unos 15 años. 

Este estudio quiere evaluar la 

rentabilidad económica de los dos 

sistemas de plantación para diferentes 

situaciones, centrando-se sobretodo en 

las regiones oliveras catalanas (Lleida y 

Tarragona). La rentabilidad se evalúa a 

través del cálculo del Valor actual Neto, 

la Tasa Interna de Retorno y Análisis de 

Sensibilidad de parámetros que 

repercuten directamente en los 

resultados de la explotación. 

Las situaciones planteadas tendrán en 

cuenta, algunas de las innovaciones en 

los dos sistemas, como maquinas 

recolectoras en continuo para sistemas 

intensivos o medidas para alargar la 

vida útil en el sistema superintensivo 

(podas de rejuvenecimiento). 

Los datos utilizados en los análisis 

provienen de la revisión bibliográfica y 

de encuestas realizadas “in situ”. 

Los principales resultados muestran que 

el sistema intensivo es el más rentable, i 

que las innovaciones descritas 

aumentan la rentabilidad en ambos 

casos. 

 

 

Palabras clave: rentabilidad económica, 

olivar, costes, modelos de plantación, 

producciones. 
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Abstract 

 
 

In the last years, due to the increasing 

demand of olive oil, the technological 

improvements in olive sector have been 

intensified. 

These have given place to two modern 

systems of olive orchard: the high and 

the super high density systems. 

The first one (high-density, HD) bases 

on densities of plantation about 200-500 

trees/ha, average yields between 

(among) 6.000 kg/ha (dryness) and 

10.000 kg/ha (irrigation) and 

mechanical harvesting with trunk 

shakers, reaching useful lives of more 

than 30 years. 

The system of super-high-density (SHD) 

is based on plantations of densities 

bigger than 1.000 trees by hectare, 

trained on hedge to facilitate the harvest 

with vineyard type straddle-harvesters, 

yields that can overcome the high-

density ones in the first years. And they 

have useful lives close to 15 years. 

This study wants to evaluate the 

economic profitability of both systems for 

different situations of Spain, focusing 

the study on two Catalans olive regions 

(Lleida and Tarragona). The 

profitability is evaluated across the 

calculation of the Net Present Value, the 

Internal Rate of Return and Analysis of 

Sensibility of parameters that reverberate 

directly in the results of the farm. 

The raised situations will include some 

innovations in both systems, like new 

straddled-harvesters for high density or 

measures to lengthen the useful life in 

the high-density system (pruning‟s 

rejuvenations). 

The information used in the analyses 

comes from the bibliographical review 

and from surveys (interviews) realized 

"in situ". 

The main results show that the high-

density system is the most profitable, 

and the described innovations increase 

profitability in both cases. 

 

 

Key words: economic profitability, olive 

orchard, costs, models of plantation, 

yields. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El cultiu de la olivera ha estat tradicionalment un cultiu extensiu de secà. Aquest es 

caracteritza per grans marcs de plantació (fins a 10x10), baixes productivitats i costos de 

cultiu força elevats. Els costos que més percentatge aporten al total són els de recol·lecció 

que, en el cas de plantacions tradicionals, es realitza manualment i pot costar 0,27 € per kg 

collit (JARC, 2005).  

Als anys 70 és van començar a realitzar les plantacions intensives, de fins 300 arbres per 

hectàrea, amb arbres d‟un sòl peu, que buscaven l‟augment de la producció i la reducció de 

costos realitzant la recol·lecció amb vibradors de tronc (Pastor i col., 1990). Assajos realitzats 

a Catalunya (Tous i col., 1990) i a Córdoba (Pastor i col., 2006) demostren que les 

produccions augmenten proporcionalment amb la densitat de plantació fins a uns 300 arbres 

per hectàrea, amb mitjanes de producció en regadiu de fins a 11.000 kg/ha (Córdoba). Els 

costos de recol·lecció en aquest tipus d‟explotacions poden baixar a 0,18 € per quilo collit 

(JARC, 2005), sent rentable a partir de 40-50 kg. de producció per arbre (Gil Ribes, 2001).  

Els vibradors de tronc han evolucionat també, incorporant paraigües que faciliten la recollida 

dels fruits tirats i eviten la necessitat d‟una gran quadrilla d‟operaris per moure les borrasses, 

disminuint així encara més els costos de recol·lecció. 

Paral·lelament, per facilitar la recol·lecció en plantacions petites o joves, van aparèixer els 

anomenats “vareadors” o pintes mecàniques de tipus pneumàtic o amb piles que han anat 

evolucionant, i que actualment poden rebaixar els costos de recol·lecció fins a uns 0,20 €/kg. 

collit. 

Als anys 90 a diferents regions espanyoles va aparèixer l‟anomenat sistema superintensiu o 

“seto”. Destaquen Aragó (1993/94), Tarragona (1995), Murcia (1996) i Andalusia (1999)  

com a pioners i actualment s‟estima que hi ha unes 60.000 d‟hectàrees de superintensiu arreu 

del món (Espanya, Itàlia, Portugal, Tunísia, Marroc, Califòrnia, Xile, Austràlia, 

Argentina,...). Aquest sistema pretén millorar la rendibilitat amb una tecnificació gairebé 

total en les operacions de cultiu i unes densitats de plantació que poden sobrepassar els 1.000 

arb/ha. La recol·lecció passa a ser totalment mecànica amb l‟ús de les veremadores típiques 

utilitzades en vinya, que fan que els costos de recol·lecció puguin baixar a menys de 0,10 € 

per kg collit. Aquestes plantacions tenen una ràpida entrada en producció (2º any) i uns 

màxims assolits que varien segons la latitud. En assajos paral·lels realitzats a Córdoba i 

Tarragona (Tous i col., 2006), les produccions màximes arribaven a 21.552 i 13.493 kg/ha 

respectivament per al 5º any. Però a partir d‟aquest punt les produccions comencen a baixar 

a causa de la competència entre els arbres i de la creixent problemàtica de plagues i malalties, 

com l‟ull de gall (repilo) i el glifodes. És per aquests problemes que la vida útil d‟aquestes 

explotacions no sol sobrepassar els 15 anys. Un altre inconvenient d‟aquest sistema són els 

elevats costos d‟implantació (uns 8.000 €/ha) en comparació amb el mètode intensiu en que 

es trobarien al voltant de 3.000 €/ha. (Tous i col., 2007). 

Les ultimes innovacions han estat maquines especialment concebudes per la recol·lecció en 

continu de l‟olivera. Una empresa argentina, ha posat a la venda una maquina que pot 
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recol·lectar arbres de fins a 5 metres d‟alçada per 3,60 metres d‟amplada. S‟han creat també 

prototips de recol·lecció lateral, però les dades i assajos sobre aquests tipus de recol·lecció són 

més limitats. Aquests dos tipus de maquines podrien ser la solució al problema de l‟elevat 

cost de la recol·lecció en els sistemes intensius, ja que poden aconseguir costos de recol·lecció 

semblants a la veremadora, sense tenir que reduir els marcs de plantació. Però el gran preu 

d‟aquests tipus de maquinaria, obliga a tenir explotacions de grans dimensions (més de 100 

ha) i terrenys poc abruptes. 

En diferents regions espanyoles s‟han realitzat estudis econòmics d‟explotacions olivareres 

intensives i superintensives destacant Aragó (Espada, 2003), Navarra  (Abós i col., 2007), 

Castella-la-Manxa (Barranco i col 2007), Andalusia (Pastor i col., 2006 i Navarro, 2007),  i 

Califòrnia (Vossen i col. 2007). En molts d‟aquests estudis s‟analitzava la rendibilitat 

econòmica d‟explotacions intensives i superintensives a través del càlculs del VAN i la TIR, 

sense tenir en compte com influeix la diferent durada d‟una inversió en els resultats. Una 

explotació de major durada pot generar més efectius (major VAN), però això no te perquè 

indicar una major rendibilitat. Els resultats obtinguts en d‟aquests estudis indiquen que les 

plantacions superintensives presenten un VAN i TIR menor a les intensives. 

L‟objectiu d‟aquest estudi és comparar la rendibilitat econòmica dels diferents models de 

plantació actuals, centrant-se sobretot en les regions olivareres de Catalunya (Lleida i 

Tarragona), i avaluar els costos d‟algunes actuacions, com el rejoveniment d‟oliverars d‟alta 

densitat per d‟allargar la seva vida útil o l‟ús de maquines recol·lectores en continu en els 

sistemes intensius.  

S‟han realitzat enquestes a explotacions de Catalunya, Aragó, Navarra i Murcia, per poder 

avaluar els costos de les operacions culturals dutes a terme en cada cas. A partir d‟aquestes 

enquestes es simularan una sèrie d‟escenaris de costos d‟explotacions que seran les que 

s‟utilitzaran per a l‟avaluació econòmica. Aquesta comptarà amb càlculs del Termini de 

Recuperació, el Valor Actual Net i la Taxa Interna de Retorn. El VAN utilitzat en aquest estudi 

no serà només el VAN simple, sinó que s‟utilitzarà també un VAN que permeti comparar 

explotacions de diferents durades, sent aquest una de les principals aportacions del treball. 

Finalment s‟analitzarà la sensibilitat dels diferents models de plantació a variacions de 

paràmetres que poden influeixen en el resultat de la explotació (preus, produccions,...).  

L‟estudi s‟estructura en diferents parts: en l‟apartat 2 es donarà una idea general de la 

situació del sector olivarer. En el següent (3) s‟introduiran les característiques bàsiques de 

cultiu, es descriuran detalladament els diferents models de plantació existents i les tècniques 

de conreu i produccions potencials dels sistemes més moderns. En l‟apartat 4 es descriurà la 

metodologia utilitzada en l‟estudi i es presentaran els escenaris creats. En els últims dos 

apartats (5 i 6) es presenten els resultats dels càlculs i les consideracions finals que se‟n 

extreuen. 
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2. SITUACIÓ DEL SECTOR OLIVARER 

2.1. Món 

La superfície mundial d‟oliverar (Figura 1), sobrepassa, des del 2004 els 10 milions 

d‟hectàrees, i creix lleugerament al voltant d‟un 1%.  

 

Figura 1: Superfície mundial d’oliverar. Període 2001-2007 

 
Font: Internacional Olive Council, 2009 

 

La producció d‟oli (Figura 2), que és aproximadament el doble que la producció d‟olives de 

taula, no és constant ni proporcional en el temps, entre d‟altres, per que l‟olivera és un cultiu 

típicament alternant.  

 

Figura 2: Producció mundial d’oli. Període 2000-2008 

 
*Dades provisionals                                                                   
** Previsions 

Font: Internacional Olive Council, 2009 
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La producció esta centrada sobretot a la conca mediterrània que té més del 90% de la 

superfície mundial d‟oliverar (Figura 3). Tot i que, als darrers anys, països del nou món estan 

apostant per aquest cultiu (Argentina, Xile, Austràlia, Estats Units...), aquests no arriben ni a 

aportar un 2% de la producció mundial.  

Figura 3: Pes dels principals països productors d’oli al món. Percentatge sobre 

total de tones produïdes a la campanya 2006/2007 

 
Font: Internacional Olive Council, 2009 

2.2. Espanya 

La producció espanyola d‟oli al 2008 ha estat d‟uns 1.100 milers de tones (Figura 4, dades 

provisionals), el que representa un 40% de la producció mundial. 

A la Taula 1 i en la Figura 4 es mostra com ha variat la producció d‟oli a Espanya en la 

dècada actual. No obstant, aquestes variacions en la producció no alteren el consum en la 

mateixa proporció, sinó que es manté prou estable al voltant d‟unes 500.000 tones d‟oli 

consumit a tot l‟estat. 

Figura 4: Producció i Consum d’oli a Espanya. Període 2000-2008 

 
*Dades provisionals                                                                   
** Previsions 

 

 

Font: Internacional Olive Council, 2009 
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La evolució i destí de la producció i superfície d‟oliveres a Espanya (Taula 1), mostra que les 

produccions i superfícies d‟oliva de taula representen menys d‟un 10% la major part dels 

anys. Es pot deduir també que els rendiments mitjos espanyols tant en oliva de taula o d‟oli, 

són semblants (propers a 2.000 kg/ha). 

 

Taula 1: Sèrie històrica de superfície i producció d’olives (1996-2006) 

Anys 

Oliva de taula Oliva d‟almàssera 

Superfície Total 

(milers d‟hectàrees) 

Producció 

(milers de 

tones) 

Superfície Total 

(milers d‟hectàrees) 

Producció Olives 

(milers de tones) 

Producció Oli  

(tones) 

1996 133,3 189,0 2.122,3 4.328,3 954.148 

1997 124,1 286,8 2.156,0 5.592,8 1.120.952 

1998 124,5 258,5 2.221,9 4.020,7 846.851 

1999 169,7 387,8 2.194,9 3.072,3 667.536 

2000 174,3 331,2 2.231,6 4.729,1 983.484 

2001 163,8 485,9 2.265,5 6.496,6 1.422.035 

2002 164,3 357,9 2.266,2 4.057,0 836.902 

2003 168,7 498,5 2.270,8 7.055,1 1.449.071 

2004 171,3 455,4 2.293,5 4.744,6 1.005.461 

2005 166,8 375,4 2.298,5 3.646,3 819.428 

2006 169,8 395,7 2.313,9 5.283,3 1.092.602 

Font: MARM: Anuario de Estadística Agroalimentaria y Pesquera, 2007 

 

 

Espanya té 2.313.869 hectàrees d‟olivera d‟almàssera (Taula 2). D‟aquesta superfície, només 

un 16% és en regadiu, tot i que s‟observen rendiments majors de la superfície en regadiu 

(4.493 kg/ha) que en secà (1.985 kg/ha). Aquest percentatge augmenta a comunitats com 

Navarra, la Rioja i Murcia (més del 30% són de regadiu) mentre que descendeix per a altres 

com Madrid, Balears, Extremadura, Castella-la-Manxa o Castella i Lleó (menor al 5%).   

La producció espanyola d‟oliva d‟oli per comunitats (Taula 2), mostra que la major 

productora és Andalusia, amb un pes del 84% sobre la producció total espanyola al 2006. La 

segueixen Extremadura (5,7%), Castella la Manxa (4,5%) i en quart lloc, Catalunya amb tan 

sols un 2% de la producció. 
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Taula 2: Oliverar d’almàssera: Anàlisis per Comunitats Autònomes de la superfície, arbres disseminats, rendiment i producció, 2006 

Comunitats Autònomes 

Superfície en plantació regular (hectàrees) Nº Arbres 

disseminats 
  

Rendiment de la 

superfície en producció 

(kg/ha) 

Producció 

d’olives 

Total En producció (tones) 

Secà Regadiu Total Secà Regadiu Secà Regadiu   

 ANDALUSÍA 1.119.532 290.579 1.410.111 1.093.198 281.491 8.005 2.785 4.923 4.430.124 

 EXTREMADURA 194.200 6.200 200.400 193.300 3.500 –  1.479 5.000 303.311 

 CASTELLA - LA MANXA 340.369 18.620 358.989 318.250 15.146 44.478 653 1.856 236.010 

 CATALUNYA 111.507 13.369 124.876 109.903 12.724 29.521 600 2.959 103.789 

Tarragona 69.038 8.173 77.211 68.124 7.845 –  477 3.778 62.134 

Lleida 36.937 5.091 42.028 36.331 4.806 4.968 770 1.634 35.853 

Barcelona 2.558 80 2.638 2.480 63 24.553 1.121 2.143 3.111 

Girona 2.974 25 2.999 2.968 10 –  900 2.000 2.691 

 C. VALENCIANA 91.379 9.386 100.765 88.346 8.407 14.250 806 2.125 89.115 

 ARAGÓ 36.776 9.896 46.672 36.478 9.597 –  782 2.072 48.418 

 R. DE MURCIA 14.740 6.904 21.644 12.707 5.955 1.426 830 1.950 22.176 

 CASTELLA I LLEÓ 6.338 182 6.520 6.211 92 6.963 2.409 4.879 15.652 

 NAVARRA 3.178 2.350 5.528 3.088 2.133 –  2.702 3.404 15.604 

 MADRID 25.212 392 25.604 17.803 392 74 499 2.000 9.668 

 LA RIOJA 2.872 1.654 4.526 1.989 1.265 –  1.063 3.410 6.428 

 BALEARS 7.838 184 8.022 7.838 184 11.500 252 2.112 2.375 

 PAÍS VASC 182 –  182 182 –  2.000 3.299 –  601 

 CANARIES –  30 30 –  12 9.150 –  3.187 74 

ESPANYA 1.954.123 359.746 2.313.869 1.889.293 340.898 127.367 1.985 4.493 5.283.345 

  Font: MARM 2007 
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2.3. Catalunya 

De la producció catalana d‟olives per almàssera al 2006 (103 milers de tones, Taula 2), la 

província que més aporta al total és Tarragona amb 62.134 tones, seguida per Lleida amb 

35.853 tones.  

La distribució de la superfície d‟oliveres es mosta en la Taula 3. Veiem que a Catalunya, 

com a la resta de la península, la superfície esta centrada en la producció d‟olives per oli. 

Tarragona és la província que concentra una major superfície d‟oliverar (74.334 hectàrees 

al 2007) i Lleida una mica més de la meitat (43.101 hectàrees). Les superfícies de regadiu 

representen el 13% a Tarragona i l‟11% a Lleida, tot i que a Lleida es preveu augmentar 

bastant aquest percentatge degut a les noves dotacions de reg que estan arribant (canal 

Segarra - Garrigues). A Barcelona i Girona el regadiu representa prop d‟un 6% i un  2% de 

la superfície total en producció. 

 

 

Taula 3: Superfície d’oliveres en plantació regular a Catalunya (any 2007) 

 

Superfície total (ha) En producció (ha) 

Secà Regadiu Total Seca Regadiu Total 

Província OLIVA DE TAULA 
Barcelona - - - - - - 

Girona 4 - 4 2 - 2 

Lleida 30 - 30 29 - 29 

Tarragona 25 5 30 25 5 30 

Total Catalunya 59 5 64 56 5 61 

 
OLIVA PER ALMÀSSERA 

Barcelona 2.663 84 2.747 2.619 75 2.694 

Girona 2.494 209 2.703 2.463 180 2.643 

Lleida 37.738 5.333 43.071 36.591 4.935 41.526 

Tarragona 64.125 10.179 74.304 63.321 9.904 73.225 

Total Catalunya 107.020 15.805 122.825 104.994 15.094 120.088 

 
TOTAL OLIVERA 

Barcelona 2.663 84 2.747 2.619 75 2.694 

Girona 2.498 209 2.707 2.465 180 2.645 

Lleida 37.768 5.333 43.101 36.620 4.935 41.555 

Tarragona 64.150 10.184 74.334 63.346 9.909 73.255 

Total Catalunya 107.079 15.810 122.889 105.050 15.099 120.149 

Font: DARP, 2007 
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2.4. Preus de l’oli 

El tipus d‟explotació d‟olivera objectes d‟aquest estudi estan dirigits a la producció d‟oli de 

qualitat centrant-se sobretot a Catalunya. Les Denominacions d‟Origen Protegides (DOP) 

Siurana i Garrigues són les dues que es comercialitzen a Tarragona i Lleida i són d‟oli 

arbequí. La Taula 4 mostra l‟evolució del preu de l‟oli per aquestes dues DOP. 

 

Taula 4: Evolució del preu de l’oli de les DOP d’oli arbequí de Catalunya (€/kg) 

 
2006 2007 2008 2009 %  

Nov. 07- 

Des. 08  
Des. Nov. Des. Gen. Feb Des. Gen Feb 

Fruitat extra 

D.O. Siurana 
- 3,13 3,08 3,13 3,13 2,46 - 2,28 -21% 

Fruitat extra 
D.O. Garrigues 

3,13 3,13 - - - 2,46 - - -21% 

Fruitat D.O. 

Siurana 
- 3,10 3,02 3,04 - 2,40 2,16 - -23% 

Fruitat D.O. 

Garrigues 
- 3,10 - - 2,91 2,40 2,16 2,16 -23% 

Font: Llotja de Reus, 2009 

 

La evolució de l‟oli d‟oliva segons graduació1 per al conjunt de Catalunya i de l‟estat es 

mostren en la Figura 5 i la Figura 6.  

En tots els casos es mostra el gran descens que els preus han sofert durant el 2008 (més del 

20% en les D.O. Siurana i Garrigues), i que sembla continua per al 2009. Aquest fet pot ser 

una altra raó que inciti a millorar la competitivitat del sector. 

 

                                                 

1 La classificació dels olis d‟oliva segons graduació es troba a l‟ annex V, pàgina 124. 
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Figura 5: Preus setmanals d’oli d’oliva refinat i de més de 1,5º a Catalunya (Llotja de Tortosa) 

 
Font: DARP  

 

Figura 6: Preus mitjos nacionals d’oli (0,8º i 2º) a Espanya 

 
Font: MARM 
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3. EL CULTIU DE LA OLIVERA 

En aquest apartat es descriuen les característiques principals del cultiu de la olivera, els 

diferents models de plantació actuals i les tècniques de conreu i produccions potencials dels 

models considerats. 

3.1. Característiques del cultiu 

 Descripció bàsica de l‟arbre 

L‟olivera (Olea europaea L.) és una planta que pertany a la família Oleaceae. És un arbre de 

fulla perenne, no molt alt amb copa arrodonida i tronc gruixut i rústic. Presenta una arrel 

pivotant que es ramifica extensament i que, en terrenys sorrencs, pot arribar a una gran 

profunditat (2 o 3 cops la copa). No obstant, en la multiplicació actual de plançons pel 

sistema d‟estaquilles semi llenyoses, el sistema radicular és més fascicular amb arrels més 

laterals. El seu tronc de color gris clar, ple de protuberàncies i fissures, especialment quan 

envelleix, ja que de jove la escorça és llisa. Les seves fulles son oposades i lanceolades, de 

fins a 8 cm de llargada. Les flors són molt petites i reunides en inflorescències, amb quatre 

pètals i gran aroma. Els fruits, les olives, són drupes  de forma ovoide de mida que oscil·la 

entre 1,5 i 3 cm. Gairebé una tercera part de la polpa de la oliva és oli, i és per això que la 

seva obtenció és tan senzilla com pressionar les olives per extreure‟n el suc. 

 Desenvolupament vegetatiu 

Les gemmes vegetatives broten a finals de març, una mica més tard que les gemmes florals. 

El creixement vegetatiu de major importància es dona fins a meitat de juliol, quan la calor 

torna a parar els arbres. Entre setembre i Octubre és dona el 2º flux de creixement 

vegetatiu. 

La fase reproductiva comença a partir de la sortida del repòs hivernal, vora febrer. És 

llavors quan les inflorescències comencen a desenvolupar-se per arribar plena floració a 

primavera. Aquest procés és essencial, temperatures elevades poden accelerar-lo, mentre 

que es ralenteix quan les temperatures són baixes. Quan les flors estan obertes es produeix 

la pol·linització, a primavera, un altre procés delicat que podria veure‟s malmès per pluges 

abundants, podent deixar les flors estèrils (corrida). Les flors fecundades exitosament inicia 

el seu creixement, per donar lloc, poques setmanes més tard a la formació del pinyol dins 

l‟oliva.  

El creixement del fruit és, en comparació amb altres fruiters de drupa, bastant prolongat, 

amb diferencies importants segons varietats, condicions de cultiu,... En general es pot 

establir 200 dies com durada aproximada d‟aquest procés.  

El fruit travessa diferents etapes abans de completar la seva maduració. En la primera fase 

del creixement l‟augment de mida del fruit ve donat tant per la divisió com per la expansió 

cel·lular. Després es produeix una parada abans del següent creixement que acabarà amb el 

canvi de color de la epidermis que indica el inici de la maduració. L‟aclarida natural nomes 

té repercussió significativa si es realitza fins aquest punt, col·laborant a augmentar el pes 

dels fruits. 
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Un indicador que pot utilitzar-se per conèixer l‟estat de maduració del fruit és el color de 

l‟epidermis. El fruit passa d‟un color verd al principi, després a un vermellós violaci, que 

acaba en negre quan el fruit esta totalment madur. 

L‟oli esta completament format quan els fruits estan en “envero”, és a dir, quan uns quants 

fruits són negres, la majoria vermellosos i uns quants verds. Estudis assenyalen que el 

sostre del rendiment d‟oli es troba proper a l‟inici de la maduració del fruit. 

 Temperatura  i llum 

No tolera temperatures menors a -10º C durant períodes llargs a l‟hivern, tot i que hi ha 

algunes varietats que poden arribar a suportar fins a -15º. En les regions on és sol cultivar 

no acostuma a presentar problemes de gelades, tot i que, en algunes zones on el clima és 

més fred (Aragó, Lleida,...) els fruits podrien veure‟s malmesos, afectant la qualitat de l‟oli. 

No és una espècie que requereixi hores de fred, però si de calor (des de la brotació fins la 

floració, i des d‟aquesta fins la recol·lecció). Però vents secs i temperatures massa elevades 

a la floració, poden produir avortaments ovàrics generalitzats que afectin seriosament la 

producció. 

Necessita bastant llum, ja que la falta d‟aquesta redueix la formació de flors i per tant de la 

producció. A més algunes malalties és donen sobretot quan hi ha falta de llum i aireació.  

 Necessitats hídriques 

Es un cultiu que es pot conrear en regim de secà en zones on les pluviometries mitjanes 

anuals no siguin menors a 400 o 500 mm. El període crític en quant a necessitats d‟aigua el 

trobem entre la prefloració y el creixement del fruit, que acostuma a coincidir en el període 

de menor pluviometria. Tot i resistir la sequera, el regs poden augmentar la collita i el 

calibre dels fruits. 

 Sòl 

És una espècie molt rustica, que resisteix terrenys amb excés de calç i salinitat millor que 

altres especies de fruiters. Per això s‟ha acostumat a instal·lar aquest arbre tradicionalment 

en terrenys marginals. El rang de pH que tolera es troba entre 5,5 i 8,5, sòls més àcids 

presenten problemes de toxicitat per alumini i manganès i més bàsics són desaconsellats per 

la seva falta d‟estructura del terreny que obstaculitza el drenatge. 
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3.2. Models de plantació 

En aquest apartat es descriuen els trets característics dels principals models de plantació 

que poden trobar-se en olivera. El model tradicional, tot i no ser objecte d‟aquest estudi, 

també es descriu breument. Cal aclarir que, a més del sistema escollit per l‟agricultor, hi ha 

diferencies que es deriven de l‟entorn, que són complexes de recollir en un estudi d‟aquesta 

natura.  

El principal criteri utilitzat per diferenciar aquests models és la densitat de plantació. Un 

segon criteri important és el tipus de recol·lecció emprada, però aquest no coincideix 

sempre amb les densitats definides, ja que, per exemple, es poden trobar plantacions 

tradicionals recollides amb vibradors de tronc. En la següent Taula 5 es presenten els dos 

criteris: 

Taula 5: Diferencies principals dels models de plantació en olivera 

 
Tradicional 

Intensiu Superintensiu 

(més de 15 ha) (fins 50 ha)  (més de 100 ha) 

Densitat 

(arb/ha) 
Fins a 100 200-500 400-700 Major a 1000 

Tipus de 

recol·lecció 

Manual o 
vibradors 

manuals 

Vibradors de 
tronc o pintes 

mecàniques1 

Maquines cavalcants 
de grans dimensions 

per  olivera 

Veremadores 

 

3.2.1. Tradicional 

El sistema tradicional és el més abundant en la majoria de les zones olivareres. Actualment 

es manté sobretot en finques familiars, que s‟abasteixen del consum propi del seu oli. Es 

caracteritza per tenir baixes rendibilitats i productivitats (de 1.000 a 3.000 kg/ha en secà; i 

de 3.000-5.000 kg/ha en regadiu) sent, en molts casos, dependents de les subvencions que 

reben de la UE. 

En algunes zones amb orografia complexa i 

climes difícils és una de les poques possibilitats 

agrícoles que es tenen. No hi ha un nombre 

exacte d‟anys per definir la vida estimada 

d‟aquestes explotacions, però poden arribar a 

més de 200 anys. Els costos de cultiu són mig - 

alts deguts a la seva poca mecanització.  

 

  

                                                 
1 Per plantacions joves 

Figura 7: Olivar tradicional ecològic 
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3.2.2. Intensiu 

Les plantacions intensives van aparèixer 

aproximadament a partir dels anys 70. Aquestes es 

caracteritzaven sobretot per l‟augment de les 

densitats, que portaven també a augments de les 

produccions (5.000-6.000 kg/ha en secà; 8.000-

12.000 kg/ha en regadiu). Amb els anys, aquestes 

explotacions han tendit a retallar costos amb l‟ús de 

la recol·lecció mecanitzada amb vibradors. Però 

aquesta mecanització esta condicionada per l‟ús de 

varietats que tinguin fruits de fàcil caiguda i troncs 

que resisteixin la vibració i a més necessita terrenys 

poc abruptes, per permetre el pas de la maquinaria.  

La rendibilitat resultant és superior a la que trobem en l‟olivera tradicional doncs les 

inversions es veuen compensades a partir del 6º (Abós i col. 2007) o 9º any (Barranco 

2007).  

 

Figura 9: Plantació intensiva d’oliverar ecològic 

 

  

Figura 8: Plantació Intensiva d’olivera 
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3.2.3. Superintensiu  (Seto o Alta Densitat) 

Aquestes plantacions van aparèixer a la dècada dels 90 a diferents regions d‟Espanya, sent 

originaries de Catalunya. Segons Tous i col. (2003) una plantació superintensiva d‟olivera 

requereix una gran inversió (7.000-9.000 €) amb una rendibilitat a curt termini (15 anys), 

que utilitza una alta densitat de plantació (entre 

1.500 i 2.500 arbres/ha) i amb l‟objectiu principal 

d‟aprofitar la eficàcia d‟una maquina cavalcadora, 

per tal de reduir costos de recol·lecció. Per fer 

rentable aquesta inversió es necessiten explotacions 

de mides superiors a 15 ha, amb terrenys pocs 

accidentats (pendent màxima de 20%) i varietats de 

poc vigor com “Arbequina”, “Arbosana” o 

“Koroneiki”. 

Els arbres són conduits en eix vertical, emparrats formant fileres o “setos” per permetre el 

pas de la cavalcadora. A més de la mecanització de la recol·lecció, s‟ha introduït la 

mecanització en la esporga (topping amb maquines de discos).  

Per altra banda, els problemes causats per malalties augmenten a mesura que la densitat de 

plantes s‟incrementa, impossibilitant la correcta aireació de la plantació i això pot 

repercutir negativament tant en els majors costos d‟aplicació de productes fitosanitaris com 

en produccions més baixes. A més, a partir del 7º-8º any es presenten problemes de 

competències entre les plantes, que duen també a descensos de producció marcats. Tots 

aquests problemes fan que aquest sistema requereixi elevats coneixements tècnics per tal de 

tenir un control precís sobre el creixement vegetatiu. També la zona on està ubicada la 

plantació pot influir en l‟aparició dels problemes de maneig del “seto”, sent les latituds més 

baixes les que provoquen majors creixements vegetatius i, per tant, on apareixen més aviat 

els problemes de competència entre els arbres. 

 

La Taula 6 resumeix els trets principals de les plantacions superintensives i intensives 

(recol·lectades amb vibrador o Colossus). 

 

 
 

  

Figura 10: Oliverar superintensiu 
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Taula 6: Característiques de les plantacions intensives i superintensives 

 
Intensiu amb 

vibrador de troncs 

Intensiu amb 

recol·lecció en línia 

(Colossus) 

Superintensives  

(seto o alta densitat) 

Densitat (arb/ha) 200-500 400-700 Major a 1.000 

Dimensió mínima 

de la plantació 

(ha) 

5-10 100 Mes de 15 

Vida útil (anys) 30-50 20-25 10-15 

Entrada 

producció1 
4º-5º any 2º-3º any 

Sistema de 

formació 

Vas amb tronc alt i 

copa compacta però 

sense límit de 
dimensions 

Vas amb tronc alt (copa a 

80 cm.) i eix central. 

Estructura rígida que no 
superi les dimensions de la 

maquina  

Eix central  de 3 m. 

d‟altura màxima per 1,5 
m. d‟amplada 

Esporga de 

producció 
Manual i lleugera Manual i mecànica 

Manual i  
topping (5é-6é any) 

Produccions 

mitges1 (kg/ha) 
Entre 7.000 i 13.500 Entre 8.000 i 13000 

Inversió inicial 3.500-4500 € 7.000-9.000 € 

Costos de 

recol·lecció (€/kg 

collit) 

0.10-0.16 0,06-0,08 0,04-0,08 

Plagues i 

malalties1 
Més facilitat de control de malalties 

Requereix més control 

de fongs (repilo i oliva 

sabonosa) a més de les 
ferides de la collita. 

Reg  (exemple a 

Tarragona) 
1.500 m3/ha 2.000 m3/ha 

Font: Elaboració pròpia amb dades de Tous i Col. (2007) 

 

                                                 
1 Dades que varien en funció de la latitud, varietat i altres característiques de la plantació 



3. EL CULTIU DE LA OLIVERA 

 

26 

Tornar a l‟INDEX  

3.3. Tècniques de conreu aplicades als diferents models de plantació 

d’olivera 

Les operacions bàsiques que s‟efectuen en el cultiu de la olivera són la esporga, el maneig 

del sòl, el reg, la fertilització, el control de les plagues i malalties i la recol·lecció. 

Posteriorment, s‟ha de transportar la collita al moli d‟oli per a la seva molturació. 

3.3.1. Esporga 

De forma general, la esporga pretén formar els arbres i preparar-los per obtenir unes bones 

produccions. Es diferencien 4 tipus d‟esporga bàsica: la de formació, la de producció, la de 

rejoveniment i la de regeneració.  

L‟esporga de formació té com a objectiu donar la forma desitjada al arbre, que permeti la 

major entrada de llum a la copa i faciliti les tasques de cultiu que es donaran durant tota la 

vida útil de la explotació.  En la Figura 11 s‟observen diferents sistemes de formació, sent 

els esquemes 1-7 els que s‟utilitzen en el model tradicional, el 8 el que s‟adapta al model 

intensiu i el 9 el que s‟utilitza en el sistema superintensiu (o seto). 

 

Figura 11: Sistemes de formació en oliverar tradicional, 
intensiu i seto 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1. Forma de dos rames 

2. Forma de candelabro 
3. Forma de doble o triple tronco 

4. Forma multiconal 

5. Copa esfèrica 
6. Forma cilíndrica curta 

7. Forma sin tronco  
8. Forma esfèrica amb tronc alt  

9. Eix central (Seto) 

 

 
 

Font: El cultivo del olivo (TDC Olive) 
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L‟esporga de producció és la que ha de mantenir l‟equilibri dels arbres, per aconseguir 

produccions màximes i intentar allargar la durada de la edat adulta (plena producció). Això 

s‟aconsegueix aclarint les branques i (xupons) procurant que les gemmes de flor quedin 

prou il·luminades. 

En les explotacions tradicionals, la esporga de producció en olivera ha estat sempre una 

poda manual (amb tisores) que aclareix bastant els arbres. Aquesta necessita mà d‟obra 

especialitzada i la durada d‟aquesta és de 20 a 40 arbres al dia. És un sistema que també 

s‟ha utilitzat bastant en models de plantació intensius. Actualment, per tal de reduir les 

hores, i els costos d‟esporga, la forma de esporgar ha canviat passant a utilitzar serres 

mecàniques en comptes de tisores i eliminant menys volum de fusta. S‟ha comprovat que 

aquestes podes més lleugeres no redueixen el potencial productiu de la plantació.  

En oliverar superintensiu s‟apliquen també podes amb màquines de discos, sobretot en 

alçada, però que no eliminen la necessitat d‟una esporga manual posterior a l‟interior de la 

copa. 

En l‟esporga de regeneració i en la de rejoveniment es solen fer actuacions més dràstiques, 

en plantacions que han sofert pel fred o altres factors o també es pot utilitzar en 

explotacions superintensives per recuperar el potencial productiu, en el moment en que les 

produccions descendeixen a causa de la competència entre arbres.  

En la Figura 12 es mostren diferents actuacions de rejoveniment que es poden efectuar en 

oliverar superintensiu adult. El mètode A tracta de disminuir la densitat de plantació, 

eliminant la meitat de els fileres. Aquest sistema, que no seria ben bé esporga, no ajuda a 

facilitar el pas de la veremadora sobre les fileres, però millora la il·luminació i aireació, 

reduint problemes de plagues. Aquesta actuació podria utilitzar-se per seguir tenint la 

explotació, però de manera intensiva, canviant la recol·lecció a les noves maquines de 

recollida en continu, ja que la recol·lecció amb vibradors de tronc no s‟adapta al sistema de 

formació superintensiva. 

Els sistemes B i C si que permetrien millorar el pas de les veremadores, però el B tardaria 

més temps que el C a tornar a entrar en producció. A més, si s‟escull malament l‟eix en el 

cas B el punt d‟unió entre el tronc i l‟arrel pot ser dèbil i trencar-se amb el pas de la 

màquina. 
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Figura 12: Mètodes de rejoveniment en oliverar superintensiu. 

A) Arrencar la meitat de les fileres. 

 
2.222 arb/ha 1.111 arb/ha 

 

B) Tallar l‟arbre d‟arrel i escollir un nou eix. 

 

Excés de vigor 
Any 0 

(poda arran de terra) 

Any 1 

(eix + rebrots) 

Any 2 

(eix seleccionat) 

 

C) Podar la totalitat de les branques i deixar l‟eix central. 

 

Excés de vigor 
Any 0 

(poda total de les rames) 

Any 1 

(nova brotació de l‟eix) 

Any 2 

(recuperació de la 

copa) 

Font: Elaboració pròpia amb dades de Tous, 2009 
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3.3.2. Maneig del sòl 

L‟objectiu principal que persegueix el maneig del sòl és permetre que l‟aigua i els nutrients 

del sòl estiguin disponibles per al cultiu, intentant evitar que es produeixi erosió, sense 

dificultar la resta de tasques de cultiu. Hi ha bàsicament 2 grups de sistemes de maneig del 

sòl: deixant el sòl nu o amb coberta (Figura 13). Dintre del primer, es pot aconseguir que el 

sòl estigui lliure de males herbes a través del laboreig tradicional o reduït, o bé amb la 

aplicació d‟herbicides. Entre les cobertures es pot escollir entre mantenir una capa verda 

segada o una capa de restes de esporga i fullaraca que ajuden a conservar la humitat del sòl.  

En oliverar tradicional s‟acostuma a utilitzar el sistema de laboreig, mentre que en les 

plantacions més modernes el mètode més empleat és una combinació entre mantenir una 

capa d‟herba segada entre les fileres d‟arbres i aplicació d‟herbicida sota les oliveres, per 

reduir la competència per l‟aigua. 

Figura 13: Esquema de les diferents alternatives de cultiu que es poden utilitzar en el maneig del sòl en 
oliverar 

 

Font: Pastor i  Col. 2000. 
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3.3.3. Necessitats d’aigua i nutrients 

La necessitat d‟aigua i nutrients de les oliveres varien segons la zona, la varietat, la edat de 

la plantació, etc. El reg, en cas de que n‟hi hagi, sol fer-se majoritàriament amb reg 

localitzat que permet millorar eficiència en l‟ús de l‟aigua i controlar la quantitat que arriba 

a l‟arbre i, algunes poques explotacions, ho fan per gravetat. Per exemple, en explotacions 

amb reg localitzat a Tarragona, els regs solen voltar els 1.500 m3 per hectàrea i any, mentre 

que a Córdoba, amb pluviometries inferiors, es necessiten uns 2.300 m3 també en el cas de 

reg localitzat. 

La fertilització en explotacions modernes d‟olivera sòl fer-se per fertirrigació en l‟aigua de 

reg, tot i que, en alguns casos, també es fan aplicacions via foliar (adobs foliars). Per ajustar 

les dosis del adobat a cada explotació és recomana fer anàlisis foliars durant el mes de juliol 

(Taula 7). 

Taula 7: Nivells crítics de nutrients en fulles d’olivera recollides al Juliol 

Element Deficient Adequat Tòxic 
Nitrogen, N (%) 1,4 1,5-2,0 - 
Fòsfor, P (%) 0,05 0,1-0,3 - 

Potassi, K (%) 0,4 >0,8 - 

Calci, Ca (%) 0,3 >1 - 
Magnesi, Mg (%) 0,08 >0,1 - 

Manganès, Mn (ppm) - >20 - 

Zinc, Zn (ppm) - >10 - 

Coure, Cu (ppm) - >4 - 
Bor, B (ppm) 14 19-150 185 

Sodi, Na (%) - - >0,2 

Clor, Cl (%) - - >0,5 

Font: Porras Soriano, 1997 

La Taula 8 mostra la relació entre les dosis d‟abonat anuals i les produccions mitges 

obtingudes en un mostreig de 79 oliverars. Es mostra com l‟abonat més abundant és el de 

Nitrogen. 

Taula 8: Relació entre les produccions mitges obtingudes i les doses d’abonat NPK en un mostreig de 
79 oliverars 

Producció mitja 

(kg/ha) 

Quantitat aportada (kg/ha) 

N P K 

>4.000 25-200 0-74 0-91 

<2.500 10-210 0-61 0-75 

Font: El cultivo del olivo, 2008 

En el cas de explotacions superintensives, la capacitat de controlar la quantitat d‟aigua i 

nutrients aportada és bàsica per tal de moderar el creixement de les plantes. Per aquesta 

raó, les aplicacions de Nitrogen són menors, a partir del 4º i 5º any de la plantació, de 

manera que el creixement dels arbres quedi limitat. El Potassi s‟aplica sobretot després de 

l‟estiu, per enfortir els arbres contra el fred i col·laborar en l‟enduriment del pinyol.  

Rarament es poden trobar explotacions amb deficiències d‟altres nutrients (Mg, Fe,...) i, en 

aquests casos, es poden fer aplicacions puntuals per solucionar-ho, però no és habitual. 
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3.3.4. Principals plagues i malalties 

La importància econòmica que les plagues i malalties tenen sobre una explotació, es basa, 

en part, en els costos dels tractaments fitosanitaris, i per l‟altra en la repercussió que 

aquestes tenen sobre la qualitat i quantitat de l‟oli obtingut. És per aquesta raó que cal dur 

un seguiment de les plagues i malalties de més incidència econòmica per poder seleccionar 

el moment i tipus de tractament a aplicar en cada cas, tot i tenint en compte la repercussió 

que aquests puguin tenir sobre l‟entorn.  

 

Les plagues i malalties que han tingut més incidència en l‟olivera són les que es mostren en 

la Taula 9:  

Taula 9: Plagues i malalties de l’olivera segons importància 

PLAGUES I MALALTIES PRINCIPALS  

Mosca Batrocera (=Dacus) oleae 

Tinya o Punxó Prays oleae 

Caparreta Saissetia oleae 

Ull de gall (repilo) Spilocaea oleagina 

ALTRES PLAGUES I MALALTIES SECUNDARIES 

Corc (Barrenillo) Phloetribus scarabeoides; Hylesinus oleiperda 

Glifodes Margaronia (Glyphodes) unionalis 

Piral (Abichado) Euzophera pingüis 

Sarna, acariosis Aceria oleae 

Oliva sabonosa Gloesporium olivarum 

Aranyó Liothrips oleae 

Aus, Rosegadors, Conills i llebres  
Font: Barranco i Col.,2004 

 

Tot i l‟aparició de nous mètodes de control de plagues, els agricultors segueixen decantant-

se pels tractaments químics tradicionals, de baix cost i bona eficàcia, però que, en molts 

dels casos, tenen una incidència negativa en la fauna auxiliar o efectes contaminants en el 

medi ambient i la producció. Els tractaments fets han de ser, sempre que sigui possible, 

amb productes que no alterin l‟entorn més del necessari, seguint els períodes de seguretat 

indicats i intentant variar les matèries actives per evitar la creació de resistències. 

 

En la  Taula 10 es presenten els productes fitosanitaris autoritzats a data 18 de maig de 

2009 en el conreu de l‟olivera. 
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Taula 10: Resum dels principals productes fitosanitaris i calendari de tractaments 

Plaga o 

malaltia 

Època de tractament 

(aprox.) 
Productes (matèria activa) Maig 2009 

Mosca Setembre -Octubre 
Dimetoat, Fosmet,  Deltametrín, Piretrina Natural, Proteïnes 
hidrolitzables, Caolí, Imidacloprid, Spinosad. 

Tinya 

Principi de la floració 
(Juny) o enduriment 

de l‟ós (juliol) 

Cipermetrina, Dimetoat, Fosmet, Caolí 

Caparreta 
De mitjans de Juliol 

al final d‟Agost 

Fosmet, oli d‟estiu, Oli parafínic, Piriproxifen, Fenoxicarb, 

Imidacloprid 

Corc 

(Barrenillo) 
Juliol - Agost Dimetoat, mètodes preventius (retirada de restes d‟esporga) 

Aranyó Febrer - Abril 
Dimetoat, Fosmet, Difeconazole, Dodina, Folpet, Maneb, 

Mancozeb, productes cúprics,... 

Ull de gall 
Febrer - Abril i 

Setembre - Octubre 
Productes cúprics, Zineb, Maneb, 

Font: Agrupació de Defensa Vegetal Terra Alta  2009 

 

A continuació es detallen les 4 principals plagues i malalties d‟olivera. 

Ull de gall (Repilo) Spilocaea oleagina 

És la malaltia més estesa en tots els països olivarers. Els 

símptomes típics son taques negres o grises en les fulles, 

que després es tornen grogues i cauen a final de 

primavera. Temperatures entre 10º i 18º C i humitat 

elevada o fulles mullades varies hores produeixen 

situacions optimes de contagi d‟aquesta malaltia. 

Aquestes situacions es donen sobretot a principi de 

tardor (octubre) i de primavera (març). Les explotacions 

amb més densitat de plantació, tipus seto, poden veure‟s 

més afectades per culpa de falta d‟aireació. 

Control: Els tractaments típics són amb diferents compostos cúprics i Maneb i/o Zineb. El 

numero de tractaments per campanya varia molt segons el tipus d‟explotació i la regió. De 

forma general, poden fer-se des de 2 tractaments preventius, un a cada època susceptible, o 

fins a més de 5 si es tenen problemes d‟aireació. Realitzar una bona esporga, que permeti 

ventilació entre els arbres i eviti humitats que durin masses dies són mesures que ajuden a 

prevenir grans atacs d‟aquest i altres fongs. 

Mosca de l’olivera  Bactrocera oleae (Dacus oleae)  

Es pot dir que la mosca és la plaga més nociva de la olivera. 

Passa l‟hivern sota terra, en forma de pupa, a primavera 

apareixen els adults que s‟alimenten per esperar al estiu i posar 

els seus ous a les olives. Les larves es mengen la polpa dels 

fruits. Es reconeix les olives atacades per mosca, per la 

picadura que produeixen al posar els ous. Aquests atacs 

Figura 14:Fulla afectada de repilo 

Figura 15: Oliva amb 

picadura de mosca 
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produeixen reduccions del pes i la qualitat del fruit, acceleren la caiguda d‟aquest i 

afavoreixen les podridures. El resultat final d‟aquests atacs es veu reflectit en la qualitat de 

l‟oli. 

Aquesta plaga es dona sobretot a zones costaneres mediterrànies, però a l‟interior de la 

península no sol arribar, doncs les condicions climàtiques no li son favorables. 

Control: Es solen fer tractaments amb matèries actives (triclorfon, dimetoat,....) durant la 

maduració del fruit (final estiu) atacant les larves de dintre les olives. També existeixen 

tractaments “esquer”, que es basen en tractar només part dels arbres amb una proteïna 

hidrolitzada barrejada amb insecticida. Així s‟aconsegueix reduir la quantitat d‟insecticida 

gastada. La lluita biològica, a traves de paràsits de la mosca, queda limitada al estiu, quan 

aquests paràsits poden desenvolupar-se fàcilment. Altres productes, com el caolí, que 

s‟utilitza en producció ecològica, s‟utilitza per crear una pel·lícula protectora contra l‟atac 

d‟aquesta i altres plagues. 

Tinya o Prays de l’olivera Prays oleae 

És la segona plaga d‟importància econòmica en la olivera. 

L‟adult és un petit insecte volador (8-10mm) gris platejat, la 

larva mesura 10-12 mm i és de color verd. Té tres 

generacions que afecten diferents estats vegetatius: La 

primera generació (fil·lòfaga) afecta a les fulles, la segona 

(antòfaga) afecta a les flors i la tercera (capròfaga) afecta als 

fruits, arrugant-los com un pèsol i fent que caiguin. Aquesta 

ultima generació és la que produeix més pèrdues, 

principalment en anys de poca collita. 

Control:  Hi ha diferents productes recomanats segons la generació que es vol tractar. Al 

inici de la floració (2º gen.) es pot tractar de manera preventiva empolvorant o polvoritzant 

amb dimetoat o triclorfon, però si es fa per polvorització s‟ha de procurar fer-ho amb gotes 

fines i a baixa pressió per evitar que les flors es corrin. Si no també es pot tractar 

directament el fruit amb dimetoat o formotion. 

Caparreta o Cochinilla de l’olivera Saissetia oleae 

Molt estesa per les regions mediterrànies afecta sobretot a 

cítrics i olivera. Els danys directes que produeix no són 

importants, però els indirectes afecten negativament la 

capacitat productiva i vegetativa de la planta. Tot i això no és 

una plaga que calgui ser tractada habitualment.  

Control: Hi ha varies matèries actives contra la caparreta (tipus 

fosmet), el més important és tractar en el moment en que la 

femella aixeca la seva closca i es veu com es mouen les larves. 

Si totes les femelles estan així, és el moment de tractar. 

  

Figura 16: Atac de Prays sobre 
les fulles 

Figura 17: Caparretes 
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3.3.5. Recol·lecció 

En la majoria d‟explotacions, la recol·lecció és la operació que major percentatge de costos 

representa. És per aquesta raó que l‟optimització d‟aquesta tasca, és una de les principals 

preocupacions dels agricultors d‟olivera.  

Per escollir un o altre mètode de recol·lecció cal tenir en compte factors com:  

o la varietat determinarà la època de maduració, la capacitat de caiguda de les olives, 
el vigor, la rigidesa del troncs,... 

o el destí de la producció (oli de diferents qualitats o olives de taula) 

o la zona o regió, que influirà en el creixement vegetatiu i la formació de l‟arbre 

o la mida i orografia de la explotació i la disponibilitat de ma d‟obra que limitaran el 
mètode de recol·lecció que es pugui emprar. 

 

La Figura 18  recull els principals mètodes de recol·lecció existents en olivera, que després 

es descriuen més detalladament: 

 

Figura 18: Esquema dels principals mètodes de recol·lecció en oliverar 

 

 

Manual 

- “Ordeño”     

 

 
 

-Recollida amb borrasses 

 

- “Vareo” 

- Caiguda natural (sud de Tarragona) 

 

Semi- 

Mecànic 

 

- Vibradors de rames 

- Pintes mecàniques 

 

 

 

Mecànic 

 

- Vibradors 
de tronc 

-Sense paraigües 

-Amb paraigües 
 

 
 

-Descarrega directa sobre un 

remolc  

 

-  Recol·lecció 
lineal 

 
-Veremadores 

-Colossus 

- Recol·lecció lateral 

Font: Elaboració pròpia amb dades del Cultivo del Olivo, 2004. 
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 Manual 

Vareo: Es tracta de donar cops a les branques amb pals llargs per tal de fer caure les olives. 

Normalment s‟estenen lones que es van traslladant d‟arbre. No es recomana per que 

malmet les branques i empitjora la qualitat de l‟oli obtingut. Només s‟utilitza en 

plantacions tradicionals en algunes regions 

especifiques. 

“Ordeño”: és la collita a mà de les olives 

directament, pentinant les branques amb els dits o 

ajudant-se amb pintes de ferro o plàstic. La collita 

cau sobre borrasses esteses a terra. És el mètode més 

lents de tots, però, a vegades, necessari per preservar 

la qualitat de les olives. Depenent de l‟alçada dels 

arbres cal utilitzar escales per arribar a les parts altes 

(Figura 19). Aquest mètode era, fins fa poc, el més 

utilitzat a les DOP d‟"Arbequina"de Catalunya 

(Garrigues i Siurana). 

 

 Semi - mecànic 

Pintes mecàniques: tenen forma de pinta o rastell on cada un dels dits o dents es mou, 

amunt i avall o de costat (Figura 20). Aquest dits es fiquen entre les branques i les agiten 

sense malmetre-les.  

Vibradors de rames: tenen una pinça o ganxo que abraça les branques i les fa vibrar 

unidireccionalment. 

Tots dos fan caure les olives sobre les malles 

que es van traslladant pels arbres i després es 

recullen per transportar-les. Per funcionar 

poden dur un petit motor de gasolina que es 

penja d‟un cinturó especial o poden tenir 

bateries o motor elèctrics (més petits) 

connectats a un grup electrogen. 

 

 

 

 

 

  

Figura 19: Recol·lecció manual en 

olivera 

Figura 20: Recol·lecció d’olivera amb pintes 
mecàniques 
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 Mecànic 

Vibradors de tronc: Són braços neumàtics que abracen el tronc de l‟olivera i el fan vibrar. 

Hi ha molts models depenent de: 

- Si són maquines autopropulsades o van muntats sobre un tractor.  

- Si agiten els arbres en una o varies direccions. 

- Si tenen paraigües o plataforma que recull les olives o no.  

- Si el braç permet que la pinça s‟inclini i pugui agafar el tronc o les rames principals 

inclinades. 

Tot i les possibilitats que els diferents tipus 

de vibradors ens ofereixen, cap d‟ells 

aconsegueix una caiguda total de les olives 

en una passada. Per tenir una màxima 

caiguda d‟olives cal fer més d‟una passada 

en diferents dies (per exemple en 

arbequina), acompanyar la feina del 

vibrador amb pintes mecàniques o utilitzar 

productes químics específics, però tot i això 

sempre queda part a la copa. 

 

A més, la recol·lecció amb vibradors de tronc només surt a compte en arbres d‟un sol peu, 

d‟una varietat que permeti la caiguda fàcilment i amb una esporga de formació que faci que 

les copes siguin compactes i amb poques branques que pengin massa, que amortitzen les 

vibracions. Aquest sistema es recomana per explotacions intensives inferiors a unes 50 Ha. 

 

 

 

Figura 21: Vibrador de tronc amb paraigües 

Figura 22: Vibrador de tronc autopropulsat 
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Cavalcadores o veremadores: Són les 

típiques maquines que s‟utilitzen en la 

recol·lecció de la vinya. Les dimensions 

d‟aquestes maquines fan que sigui 

necessari que els arbres estiguin en fileres 

ben definides amb l‟estructura rígida de 

l‟arbre no superi els 2,2 metres d‟alçada i 

amplada màxima de 60 cm (Grégoire 

G167), encara que en els últims models 

poden superar aquestes dimensions (3m 

d‟alçada i 1 d‟amplada). 

 

Les olives cauen gràcies a un pals que colpegen les olives i unes cintes transportadores les 

recullen i les duen cap a les tremuges (tolvas) posteriors de la cavalcadora. També 

s‟eliminen les fulles i impureses amb l‟aplicació de dolls d‟aire a les tremuges (1 o 2). La 

capacitat de carrega d‟una tremuja pot fer uns 1600-1800 l.  

 

També pot realitzar-se la recol·lecció 

descarregant les olives directament 

sobre un remolc tivat per un tractor 

(Figura 24). 

 

 

Figura 23: Veremadora treballant en oliverar 

Figura 24: Veremadora descarregant directament sobre 
remolc 
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Maquines cavalcants de grans dimensions per recollir l’olivera:  

Les primeres maquines d‟aquest tipus 

(Colossus, de la empresa MaqTec) van 

començar a funcionar al 2001 a la vall de 

Catamarca a Argentina. Són maquines que 

poden recol·lectar arbres de fins a 4,5 m 

d‟alçada per 3,6 d‟amplada. També n‟han 

creat una maquina que ofereix una finestra 

més petita (3,7x2,4 metres). 

El problema d‟aquestes maquines és que, 

degut a les seves dimensions, és dificultós 

traslladar-la entre explotacions i és millor 

tenir una sola explotació conjunta de grans 

dimensions (més de 100 ha). 

Necessiten plantacions amb un mínim de 

carril de 5 o 4 metres (segons la dimensió de 

la maquina), podent-se adaptar a sistemes 

intensius (a partir de 200 arb/ha) o també a 

sistemes d‟alta densitat amb marcs de 

plantació que tinguin una amplada mínima 

de carrer de 4 metres.  

El funcionament de la maquinaria és 

semblant al d‟una veremadora, on els 

causants de la caiguda dels fruits són pals 

que colpegen les olives també. L‟amplada es 

va adaptant a la copa, estrenyent-se i 

eixamplant-se segons el volum de les copes.  

La velocitat mitja d‟aquesta maquina és 

propera a 1 km/ho, donant rendiments que 

varien entre 2-3 ha/ho. La eficiència de 

recol·lecció es veu condicionada per la 

varietat plantada, essent millor varietats amb 

fruit grossos i de fàcil caiguda com “Barnea” 

o “Picual”. Els costos per quilo collit son 

propers a 0,07 €/kg collit.  

Figura 25: Colossus de la empresa MaqTec 

Figura 26: Camió de grans dimensions 

transportant una maquina cavalcant d’olivera 

Figura 27: Interior d’una recol·lectora 
funcionant 
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Maquines de recol·lecció lateral 

Les maquines de recol·lecció lateral també són 

adaptacions de les veremadores, però no tenen 

limitació de l‟alçada de l‟arbre. Tenen els 

mateix sistema de funcionament amb pals que 

roten i colpegen la copa dels arbres per fer-les 

caure. Alhora recullen el fruit en una cinta 

transportadora.  

 

Només es troben en prototip, però quan surtin 

al mercat podran afavorir els models de 

plantació amb densitats mitges (500-700 

arb/ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Detall de funcionament d’una 

maquina de recol·lecció lateral en olivera 

Figura 29: Maquina de recol·lecció lateral 
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3.3.6. Transport de les olives a l’almàssera i extracció de l’oli 

Un cop recollides les olives al camp, cal dur-les fins al  molí d‟oli o almàssera, per que 

siguin processades el més ràpid possible, doncs en cas contrari, les olives es deterioren 

(augmenta el contingut d‟acidesa, peròxids,...) i l‟oli produït perd qualitat. Normalment el 

transport es realitza en un remolc tibat per tractor directament fins a la almàssera. En cas 

de grans finques que tenen el molí d‟oli a més distancia, el tractor du les olives fins a tancs 

de camió i aquest és, al seu torn, qui s‟ocupa de dur les olives a l‟almàssera. 

En la almàssera les olives es pesen i es dipositen en tremuges. A partir d‟aquí comença tot 

un procés, que s‟anomena sistema en continu, el producte del qual és l‟oli: 

 Tria i neteja: és tracta de separar les impureses que les olives hagin arrossegat 

durant la recol·lecció. Depenen del tipus de recol·lecció empleat, les impureses 

poden ser mínimes. Per exemple, en el cas dels vibradors, molts cops, acostumen a 

caure fulles juntament amb els fruits, però en el cas de cavalcadores, aquestes solen 

tenir un sistema de ventadores que eliminen aquestes fulles i altres a través de un 

corrent d‟aire. Tot i això, a l‟arribada a l‟almàssera, també es netegen amb aigua. 

 Molturació: és l‟acció de moldre les olives perquè alliberin l‟oli que contenen. Per 

aconseguir-ho s‟utilitzen molinets metàl·lics de martells. 

 Batuda: és tracta de remenar la pasta obtinguda de la molturació, per ajuntar les 

gotes d‟oli. S‟utilitzen termobatedores. 

 Premsada: consisteix en separar la part sòlida de la pasta (pinyolada) de la part 

liquida que conté oli i aigua. La premsa funciona amb força centrifuga. 

 Decantació: separa l‟oli de l‟aigua. S‟utilitzen maquines centrifugadores o varies 

bassetes de decantació comunicades entre elles. 

 Emmagatzematge: L‟oli obtingut s‟emmagatzema en grans dipòsits d‟acer 

inoxidable en cambres en condicions de temperatura i humitat controlada i es deixa 

reposar tot un mes. 

 Filtratge: la resta d‟impureses que encara hagin pogut quedar, s‟eliminen amb filtres 

de plaques. 

 Envasat: abans d‟aquest procés, es realitzen els controls organolèptics i de qualitat. 

Si tot els controls són correctes es realitza el envasat en ampolles de plàstic o vidre 

per mitja d‟una maquina elèctrica.  
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3.4. Potencial productiu dels moderns models de plantació 

Un dels factors més importants alhora d‟escollir un o altre sistema són les produccions que 

se‟n podran obtenir, i, per tant, la rendibilitat esperada. Les produccions depenen de la 

densitat de plantació, de la zona o regió de la explotació, el règim (reg o secà) i de la 

varietat. Com l‟objecte d‟aquest estudi són les explotacions intensives i superintensives, les 

explotacions que s‟estudien són sempre en regadiu i amb la varietat arbequina doncs és la 

que s‟adapta a tots dos sistemes, principalment, amb el clon IRTA – i – 18®. 

La producció d‟un oliverar, quan l‟aigua no és limitant, està directament relacionada amb 

la quantitat de radiació interceptada per les plantes i, per tant, amb el volum de copa que 

tinguin. Segons això, en oliveres joves, la producció tendeix a augmentar amb la densitat 

de plantació, doncs s‟aconsegueixen volums de copa majors més ràpidament. Però quan es 

sobrepassen uns volums de copa òptims (entre 8.000 i 10.000 m3), es comencen a generar 

competències per la llum que afecten negativament la qualitat i quantitat de la producció.  

Les taules 11 i 12 mostren les dades de dos assajos de densitats realitzats a Córdoba (Pastor 

i Col. 2006) i Tarragona (Tous i Col. 2008). Segons aquest resultats, les densitats que 

majors produccions presenten són properes a 700-800 arb/ha. També es pot observar com, 

en l‟assaig realitzat a Córdoba, a partir del 5º any comença a descendir la producció 

dràsticament en densitats de 1.904 arb/ha.  

Taula 12: Produccions obtingudes en un assaig de densitats realitzat a Córdoba amb la varietat 

Arbequina durant 7 anys 

Densitat 

(arb/ha) 

Produccions (kg/ha) per campanyes Producció 

acumulada 

Rdt promig 

(%) 3 4 5 6 7 Promig 3º-7º 

204 1.374 2.980 8.195 7.539 6.118 8.736 26.207 20,3 

408 2.750 8.048 9.578 14.586 10.966 9.186 45.928 20,6 

816 7.148 15.289 14.625 20.352 14.305 14.344 71.719 19,2 

1.904 10.598 16.227 19.611 5.183 3.880 11.100 55.499 17,5 

Font: Pastor i col. (2006).  

 

Altres estudis de major durada indiquen que a major edat, les densitats que majors 

produccions donen són les de 300 arbres per hectàrea (Pastor, 2006, Figura 31). 

 

Taula 11: Produccions obtingudes en un assaig de densitats realitzat a Reus amb la varietat 
Arbequina durant 13 anys 

Densitat 

(arb/ha) 

Produccions (kg/ha) per campanyes Producció 

acumulada 

Rdt d’oli  

promig (%) 3º-5º 6º-9º 10º-13º Promig 3º-13º 

238 2212 5.079 8.471 5531 15.762 20,4 

555 5502 8.291 9.464 7957 23.258 20,7 

666 6872 9.164 9.180 8544 25.215 21,9 

740 7015 11.069 12.821 10600 30.905 20,2 

888 7246 10.855 10.240 9647 28.342 19,8 

Font: Tous i Col. (2008) 
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En oliverar intensiu, amb densitats característiques entre 200-400 arb/ha, les produccions 

que es poden esperar a Tarragona són entre 7.000 i 10.000 kg de mitja en la època adulta. 

La entrada en producció és més tardana que en els oliverars superintensius, però un cop 

assolides les produccions màximes, aquestes es mantenen més anys. 

La Figura 30 mostra les produccions obtingudes en dues parcel·les intensives a Tarragona. 

La entrada en plena producció és més lenta, començant a tenir produccions interessants 

(més de 5.000 kg/ha) a partir del 6º any. Les produccions promig a partir del 7º any són de 

6.978 kg/ha de 7.696 kg/ha per a la de 238 i 245 arb/ha respectivament. 

Figura 30: Produccions obtingudes a 2 assajos a Tarragona (Reus i Constantí)  

 

Font: IRTA – Mas de Bover 

La Figura 31 mostra els resultats d‟un assaig realitzat a Córdoba amb densitats típiques 

d‟oliverars intensius. S‟observa com les produccions mitges en l‟època adulta són majors 

que a Tarragona, amb màxims que superen els 12.000 kg/ha en densitats de 450 arb/ha. 

Figura 31: Produccions mitges d’un assaig de densitats realitzat a Córdoba. 

 
Font: Pastor, 2006. 
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Pel que fa l‟oliverar superintensiu (densitats superiors a 1.000 arb/ha) la Taula 13 mostra 

les produccions mitges per regions obtingudes de diferents parcel·les. 

Taula 13: Produccions mitges obtingudes en diferents parcel·les comercials d’alta densitat en diferents 

regions d’Espanya 

Regió 

Produccions (kg/ha) per anys de plantació 
Producció 

acumulada 2 3 4 5 6 
Promig 

3-6 

Tarragona 3.417 5.669 7.213 7.091 6.818 6.042 30.207 

Aragó 500 2.500 3.375 5.575 9.375 4.265 21.325 

Córdoba 900 10.937 10.697 9.967 8.281 8.156 40.782 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Espada 2005, Todolivo 2008 i Agromillora 2002 

 

Es pot veure que tant a Tarragona com a Córdoba, les produccions a partir del 5º any 

comencen a decaure, doncs els creixements vegetatius en aquestes regions són majors. A 

Lleida no existeixen encara prou dades de produccions en el temps, degut a les gelades de 

2001, però essent un clima semblant al d‟Aragó, es podrien aproximar a aquestes. 

A continuació (Figures 32-37) es mostren produccions obtingudes en parcel·les 

superintensives en diferents regions d‟Espanya (Córdoba, Sevilla, Badajoz, Tarragona i 

Aragó) i de Portugal (Alentejo).  

Si s‟analitzen les produccions obtingudes diferenciant la zona Sud (Portugal, Badajoz, 

Sevilla, Córdoba) de la zona nord (Tarragona, Aragó), el primer que es pot remarcar és que 

les produccions a la zona sud poden sobrepassar els 10.000 kg/ha els primera anys, mentre 

que al nord aquest fet succeeix amb més dificultat. També cal fixar-se en les densitats, 

doncs les menors densitats (Sevilla, Figura 33) presenten menys descensos de producció 

marcats per problemes de competències o els presenten més tard. 

Figura 32: Produccions (kg/ha) de diferents parcel·les segons densitat de plantació (arb/ha) 

obtingudes a la província de Córdoba. 

 

Font: Pastor, 2005; Todolivo 2009; de la Rosa 2006 
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Figura 33: Produccions (kg/ha) de diferents parcel·les segons densitat de plantació (arb/ha) 

obtingudes a la província de Sevilla.  

 

Font: Todolivo 2009 

Figura 34: Produccions (kg/ha) de diferents parcel·les segons densitat de plantació (arb/ha) 
obtingudes a la província de Portugal.  

 

Font: M. A. Tienda 2009 

Figura 35: Produccions (kg/ha) de diferents parcel·les segons densitat de plantació (arb/ha) 

obtingudes a la província de Badajoz.  

 

Font: M. A. Tienda 2009 
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A Tarragona, les produccions poden arribar a 13.000 kg/ha (Figura 36), majors que a 

l‟Aragó (Figura 37), doncs el clima és més càlid, però això també duu a més problemes de 

competència i de plagues i malalties. 

 

Figura 36: Produccions (kg/ha) de diferents parcel·les segons densitat de plantació (arb/ha) 
obtingudes a la província de Tarragona.  

 
 

Font: La Boella 2008; Bràfim 2008; Tous 2008 
 

 

En la  Figura 37 cal explicar que el descens marcat que es veu en ambdós casos, és degut a 

problemes de gelades, no de competència. Sense gelades, les produccions en aquesta regió 

poden mantenir-se al voltant de 8.000 kg/ha sense problemes de competències fins a edat 

bastant avançades. 

Figura 37: Produccions (kg/ha) de diferents parcel·les segons densitat de plantació (arb/ha) 

obtingudes a la província d’Osca. 

 

Font: Patrimonial Salaet 2009; J. M. Roca 2009 
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Un factor que influeix en les produccions dels sistemes superintensius és la orientació de la 

plantació. A continuació es mostren les produccions de dues parcel·les plantades a 

Tarragona segons la orientació d‟aquestes (Figura 38). És per aquesta raó, que s‟aconsella 

orientar les fileres de Nord a Sud, per augmentar la llum interceptada per la copa del 

arbres. 

Figura 38: Evolució de la producció segons orientació de les fileres. Plantació a Mont-roig del Camp 

de 1667 arbres per hectàrea 

 

Font: IRTA –Mas de Bover 

 

Per veure més dades de producció detallades de diferents assajos i parcel·les tant intensives 

com superintensives es pot consultar l‟ Annex I  de la pàgina 84.  
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4. METODOLOGIA 

La metodologia d‟aquest estudi es basa en anàlisis de dades econòmiques d‟explotacions 

olivareres. Les anàlisis d‟aquestes dades es basen en càlculs de rendibilitat per diferents 

situacions de durades i models de plantació (escenaris) considerades. 

4.1. Obtenció de dades 

Les dades utilitzades per realitzar els estudis econòmics es poden separar segons sigui 

informació primària (enquestes i consultes) i secundaria (bibliografia). La informació 

primària té dues fonts: enquestes a explotacions i consultes a especialistes del sector. Les 

enquestes s‟han basat en obtenir dades econòmiques i conèixer les operacions culturals 

d‟explotacions d‟olivera intensives i superintensives en funcionament, per tal de poder 

elaborar explotacions tipus de cada sistema. Les consultes a especialistes d‟oliverar han 

estat encaminades a profunditzar en aspectes metodològics i aclarir dubtes que s‟han anat 

trobant durant la realització de l‟estudi. La informació secundaria prové de la recerca 

bibliogràfica de documents i estudis que tractin sobre temes relacionats amb la economia i 

els models de plantació d‟oliverar. 

 Enquestes a explotacions 

Les enquestes anaven dirigides a encarregats d‟explotacions d‟oliverar de tipus intensiu o 

superintensiu, que cultivessin la varietat “Arbequina”. S‟ha utilitzat aquesta varietat perquè 

és la que s‟adapta millor a ambdós models, sense que la varietat cultivada sigui una 

variable que influenciï els resultats.  

La estructura de la enquesta està dividida en dues parts. La primera intenta recollir 

informació sobre les parcel·les d‟olivera i tipologia d‟aquestes (densitat, edat, varietat, 

superfície, longitud de les fileres, dosis de reg, característiques dels arbres...) i de la finca en 

general (localització, tipus de sòl,...). La segona part va dirigida a obtenir informació sobre 

la durada i cost de les practiques de cultiu realitzades (recol·lecció, poda, tractaments,...) de 

les parcel·les que millor representin algun dels dos sistemes (intensiu o superintensiu). 

També s‟han demanat dades sobre costos de plantació, que alguns encarregats han facilitat 

posteriorment per correu electrònic. 

Finalment s‟han realitzat 16 enquestes (Taula 14) a explotacions intensives (5 enquestes) i 

superintensives (11 enquestes) intentant obtenir variabilitat de regions (principalment 

Lleida i Tarragona) i model de plantació.  
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Taula 14: Província, localitat, densitat principal i tipus de recol·lecció de les enquestes realitzades 

segons model de plantació 

 Província Localitat 
Densitat 

(arb/ha) 
Tipus de recol·lecció 

In
te

n
si

v
e
s Lleida Arbeca 286 Pintes mecàniques 

Tarragona Tivenys 245 Pintes mecàniques 

Tarragona Constantí 278 Vibrador de tronc 

Tarragona Mont-roig -Cambrils 278 Pintes mecàniques 

Tarragona Vila-seca 333 Vibrador de tronc 

S
u

p
e
ri

n
te

n
si

v
e
s 

Navarra Cadreita 1667 Veremadora 

Navarra Ablitas 1667 Veremadora 

Osca Torrente de Cinca 1667 Veremadora 

Zaragoza Mequinensa 1250 Veremadora 

Lleida Maials 667 Veremadora 

Lleida Soleràs 800 Veremadora 

Lleida Llardecans 1250 Veremadora 

Lleida Maials 1667 Veremadora 

Tarragona Montbrió - Cambrils 1667 Veremadora 

Tarragona La Canonja 2469 Veremadora 

Murcia Alhama de Murcia 1904 Veremadora 

 

 

4.2. Definició de les explotacions tipus 

La realitat del camp és molt diferent per a cada explotació, i molt difícil comptabilitzar les 

diferencies que se‟n desprenen. És per això que es treballarà sobre explotacions tipus 

elaborades a partir de les dades obtingudes en les enquestes. Els costos d‟aquestes 

explotacions tipus, i dels escenaris posteriors, estan calculats per hectàrea. La maquinaria 

d‟aplicació de fitosanitaris, herbicides, picadora i transport es comptabilitza de lloguer a un 

cost de 28€/ho i la de recol·lecció varia depenent del mètode emprat (comptant 50 €/ho pel 

lloguer de vibrador de tronc, 150 €/ho pel lloguer de la veremadora i 200 €/ho per al de 

recol·lecció amb Colossus). La ma d‟obra considerada té un cost de 10 €/ho.  Altres 

aspectes que no es poden comptabilitzar econòmicament, però que influeixen en el model 

de plantació intentaran recollir-se separadament en l‟apartat 5.4 del capítol de resultats. 

S‟han plantejat dues explotacions tipus, una explotació superintensiva (Taula 15)  i un altra 

de intensiva (Taula 16). La descripció de les operacions de cultiu i produccions es troben 

reunides a continuació.  
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Taula 15: Descripció de la explotació tipus Superintensiva (operacions de cultiu i altres dades). 

Vida útil 15  anys 

Rendiment d’oli mig  19% 

Inversió inicial1 7.697 € 

Densitat (arb/ha) 1667 (marc de plantació : 4x1,5 metres) 

Varietat Arbequina 

O
p

e
ra

ci
o

n
s 

cu
lt

u
ra

ls
 

Reg  
S‟aplica un reg per goteig de 2.000 m3/ha i any, amb un cost estimat de 

l‟aigua de 0,2 €/m3. 

Fertilització  
El adobat bàsic és per fertirrigació (200 €/ha) i a més un cop a l‟any 

s‟apliquen purins (cost 0€). 

Maneig del 

sòl  

El maneig del sòl és amb picadora - segadora entre les fileres i herbicida 

just sota els arbres (amb maquina de barres). La picadora als primers 

anys (2º i 3º) es passa només 2 cops/any i en plena producció se‟n 

compten 3. Els herbicides utilitzats són glifosat, oxifluorfen i MCPA. 

Control de 

plagues i 

malalties 

Es realitzen 6 tractaments per campanya: 4 amb insecticida i fungicida 

(2 a la primavera per prays, glifodes i repilo i 2 a l‟estiu-tardor per 

mosca, caparreta i repilo) i 2 tractaments sols de coure (després de la 

esporga i de la recol·lecció). Els productes utilitzats són: oxiclorur de 

coure, dimetoat, fosmet i alfacipermetrina. 

Esporga 

Del 2º al 4º any es realitza l‟esporga de formació lleugera, amb duració 

10 hores/ha. A partir del 5º any es realitza esporga mecànica en altura 

(topping) amb maquina de discos i repàs manual de duració 40 

hores/ha. 

Recol·lecció 

i transport 

La recol·lecció és amb veremadora, amb un cost de lloguer de 150 €/ho. 

La duració varia entre 1 i 3 hores depenent de la producció. El transport 

comptabilitzat és entre 10 i 20 €/ha, segons el volum de producció. 

Figura 39: Produccions considerades en la explotació Superintensiva per anys de plantació i regions 

 
 

                                                 
1 La inversió inicial  té en compte les despeses de plantació, les despeses culturals del primer any i la 

instal·lació de reg. 
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Taula 16: Descripció de la explotació tipus Intensiva (operacions de cultiu i altres dades) 

Vida útil 35 anys 

Rendiment d’oli mig  20 % 

Inversió inicial1 3.020 € 

Densitat (arb/ha) 278 (marc de plantació: 6x6 metres) 

Varietat Arbequina 

O
p

e
ra

ci
o

n
s 

cu
lt

u
ra

ls
 

Reg 
S‟aplica un reg per goteig de 1.500 m3/ha i any, amb un cost 

estimat de l‟aigua de 0,2 €/m3. 

Fertilització 
La fertilització bàsica és per fertirrigació (100 €/ha) i a més un 

cop a l‟any s‟apliquen purins (cost 0€) 

Maneig del sòl 

El maneig del sòl és amb picadora - segadora entre les fileres i 

herbicida just sota els arbres (amb maquina de barres). La 

picadora als primers anys (2º i 3º) tarda menys a segar i es passa 

només 2 cops/any i en plena producció es compta més durada per 

aplicació i 3 passades a l‟any. Els herbicides utilitzats són glifosat, 

oxifluorfen i MCPA. 

Control de 

plagues i 

malalties 

Es compten 4 tractaments per campanya  conjunts d‟insecticida i 

fungicida: 2 a primavera (per prays i repilo) i 2 a l‟estiu o a la 

tardor (per mosca i repilo). Els productes utilitzats són dimetoat, 

oxiclorur de coure, fosmet i alfacipermetrina. 

Esporga 

Del 1º al 3º any es realitza esporga de formació lleugera, amb 

duració 15 ho/ha. A partir del 4º any es realitza una esporga 

semimecànica (tisores pneumàtiques) de duració 30 ho/ha. 

Recol·lecció i 

transport 

La recol·lecció en edat jove (4º-6º any) es realitza 

semimecànicament amb quadrilla d‟operaris amb pintes i 

borrasses. A partir del 9º any la recol·lecció passa a ser mecànica 

amb vibrador de tronc (50€/ho) acompanyat d‟una quadrilla 

d‟operaris també, es compten 2 passades de vibrador per 

campanya. El transport varia segons la producció (fins a 22€/ha).  

Figura 40: Produccions considerades en la explotació Intensiva per anys de plantació i  regions 

                                                 
1 La inversió inicial  té en compte les despeses de plantació, les despeses culturals del primer any i la 

instal·lació de reg. 
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4.3. Escenaris plantejats  

A partir de les explotacions tipus plantejades, es volen respondre diferents qüestions: 

 Augmenta la rendibilitat d‟una explotació superintensiva, si s‟allarga la vida útil amb 

podes de rejoveniment? 

 Com afectaria la rendibilitat en una explotació intensiva, si la recol·lecció és fes en 

continu, amb les noves maquines cavalcadores? 

 Com afecta les variacions de les collites, preus de l‟oli i altres factors a les plantacions 

que es conreen en diferents regions i amb diferents climes? 

Aquestes qüestions s‟intentaran respondre realitzant simulacions de les explotacions tipus 

descrites. Així es defineixen diferents escenaris segons quines operacions variïn: 

Taula 17: Definició dels escenaris plantejats 

Superintensives 

Escenari Regió Vida útil Descripció 

1.1. Tarragona 15 
Superintensiu “simple” 

1.2. Lleida 15 

1.3. Tarragona 15+15 (30) 
Rejoveniment tipus B1, arran de terra 

1.4. Lleida 15+15 (30) 

1.5. Tarragona 15+15 (30) Rejoveniment tipus C1, poda total de 

la copa 1.6. Lleida 15+15 (30) 

Intensives 

Escenari Regió Vida útil Descripció 

2.1. Tarragona 35 
Recol·lecció amb vibradors de tronc 

2.2. Lleida 35 

2.3. Tarragona 35 
Recol·lecció en continu (Colossus) 

2.4. Lleida 35 

Combinació:  

Superintensiva passada a intensiva amb rejoveniment tipus A1 (arrencar la meitat de les fileres) 

Escenari Regió Vida útil Descripció 

3.1. Tarragona 15+20 (35) 
Recol·lecció amb Colossus 

3.2. Lleida 15+20 (35) 

3.3. Tarragona 15+15 (30) 
Recol·lecció amb Veremadora 

3.4. Lleida 15+15 (30) 

 

Les diferències entre els escenaris varien segons la regió, el tipus de rejoveniment efectuat i 

la maquinaria de recol·lecció empleada. Aquestes diferencies es recullen ens els següents 

apartats. Les produccions detallades de cada escenari es troben al annex IV (Taula 49 i 

Taula 50). 

 

  

                                                 
1 Les diferents actuacions de rejoveniment es troben a la Figura 12 de la pàgina 29 
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4.3.1 Escenaris Superintensius 

Basant-se en la explotació tipus superintensiva, s‟han creat 6 escenaris per a avaluar les 

diferencies entre regions (Lleida i Tarragona) i la influencia de les podes de rejoveniment. 

A continuació es descriuen les diferències aplicades als escenaris superintensius (des de 

1.1. fins al 1.6.): 

 Segons regió: 

Tarragona: Es considera tal i com està descrita en la explotació tipus superintensiva (Taula 

15). 

Lleida: Les produccions utilitzades són un pèl més baixes que les de Tarragona i una mica 

més tardanes (Figura 39). Els tractaments fitosanitaris i herbicides considerats són menors. 

Les necessitats de poda també. La resta es manté igual que la explotació tipus (veure Taula 

15). 

 Segons tipus de rejoveniment:  

B) Tallar d’arrel tots els arbres i escollir un nou eix central 

Aquesta actuació deixa sense producció la explotació  3 anys, després del qual la entrada 

en plena producció serà més ràpida (Figura 41). Aquesta pèrdua de producció es podria 

evitar si es realitzes la poda esglaonadament, però les produccions acumulades acabarien 

essent semblants, tot i que s‟evitaria que aquests anys es tingués un balanç negatiu. El 

maneig del sòl, el reg i la fertilització es mantenen igual. Els tractaments fitosanitaris per a 

l‟any de la tallada dels arbres es consideren menors o iguals (glifodes), essent iguals per la 

resta d‟anys.  Els postes metàl·lics i els filferros es reutilitzen, però els tutors i la feina de 

entutorar es comptabilitzen de nou.  

Figura 41: Produccions considerades en els escenaris Superintensius rejovenits amb el mètode B 

 
 

C) Podar la totalitat de les branques de la copa 

Les produccions es consideren semblants que desprès de fer una actuació tipus B, però 

avançades un any (2º any després de l‟esporga, Figura 42).  Les operacions de maneig del 

sòl, reg i fertilització es consideren iguals que la primera fase, excepte els fitosanitaris en 

l‟any de poda dràstica. No cal tornar a implantar ni tutors ni protectors, al igual que s‟evita 

la feina de formar de nou l‟eix. 
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Figura 42: Produccions considerades en els escenaris Superintensius rejovenits amb el mètode C 

(eliminar la copa) 

 

4.3.2 Escenaris Intensius  

S‟han creat 4 escenaris intensius, que varien segons regió (Tarragona i Lleida) o tipus de 

recol·lecció (vibradors de tronc o veremadora). Les diferents operacions entre els escenaris 

des del 2.1 fins al 2.4 (intensius) es descriuen a continuació, mentre que les produccions 

utilitzades són les que s‟han mostrat en la Figura 40. 

 Segons regió: 

Tarragona: Operacions culturals com les descrites en la explotació tipus intensiva (veure 

Taula 16). 

Lleida: Reg, fertilització i control de males herbes igual que per a Tarragona. Es 

comptabilitzen menys tractaments fitosanitaris i menys hores de poda. Produccions en edat 

adulta un poc menors. 

 Segons tipus de recol·lecció: 

Recol·lecció manual: La que s‟aplica els anys en que la plantació encara és massa jove per ser 

collida amb vibradors de tronc (del 4º al 6º any). En total es comptabilitzen entre 20 i 80 

hores de ma d‟obra (variïs treballadors, alguns amb pintes i altres per moure les borrasses) 

segons la producció. 

Recol·lecció amb vibradors de tronc: és la que s‟aplica a partir del 7º any en els escenaris 2.1 i 

2.2. El cost es la suma del lloguer de la maquinaria (50€/ho) més una quadrilla d‟operaris 

per moure borrasses i ajudar amb pintes. El cost resultant es troba al voltant de 0,16€/kg 

collit. 

Recol·lecció amb Colossus: És la que s‟aplica en els escenaris 2.3 i 2.4 a partir del 4º any. S‟ha 

comptat un cost de lloguer de la maquina de 200 €/ha, amb durades de recol·lecció de fins 

a 3 ho/ha. Els costos resultants es mouen al voltant de 0,07 €/kg collit depenent de l‟any.  
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4.3.3 Escenaris Superintensius transformats a Intensius 

Els escenaris combinació intentaran imaginar una explotació que comença essent 

superintensiva (1667 arb/ha) els primers 15 anys i que, posteriorment, amb rejoveniment 

tipus A al 15é any, passa a tenir la meitat de densitat (833 arb/ha). Els escenaris 3.1 i 3.2 

passaran a ser recol·lectats amb Colossus a partir del 17º any, i així poder fer durar la 

explotació de manera intensiva (amb les operacions i costos que se‟n deriven) 20 anys més. 

Els escenaris 3.3 i 3.4 continuaran essent recol·lectats amb veremadora en la segona fase, 

amb una durada de plantació menor i costos semblants a la primera fase.  

Les diferencies de la resta d‟operacions són iguals que ens els escenaris intensiu o 

superintensius segons la fase, amb alguna variació: 

Taula 18: Maneig de la plantació segons les fases i escenaris 

Escenari Maneig 1º fase Maneig 2º Fase (a partir del 16 any) 

3.1 Tarragona 

= Superintensiu (15 anys) 

=Intensiu (20 anys) 
3.2 Lleida 

3.3 Tarragona Intensiu amb més hores de poda i més 

tractaments fitosanitaris (15 anys). 3.4 Lleida 

Les produccions de la primera fase (de l‟1º al 15º any) són iguals que un superintensiu. La 

segona fase ( a partir del 16º any) es mostra en les figures 43 i 44. 

Figura 43: Produccions considerades en els escenaris Superintensius transformats a Intensius 

recol·lectats amb Colossus a partir del 16º any. 

 
 

Figura 44: Produccions considerades en els escenaris Superintensius transformats a Intensius 

recol·lectats amb veremadora a partir del 16º any 
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4.4. Càlculs de rendibilitat econòmica 

L‟objectiu dels càlculs, és obtenir indicadors que permetin comparar econòmicament els 

diferents escenaris plantejats. 

Així, el càlcul bàsic que s‟efectua en aquest estudi, és la determinació del Flux de Caixa per 

cada escenari. El flux de caixa és la diferencia entre els cobraments i els pagaments 

efectuats durant tota la vida útil del projecte. Els pagaments no tenen per que coincidir amb 

les despeses o costos totals d‟una explotació1. En els fluxos de caixa d‟aquest estudi, es 

consideraran com pagaments les despeses directes de la explotació (derivades de la 

plantada inicial, les operacions culturals i el cost sobre el capital circulant) i com 

cobraments els ingressos derivats de la producció. 

A partir d‟obtenir els diferents fluxos de caixa en cada escenari, és calcularà el Termini de 

Recuperació (TR), el Valor Actual Net (VAN) i la Taxa Interna de Retorn (TIR).  

El Termini de Recuperació (TR) o Payback, no és més que els número d‟anys necessaris 

per tal de recuperar la inversió efectuada el primer any, és a dir, l‟any en que el flux de 

caixa acumulat passa de ser negatiu a ser positiu i la explotació comença a generar 

beneficis. 

El Valor Actual Net (VAN) és la suma de tots els valors actualitzats dels fluxos de caixa 

nets esperats per al projecte, deduint-hi el valor de la inversió inicial.  Quan el VAN és 

positiu, significa que el projecte és rentable. 

Per tal de actualitzar el valor del flux de caixa de cada any i portar-lo al moment actual, 

s‟aplica una taxa d‟actualització (r). Així el VAN es calcula de la següent forma:  

 

 

On: N és la vida útil del projecte; Qn és el flux de caixa de l‟any n; r la taxa de 

descompte i I és la inversió inicial. 

En el nostre cas aquesta taxa r tindrà en compte: la taxa d‟interès que es pot obtenir si 

s‟inverteixen els diners en una altra inversió segura (exemple: rendibilitat del deute públic, 

poc més d‟un 2%) més una prima que comptabilitza el IPC (proper al 2%). Així la taxa de 

descompte que s‟utilitza en aquest estudi és del 5%.  

  

                                                 
1 Els conceptes de despesa, cost i pagament son diferents, tot i que tenen similituds que molt sovint generen 

confusions que cal evitar. Despeses són aquells conceptes que es relacionen amb la adquisició de bens i serveis 
per al consum d‟un procés productiu. Un cost és el valor dels consums necessaris en la activitat productiva, 

doncs defineix quant costa produir. I un pagament és la sortida material de tresoreria. Molts cops les despeses 

no generen un desembossament real de diners (un pagament), sinó que indiquen el desgast del patrimoni 

(maquinaria, edificis,...). 
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El VAN és funció de la vida útil (N) esperada del projecte, i aquest fet complica la 

comparació entre un tipus d‟explotació intensiva (30 anys) i una de superintensiva (15 

anys), doncs el VAN que es pugui esperar en un projecte de curta durada, pot ser menor, 

però no té per que indicar menor rendibilitat. Per poder utilitzar VANs comparables, es 

calcularà el VAN d‟una cadena d‟infinites renovacions del projecte:  

 

 

On: VANCi és el VAN d‟una cadena d‟infinites renovacions dels projecte i; 

VANi  és el VAN del projecte i; r la taxa d‟actualització i n el nombre 

d‟anys que dura el projecte. 

 

La Taxa Interna de Retorn (TIR) és aquella taxa de descompte r que fa que el VAN sigui 

zero. Aquesta descriu la rendibilitat generada per la explotació. Sempre que aquesta sigui 

major a la rendibilitat que nosaltres imposem com a mínima desitjada (en el nostre cas del 

5%), serà rentable invertir en el projecte d‟explotació. 

A més de calcular aquests valors per a totes els escenaris, s‟efectuaran anàlisis de 

sensibilitat de tots els escenaris.  

Les anàlisis de sensibilitat tenen per finalitat mostrar els efectes que tindria un canvi en el 

valor d‟alguna variable externa a la gestió de la explotació (quantitat produïda, preu de 

l‟oli, preu de la ma d‟obra,...) sobre la rendibilitat del projecte. En l‟anàlisi de sensibilitat 

només es calcula l‟efecte d‟aquestes variacions sobre la TIR.  

En aquestes anàlisis s‟avaluarà: 

a) Canvis en el preu de l’oli: 

S‟agafaran valors entre 2 i 3 € per quilo d‟oli produït. 

b) Variacions en les produccions obtingudes:  

S‟avaluaran canvis de fins a un 30% menor o major. 

c) Canvis en el preu de la ma d’obra i la maquinaria:  

Canvis en aquests preus de ±2€/ho 
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5. RESULTATS 

5.1. Resultats de les enquestes 

S‟han realitzat 16 enquestes a explotacions d‟oliverar superintensiu (11) i intensiu (5). Les 

principals zones enquestades han estat Lleida i Tarragona, però també s‟han pogut realitzar 

d‟altres a Aragó, Navarra i Murcia. En les enquestes i visites realitzades s‟observen 

diferencies generalitzades entre les explotacions de Lleida i Tarragona, així com també 

similituds entre la zona olivarera d‟Aragó (Osca i Saragossa) i la de Lleida.  

A continuació es mostren les dades bàsiques de les explotacions enquestades (Taula 19). El 

número de la primera filera indica el Nº d‟explotació, per tal de facilitar la presentació de la 

resta de dades. Fotografies d‟algunes de les explotacions visitades es mostren en l‟annex III.  

 Taula 19: Dades bàsiques de les explotacions enquestades 

 Nº  Província Localitat 
Superfície 

(ha) 

Marc de 

plantació 

(m x m) 

Densitat 

(arb/ha) 
Edat 
(anys) 

Tipus de 

recol·lecció 

In
te

n
si

v
es

 

1 Lleida Arbeca1 0,8 7 x 5 286 14 
Pintes 

mecàniques 

2 Tarragona Tivenys 0,84 6,8 x 6 245 14 
Pintes 

mecàniques 

3 Tarragona Constantí 0,26 6 x 6 278 19 Vibrador de tronc 

4 Tarragona 
Mont-roig -

Cambrils 
120 6 x 6 278 11 

Pintes 

mecàniques 

5 Tarragona Vila-seca 1 6 x 5 333 14 i 7 Vibrador de tronc 

S
u

p
er

in
te

n
si

v
es

 

6 Navarra Cadreita 60 4 x 1,5 1667 4, 3 i 2 Veremadora 

7 Navarra Ablitas 20 4 x 1,5 1667 5 Veremadora 

8 Osca 
Torrente de 

Cinca
1
 

150 4 x 1,5 1667 11 Veremadora 

9 Zaragoza Mequinensa
1
 100 4 x 2 1250 12 Veremadora 

10 Lleida Maials
1
 4 6 x 2,5 667 11 Veremadora 

11 Lleida Soleràs
1
 7 5 x 2,5 800 11 Veremadora 

12 Lleida Llardecans 6,14 2 x 4 1250 6 Veremadora 

13 Lleida Maials 12 4 x 1,5 1667 1, 2 i 3 Veremadora 

14 Tarragona 
Montbrió - 
Cambrils 

6 4 x 1,5 1667 8 Veremadora 

15 Tarragona La Canonja 85 3 x 1,35 2469 14 Veremadora 

16 Murcia 
Alhama de 

Murcia 
160 3,5 x 1,5 1904 13 Veremadora 

Els resultats de les enquestes de les esmentades explotacions es mostraran separadament 

per cada operació cultural realitzada. L‟ordre serà el següent: esporga, reg, fertilització,  

control de plagues i malalties, maneig del sòl, recol·lecció i transport de la oliva. També és 

mostra el recull de costos de plantació que alguns dels agricultors han facilitat. 

 

  

                                                 
1 Van patir pèrdues importants per les gelades de 2000/01 
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ESPORGA: 

Pel que fa a la esporga en les explotacions “intensives” es presenten les dades a la Taula 20. 

La diferencia de temps (ho/ha) es deu bàsicament a les diferencies de severitat d‟aquesta 

esporga. Molts dels agricultors visitats han començat a utilitzar podes més lleugeres, veient 

que aquest tipus no redueix la producció que s‟obtindrà i que a més es redueixen hores de 

mà d‟obra i per tant, els costos. En les “explotacions superintensives” els agricultors veuen 

la necessitat de reduir costos de esporga i també apliquen podes més ràpides, seleccionant 

la fusta que volen eliminar i utilitzen esporgadores mecàniques (de discos), però aquesta 

esporga mecànica sòl tenir bons resultats només en alçada (topping). Per que fa a les 

diferències entre regions, en les “explotacions superintensives” s‟observen diferències entre 

Tarragona, Lleida i Aragó, doncs aquestes dues ultimes regions presenten climes que 

ajuden a limitar el creixement vegetatiu dels arbres i redueixen la necessitat de tantes hores 

de esporga, mentre que a Tarragona el vigor dels arbres es manifesta molt més i en edats 

més joves. 

També cal fer atenció a la edat de la plantació, doncs la esporga realitzada en arbres joves, 

adults o rejovenits no te res a veure. 

Les parcel·les intensives 2 i 3 són assajos de petites dimensions, on les operacions es 

realitzen més acuradament, però per altra banda, la majoria de dades obtingudes d‟aquestes 

plantacions són més fiables. 

En la Taula 20 no es contemplen les actuacions d‟esporga de rejoveniment efectuades, sinó 

que es comenten a continuació: Sis de les explotacions han realitzat podes de rejoveniment 

bé per recuperar arbres afectats pel fred (explotació nº1, 8, 10 i 11 de Lleida o Aragó) o bé 

per recuperar el potencial productiu en plantacions superintensives (parcel·les 15 i 16). Les 

4 explotacions afectades per fred han actuat tallant l‟arbre arran d‟arrel i deixant créixer un 

nou eix (explotacions 8, 10 i 11) o més d‟un eix (cas 1 explotació intensiva). Tots 

coincidien en que la velocitat de recuperació dels arbres era millor que replantar de nou, i 

que en 2 anys tornaven a tenir la planta formada i produint fruit, com es el cas dels 

superintensius 8, 10 i 11.  
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 Taula 20: Tipus i duració de la esporga de producció en cada explotació enquestada 

 
Nº Província Densitat 

Superfície 

(ha) 

Any de 

plantació 

Esporga 

 
Tipus Equip 

Durada (ho/ha) 

M.O. Maq. 

In
te

n
si

v
es

 1 Lleida 286 0,8 1995 Manual 
Tisores i serra 

mecànica 
7 

 

2 Tarragona 238 0,84 1995 Manual Tisores 711 
 

3 Tarragona 278 0,26 1990 Manual Tisores 90 
 

4 Tarragona 286 20 1998 Manual Serra mecànica 5 
 

5 Tarragona 333 2,2 1995 Manual Serra mecànica 8 
 

S
u

p
er

in
te

n
si

v
es

 

6 Navarra 1667 20 2005 Manual 
 

30 
 

7 Navarra 1667 20 2004 Manual 
 

5 
 

8 Osca 1544 150 1997 
Manual + 

topping 

Podadora de 

discos 
22 

 

9 Zaragoza 1250 100 1998 
Manual + 

topping 

Podadora de 

discos 
20 1 

10 Lleida 667 4 1998 manual Tisores 8 
 

11 Lleida 800 7 1998 Manual Tisores 10 
 

12 Lleida 1250 6,14 2003 Manual Tisores 10 
 

13 Lleida 1667 12 2006 

Manual 

(esporga 

formació) 

Tisores 8 
 

14 Tarragona 1667 6 2001 
Manual + 

topping 

Podadora de 

discos 
40 

 

15 Tarragona 2469 85 1995 
Manual + 

topping 

Podadora de 

discos 
57 

 

16 Murcia 1904 160 1996 Manual 
 

25 
 

 

REG: 

Els regs solen ser de entre uns 1.000 i 2.500 m3/ha i any segons la zona i la disponibilitat de 

l‟aigua, amb alguna excepció. Les explotacions on el reg es trobava limitat, les produccions 

es veien molt afectades. És un exemple les explotacions de Lleida que, amb vistes als futurs 

regs que s‟havien d‟implantar, van passar-se al sistema superintensiu, sense poder regar als 

primers anys. S‟ha observat com, en aquesta situació, les produccions han estat baixes, i, en 

molts d‟aquests casos, la implantació del cultiu és més difícil. La Taula 21 mostra les 

quantitats de reg aplicades i la procedència de l‟aigua en les explotacions enquestades. 

 

  

                                                 
1 Inclou recollir les restes de esporga 
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Taula 21: Característiques del reg aplicat en les explotacions enquestades 

 
Província Densitat Tipus 

Reg aplicat aproximat 

(m3/ha) 

Procedència 

de l‟aigua 

1 Lleida 286 Gravetat 5000 Urgell 

2 Tarragona 238 Goteig 2000 
 

3 Tarragona 278 
   

4 Tarragona 286 Goteig 1000 - 2600 Pou 

5 Tarragona 333 Goteig 
  

6 Navarra 1667 Goteig 2500 
 

7 Navarra 1667 
   

8 Osca 1544 
  

Concessió riu 

9 Zaragoza 1250 Goteig 2500 - 3000 pantà 

10 Lleida 667 Goteig 720 Cuba 

11 Lleida 800 Goteig 1000 Pou 

12 Lleida 1250 Goteig 250 Cuba 

13 Lleida 1667 Goteig 1900 Segrià - sud 

14 Tarragona 1667 Goteig 1200 Pou 

15 Tarragona 2469 Goteig 1800 Pou 

16 Murcia 1904 
   

 

 

FERTILITZACIÓ 

La fertilització en la majoria d‟explotacions (tant intensives com superintensives) es feia per 

fertirrigació. Algunes també aplicaven purins un cop a l‟any, degut a que era gratis. I en 

altres també s‟aplicaven adobs foliars junt amb alguns dels tractaments fitosanitaris. 

 

CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES: 

En la Taula 22 es presenten les dades principals dels tractament fitosanitaris efectuats. Tots 

els tractaments es realitzen amb atomitzador o nebulitzadora excepte en la explotació 9, en 

que, degut a les grans dimensions d‟aquesta explotació (400 ha en total) els tractaments 

amb helicòpter els hi resulten rentables (26€/ha i tractament). 

Pel que fa les plagues i malalties en cada regió, la diferencia més destacable és que a Lleida 

i Aragó la “mosca de l‟olivera” no tenia una incidència important, tot i ser una de les 

plagues més problemàtiques a Tarragona i altres regions. Es veu com “prays” també és una 

plaga tractada habitualment tant a Tarragona, com a Lleida i Aragó. Es solen efectuar 2 o 3 

tractaments contra la mosca a Tarragona. El repilo i altres fongs es tracten amb Coure en 

diferents formes (sulfat de coure, oxiclorur de coure,...) junt amb els altres tractaments i a 

més, sobretot en les explotacions superintensives, es fan tractaments preventius amb Cu sol 

després de la recol·lecció.  
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Taula 22: Quantitat de tractaments fitosanitaris efectuats, plagues principals tractades, productes més 

usuals i durades dels tractaments efectuats a les explotacions enquestades 

 
Província Dens 

Control de plagues i malalties 

 
Tract/any 

Plagues i malalties 
tractades 

Productes utilitzats 
Durada 
(ho/ha) 

1 Lleida 286 4 

Cuc, caparreta, mosca, 

glifodes, ferides collita, 

mosquit 

Dimetoat, Fosmet, Orthene, 

Cu, Peritrina 
0,5 

2 Tarragona 238 4 o 5 Prays, mosca, fongs 
Dimetoat, Cu, Fosmet, 

Dipterex, 
3 

3 Tarragona 278 5 o 6 Repilo, mosca, 
Dimetoat, Caldo Bordelès, 

Deltametrina, Fosmet  

4 Tarragona 286 4 
Repilo, mosca, prays i a 

vegades caparreta 

Cu, Mancozeb, Dimetoat, 

fosmet, Peritrina 
1 

5 Tarragona 333 4 o 5 Prays, mosca, fongs Cu, Dimetoat 2, 3 

6 Navarra 1667 
cada 20-25 

dies 

Glifodes, repilo, 

euzophera 

Dimetoat, Oro Cobre, Bango 

(clorpirifos) 
0,5 

7 Navarra 1667 6 
 

Clorpirifos, Difenoconazol, 

deltametrina, Cu, Fosmet 
0,5 

8 Osca 1544 
    

9 Lleida 667 3 Repilo, glifodes, aranyó Cu, Dimetoat 0,3 

10 Zaragoza 1250 3 o 4 
Prays, fongs i a vegades 

Mosca 
Peritrines, altres Menor a 11 

11 Lleida 800 4 
Aranyó, coure 

preventiu,.. 
Cu, Insecticida (dimetoat) 1 

12 Lleida 1250 2 o 3 Fongs, glifodes Peritrines, Cu, Clorpirifos, 0,6 

13 Lleida 1667 3 o 4 
Aranyó, glifodes, i a 

vegades mosca 
Dimetoat, Cu, Fosmet 1 

14 Tarragona 1667 6 o 7 
Repilo, mosca, prays i a 

vegades caparreta 
Cu, Triclorfon, dimetoat 

 

15 Tarragona 2469 5 o 6 Prays, repilo, mosca 
Difeconazol, Cu, Stroby, 

Dimetoat, Fosmet 
1,5 

16 Murcia 1904 3 o 4 Repilo, prays 
  

 

MANEIG DEL SÒL 

El maneig del sòl en gairebé totes les explotacions (tant intensives com superintensives) es 

feia amb herbicides tant de contacte com sistemàtics, aplicats just sota les fileres d‟arbres i 

entre les fileres es mantenia una capa d‟herba segada. La majoria d‟explotacions utilitzava 

maquines de barres per l‟aplicació d‟herbicida i en alguna s‟utilitzaven quads. Les 

segadores eren també picadores, per picar les restes de rama després d‟esporgar. L‟amplada 

de treball de la segadora era força important alhora de reduir la durada de treball de la 

maquina, doncs amb una amplada menor es tenien que fer el doble de passades, fet que 

encaria aquesta operació.  

En dues de les explotacions es llaurava (parcel·les 7 i 15), però nomes en una part de les 

parcel·les d‟olivera, doncs per exemple en una d‟aquestes es realitzava un assaig per 

comparar el manteniment de coberta verda amb el laboreig. Informació detallada sobre la 

duració i productes utilitzats en el maneig del sòl es troba recollida en la Taula 23. 

 

                                                 
1 Tractaments realitzat amb helicòpter. 
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Taula 23: Tractaments realitzats per al maneig del sòl de les explotacions enquestades 

 
Província 

Densitat 

(arb/ha) 

Superfície 

(ha) 

Sega Aplicació herbicida Altres 

Equip 
Cops

/any 
ho/ha Equip 

Cops

/any 
ho/ha 

Matèries actives 

dels productes 

utilitzats 

Acció 
Cops/

any 
ho/ha 

1 Lleida 286 0,8 
    

2 
 

Glifosat , MCPA 
   

2 Tarragona 238 0,84 
Segadora-

picadora 
1 8,3 

Amb 

motxilla 
4 7 

Oxifluorfen, 

glifosat, MCPA 

Picar herba 

+ rama 
1 8,3 

3 Tarragona 278 0,26 
    

2 
 

Glifosat 
   

4 Tarragona 286 20 
Segadora-

picadora    
3 

     

5 Tarragona 333 2,2 

Segadora-

picadora 

(2m) 

1 3,6 
 

1 o 2 
     

6 Navarra 1667 20 
   

Polvoritza

ció 
2 o 3 1 Glifosat, oxifluorfen 

   

7 Navarra 1667 20 
    

1 1 Glifosat Cultivador 4 1 

8 Osca 1544 150 
   

quad 3-4 
     

9 Zaragoza 1250 100 
    

2 
 

Glifosat 
   

10 Lleida 667 4 
    

2 
entre 3 i 

4 
Glifosat 

   

11 Lleida 800 7 picadora 1 1 
Equip 

herbicida 
2 1 Glifosat, fluroxípir 

   

12 Lleida 1250 6,14 
    

3 0,81 Glifosat 
   

13 Lleida 1667 12 
    

2 o 3 
 

Glifosat i MCPA 
   

14 Tarragona 1667 6 
Segadora-

picadora 
1 

  
2 

 
Glifosat 

 
1 

 

15 Tarragona 2469 85 

Segadora-

picadora 

(2m) 
 

2 o 3 
 

2 o 3 1,5 o 2 
Glifosat, 

oxifluorfen, MCPA 

Llaurar amb 

cultivador 
2 o 3 1 

16 Murcia 1904 160 
      

Glifosat, fluroxípir 
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RECOL·LECCIÓ I TRANSPORT DE LA OLIVA 

De les cinc explotacions intensives enquestades, dues realitzaven la collita amb vibrador de 

tronc (una amb paraigües i l‟altre sense) i les altres tres ho feien amb quadrilles d‟operaris i 

pintes mecàniques. D‟aquestes tres últimes, una tenia un vibrador propi a l‟explotació, però 

la recol·lecció mecànica no els convencia i a més, aconseguien un bon preu per contractar 

treballadors i realitzar una recol·lecció semi-mecànica (amb pintes), gracies a un conveni 

específic. El cost resultant d‟aquesta explotació podia moure‟s al voltant de 0,13 €/kg collit 

(20 pst/kg).  

La resta de plantacions superintensives realitzen la collita amb veremadora. La durada 

d‟aquesta operació varia en funció de la quantitat d‟olives produïdes, doncs, en les 

explotacions joves o de poca producció, la durada és propera a 1 o 2 hores per hectàrea, 

mentre que, en les explotacions que carregaven més, podia arribar a 3 ho/ha (incloent les 

descarregues sobre remolc). Un factor important alhora de plantejar la recol·lecció en 

continu, és la llargada de les fileres, que varia en les explotacions estudiades entre 150 i 250 

metres. 

Dues de les explotacions de major mida, a Osca i Saragossa, tenien les darreres maquines 

veremadores de majors dimensions (1,05 d‟amplada i 2,5 + 0,5 d‟alçada), concebudes per 

adaptar-se millor a olivera.   

Taula 24: Equips, durades i costos aproximats del transport i recol·lecció de la oliva en les explotacions 
enquestades 

 

Densitat 

(arb/ha) 

Any de 

plantació 

Recol·lecció transport 

Equip 

Durada 

(ho/ha) 

Cost 
aproximat 

(€/kg 

collit) 

Equip 
Durada 

(ho/ha) 

M.O. Maq. 

1 286 1995 pintes 10 
 

0,30 
Tractor + Remolc 

5.000 kg 
1 

2 238 1995 Pintes + Compressor 42 6 0,45 
  

3 278 1990 
Vibrador de tronc 

sense paraigües  
12 0,10 

  

4 286 1998 Pintes mecàniques 8,4 
 

0,15 Remolc 5000 kg 0,5 

5 333 1995 
Vibrador + 
Paraigües  

18,2 0,17 
  

6 1667 2005 Veremadora 
 

0,7 0,04 
  

7 1667 2004 Veremadora 
 

3 0,15 
  

8 1544 1997 
      

9 1250 1997 Veremadora 
 

3 0,05 
  

10 667 1998 Veremadora 2 
 

0,15 
 

0,5 

11 800 1998 Veremadora 
 

3,1 0,08 
Tractor + remolc 

(10.000 kg) 
4 

12 1250 2003 Veremadora 
 

1,6 0,15 
Tractor + Remolc 

(3.000 kg) 
1 

13 1667 2006 
      

14 1667 2001 Veremadora 
 

2 0,05 
Remolcs (4.000 

kg i 7.000 kg) 
1,1 

15 2469 1995 veremadora 
 

2,5 0,09 Almàssera pròpia 
 

16 1904 1996 
  

1 0,03 
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COSTOS DE PLANTACIÓ 

Primer es mostren les despeses d‟inversió detallades obtingudes en les enquestes es poden 

observar en la Taula 25. També es presenten dades recollides de la bibliografia, bé siguin 

detallades (Taula 27) o només el cost total d‟inversió (Taula 26). Cal dir que en alguns dels 

articles consultats, no es definia clarament si les despeses d‟inversió comptaven només amb 

els costos de plantació o també incloïen les despeses d‟operacions culturals dels primers 

anys. En tots casos es corrobora que les despeses de plantació en oliverar intensiu són 

menors que en un superintensiu.  

Es pot observar que el costos de plantació, en les explotacions superintensives, de la 

bibliografia són un poc majors als que s‟han aconseguit a través de les enquestes. Per a les 

intensives les dades obtingudes a les enquestes són menors a dues de les dades de la 

bibliografia (Taula 26), però majors a la informació de les dades detallades (Taula 27). 

De les dades de les enquestes, el cost total en la primera columna de superintensiu és reduït 

degut a que aquesta explotació tenia una parcel·la sense emparrat acabada de plantar a 

Lleida, doncs aquest agricultor creia poder manejar-la bé només amb tutors de bambú, per 

ser zona de poc vent i a més la plantació la realitzava amb una maquina concebuda per ell 

mateix que plantava i instal·lava el reg alhora. També és cert que el cost pot reduir-se 

bastant si s‟utilitza tutors de bambú em comptes de barres de ferro i la plantació és fa 

mecànicament, en la que s‟instal·la part del reg alhora que es planten els arbres i es posen 

els tutors. 

Taula 25: Costos de plantació segons model de plantació i densitat de les explotacions enquestades 

 
  

Intensiu Superintensiu 

 
 

Densitat (arb/ha) 278 1000 1250 1667 2000 

C
o

st
  
d

e
 l

e
s 

o
p

e
ra

ci
o

n
s 

d
e
l 

p
ri

m
e
r 

a
n

y
 (

€
/

h
a
) 

P
la

n
ta

ci
ó

 

Preparació terreny 250 100 113 100 300 

Marcatge 25     50 50 

Fer forats  60         

Anàlisis de sol 15         

Fertilització de fons  250   180   0 

Arbres  (quantitat) 417 800 1.875 1.450 2.000 

Distribució i plantació  250 200 306 300 600 

Tutors  100 262 188 300 500 

Protectors 100   250 130   

Instal·lació Emparrat     1.000 120   

Entutorar 75 103   1.000 200 

Lligar tutors 75       100 

Reg 1.200 2.0001 2.500 1.500 2.000 

Regar 300   214     

Esporga (de formació) 150       150 

Tractament herbicida 150 30 35   80 

Tractament fitosanitari 200 60 28   110 

Fertirrigació 100       200 

Operacions addicionals 50 2001 200     

TOTAL: 3.7672 3.7552 6.889 4.950 6.290 

 

                                                 
1 Dades completades amb informació d‟altres fonts 
2 Cost que no contempla la instal·lació de l‟emparrat 
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Taula 26: Costos de plantació (€/ha) totals segons model de plantació (bibliografia) 

Model de plantació Intensiu Superintensiu 

Cost total de plantació1 4.800 3.528 10.640 7.945 5.854 7.724 

Cost total de plantació2 4.982 3.669 11.044 8.771 6.896 8.033 

Font:Pastor, 2007; Abós, 2007; JARC, 2005; Espada, 2003 

 
 
 

Taula 27: Costos de plantació detallats segons model de plantació(bibliografia) 

 
Model de plantació  

(marc de plantació) 

Intensiu 

(7x6) 

Superintensiu 

 (4x1,5) 

Superintensiu 

(3,75x1,35) 

Acció Cost (€/ha) Cost (€/ha)3 Cost (€/ha) 

P
la

n
ta

ci
ó

 

Preparació terreny   451   

Marcatge 35   150 

Fer forats  114     

Fertilització de fons  225   500 

Arbres  (quantitat) 286 4.832 1.975 

Distribució i plantació  107 151 450 

Tutors  150 451 888 

Instal·lació Emparrat   920   

Entutorar 132 204 254 

Lligar tutors 66   156 

Reg 1.100   1.700 

Regar   106   

Poda (de formació) 17     

Tractament herbicida 338 618 90 

Tractament fitosanitari 102 87 120 

Fertirrigació 118 101 250 

TOTAL: (€ 2007) 2.790 7.921 6.533 

TOTAL: (valor  € 2009) 2.902 8.238 6.794 

Font: Barranco, 2007; Klonsky, 2007 

 

  

                                                 
1 En € de l‟any de l‟estudi 
2 En € any 2009  
3 Les dades d‟origen eren  $/acre i s‟han transformat a €/ha segons l‟IPC de l‟any de l‟estudi 
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PRODUCCIONS 

Les produccions obtingudes en les explotacions enquestades es mostren a la Taula 28. 

S‟observa, primer de tot, la gran variabilitat en les dades obtingudes de les enquestes, 

degudes a molts factors (problemes de gelades, poca disponibilitat de dades, problemes amb 

malalties,...). 

De les explotacions “intensives”, les dues que tenen dades de més temps (explotació 2 i 3) 

són les parcel·les que tenien més seguiment degut a que eren assajos de l‟IRTA. Això 

també feia que la recol·lecció es fes completament (amb varies passades de vibrador i ajuda 

de pintes) i per això les produccions són prou bones. Les produccions que esperaven 

obtenir en la explotació 4 eren al voltant de 8.000 kg/ha, depenent de la disponibilitat 

d‟aigua que tinguessin, doncs, al regar de pous, alguns anys (sobretot els darrers de 

sequera) havien tingut algunes produccions menors (properes 3.500 kg/ha) per falta 

d‟aigua. A la explotació de Lleida (1) les produccions eren baixes per que la plantació era 

jove, havent-la rejovenit al 5é any degut a les gelades, però tot i així, s‟observa com la 

entrada en producció és més lenta. 

De les explotacions “Superintensives”, es veu clarament com Murcia és la que majors 

produccions màximes obté (15.000 kg/ha al 5º any). Les dades de major durada són les de 

la enquesta nº 15, que a causa de les grans densitats (2.469 arb/ha) i mala elecció de la 

orientació tenien greus problemes de plagues i malalties. Actualment estan efectuant podes 

de rejoveniment i arrancada de fileres que sembla estan tenint bons resultats (l‟any 12 i 13 

comença a controlar-se la forta alternança en la que havia entrat la producció). 

Les explotacions d‟Aragó eren molt properes totes dues, situades a la franja, a prop de 

Lleida. Totes dues havien estat afectades pel fred i s‟havien recuperat assolint produccions 

força elevades (8.500 i 9.400 kg/ha) doncs el control tècnic amb adob foliar, fertirrigació 

controlada,... era força avançat. 

La explotació 11 i 12 les produccions no són les màximes que es poden assolir (sobretot en 

la 12) doncs les dotacions de reg havien arribat després de la implantació del cultiu 

superintensiu. Al igual que les explotacions de Navarra (explotació 7), on els regs aplicats 

no arriben a cobrir les necessitats. 

En les produccions de la explotació 14 (dues parcel·les orientades diferent) es veu 

clarament que la orientació afecta directament la producció, tenint majors produccions la 

orientació N-S. S‟observa també que a l‟any 7 ja es comencen a notar els descensos de 

producció, per problemes de malalties i competències per la llum. 
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Taula 28: Produccions (kg/ha) de les explotacions enquestades segons província i edat de la plantació 

 
Província 

Edat de la plantació 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 

1 Lleida 
  

800 01 0 0 600 1.200 1.800 2.400 
      

2 Tarragona 
 

1.398 3.503 4.307 5.596 8.326 5.819 6.064 6.828 6.678 11.753 4.643 13.910 
   

3 Tarragona 
 

1.673 3.823 5.738 0 7.692 0 7.692 7.692 5.769 10.142 8.638 9.373 9.173 8.615 9.731 

4 Tarragona 
      

Entre 3.500 i 8.000 kg/ha en edat adulta depenent del reg aplicat 

5 Tarragona 1.399 4.662 7.992 7.842 5.644 
           

6 Navarra 800 4.000 
              

7 Navarra 750 1.000 1.500                           

8 Osca 
 

3.000 01 0 0 1.040 3.000 5.640 7.900 9.400 
      

9 Saragossa 6.500 8.500 8.500 01 3.000 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 
      

10 Lleida2 
 

01 
      

1.250 
       

11 Lleida 
    

3.200 4.000 5.600 4.800 5.600 
       

12 Lleida 163 1.629 973 489 2.443 
           

13 Lleida 
                

14 
Tarragona3 1.140 5.498 5.500 7.400 5.400 1.500 

          
Tarragona4 1.200 6.500 8.500 12.320 8.628 5.136 

          
15 Tarragona 1.522 2.222 6.514 2.006 5.428 2.129 4.032 1.785 6.631 1.417 6.780 5.298 

    
16 Murcia 

 
5.000 12.000 15.000 

            
Les dades no presentades no signifiquen produccions = 0 

 
 

                                                 
1 Gelades de 2001 a Lleida i Aragó 
2 Només amb reg de suport fins el 9º any 
3 Orientació Est - Oest 
4 Orientació Nord - Sud 
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5.2. Rendibilitat dels escenaris plantejats 

Segons els escenaris definits en l‟apartat 4.3 i aplicant els càlculs descrits en l‟apartat 4.4 de 

la metodologia, els resultats que s‟obtenen es presenten en la Taula 29. Aquesta mostra el 

Termini de Recuperació (TR), la Vida útil, el Valor Actual Net simple (VAN), la Taxa 

Interna de Retorn (TIR) i el VAN d‟infinites renovacions (VANc), per a tots els escenaris. 

Els fluxos de caixa per a cada escenari es troben detallats a l‟annex IV. 

S‟observa que, en els escenaris plantejats1: 

- La rendibilitat de tots els escenaris plantejats és positiva amb TIRs que varien del 

9% al 12% en els casos superintensius i del 13% al 20% per als intensius. 

- Que els VANc (d‟infinites renovacions) dels escenaris superintensius simples (15 

anys de vida útil), tot i donar resultats majors que el VAN simple, no fa que la seva 

rendibilitat sigui major a la dels escenaris intensius. 

- Les podes de rejoveniment (totes) milloren la rendibilitat de les explotacions 

superintensives. La que més l‟augmenta és la de tipus A (duplicant el VAN i 

augmentant en casi 3 punts la TIR). 

- La recol·lecció amb Colossus millora la rendibilitat de les explotacions intensives 

(TIR entre un 5% i un 6% major). 

- La combinació d‟ambdós models, no sembla resultar més rentable que en casos 

intensius. Aquest fet pot ser degut a que la inversió inicial necessària és major en els 

casos superintensius i, per tant, els combinació, ja que comencen essent 

superintensius. 

- Els escenaris superintensius, en general, no resulten més rentables que els intensius, 

doncs presenten TIR, VAN simple i VANc menors.  

- El termini de recuperació és menor en els casos superintensius (9 anys) que ens els 

intensius recol·lectats amb vibrador (10 anys) de Tarragona, però no que en els 

intensius recol·lectats amb Colossus (8 anys). 

- Si s‟observen els Fluxos de Caixa (Annex IV) , se‟n extreu que per a tots els 

escenaris superintensius, al 4º any, aquest flux passa a ser positiu, eliminant la 

necessitat de tresoreria, mentre que per als intensius això succeeix el 5é. 

- Les produccions acumulades dels escenaris superintensius i combinació (Annex 

IV), són el doble, aproximadament, a l‟any 6. Les intensives superen les 

produccions acumulades de les superintensives (rejovenides) o combinació, 

aproximadament l‟any 19. 

 
  

                                                 
1 Els comentaris presentats serveixen només per als escenaris ficticis plantejats i no sempre poden 

extrapolar-se a la realitat. 
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Taula 29: Resum dels principals resultats econòmics segons escenari (preu d’oli= 2,5 €/kg) 

Model Descripció Província 
Nº 

escenari 

TR 

(Payback) 
(anys) 

Vida 

útil 
(anys) 

VAN 
(€) 

TIR 
(%) 

VANc 
(€) 

SI1 

Simple 
Tarragona 1.1 9 15 4.181 10,67% 8.056 

Lleida 1.2 10 15 2.892 8,64% 5.572 

Rejoveniment 

B 

Tarragona 1.3 9 30 7.431 11,54% 9.668 

Lleida 1.4 10 30 5.748 9,69% 7.479 

Rejoveniment 

C 

Tarragona 1.5 9 30 10.090 12,86% 13.128 

Lleida 1.6 10 30 8.346 11,04% 10.859 

I2 

Vibrador 
Tarragona 2.1 10 35 11.661 14,48% 14.244 

Lleida 2.2 10 35 10.141 13,81% 12.387 

Colossus 
Tarragona 2.3 8 35 22.140 20,83% 27.042 

Lleida 2.4 9 35 18.103 18,94% 22.112 

SI
1
I

2
 

Rejoveniment 
A 

Recol·lecció 

Colossus 

Tarragona 3.1 9 35 14.031 13,64% 17.138 

Lleida 3.2 10 35 11.351 11,87% 13.865 

Recol·lecció 

veremadora 

Tarragona 3.3 9 30 11.985 13,45% 15.593 

Lleida 3.4 10 30 9.711 11,58% 12.634 

 

 

Les anàlisis de sensibilitat resultants per escenaris es mostren en les figures 45-53. 

Aquestes mostren com influeixen variacions dels diferents paràmetres estudiats3 sobre la 

TIR de tots els escenaris.  

Canvis en el preu de l‟oli i de les produccions influeixen en els ingressos (per això la 

pendent es positiva) i canvis en cost de la ma d‟obra i la maquinaria afecten a les despeses 

(pendent negativa). Com més horitzontal (menys inclinada) és la línia que representa 

aquesta relació, més resistència presenta la TIR a variar en front a canvis en el paràmetre.  

  

                                                 
1 SI = SuperIntensiu 
2 I = Intensiu 
3 El paràmetres analitzats són variacions en el preu de l‟oli, en les produccions i en els cost de la ma 

d‟obra i de la maquinaria, tal i com s‟explica a l‟apartat 4.4 de la Metodologia. 
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 Primer es comentaran els resultats de les variacions en el preu de l’oli:  

A la Figura 45 s‟observa com les TIRs més elevades i amb menys pendent (més resistents a 

variacions) són els escenaris 2.3 i 2.4 (intensius recol·lectats amb Colossus). Aquest fet 

reafirma que són els escenaris més rentables. 

Si s‟observen els escenaris superintensius simples (1.1 i 1.2), es comprova que tot i que 

l‟escenari 1.2 ha donat resultats inferiors, presenta més resistència a disminuir aquesta 

rendibilitat que l‟escenari 1.1 (la inclinació de l‟1.1 es major que la de l‟1.2). Aquest fet es 

pot observar també en la resta d‟escenaris de Lleida, que solen presentar unes pendents més 

horitzontals. 

Figura 45: Efecte de variacions en el preu de l’oli, sobre la TIR per als escenaris Superintensius 

Simples (1.1 i 1.2) Intensius (2.1-2.4) 

 

 

Les figures 46 i 47 mostren les diferències entre els escenaris superintensius simples i 

rejovenits amb algun dels 3 mètodes. Tots els mètodes de rejoveniment augmenten la TIR i 

milloren la resistència (pendent lleument menys vertical) a canvis en el preu de l‟oli. El 

rejoveniment que fa créixer més la TIR és el mètode C (eliminar totes les branques de la 

copa). 
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Figura 46: Efecte de variacions en el preu de l’oli, sobre la TIR per als escenaris Superintensius de 

Tarragona. 

 

Figura 47: Efecte de variacions en el preu de l’oli, sobre la TIR per als escenaris Superintensius de 

Lleida 
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 A continuació es presenten els resultats de les variacions en les produccions: 

Els escenaris superintensius simples (1.1 i 1.2) i intensius recollits amb vibrador (2.1 i 2.2) 

mostren rendibilitats negatives o nul·les amb baixades del 30% de la producció (Figura 48). 

Els escenaris Intensius recol·lectats amb Colossus (2.3 i 2.4) són els que sobrepassen a tots 

els demés tant en valor com en menor pendent en totes les variacions de producció 

analitzades. 

Figura 48: Efecte de variacions en les produccions, sobre la TIR per als escenaris Superintensius 

Simples (1.1 i 1.2) Intensius (2.1-2.4) 

 

Tots els escenaris Superintensius presenten rendibilitats negatives o nul·les quan la 

producció baixa entre un 20% i 30% . Aquest fet és menys marcat per Lleida (Figura 50) 

que per Tarragona (Figura 49). 

Figura 49: Efecte de variacions en les produccions, sobre la TIR per als escenaris Superintensius de 

Tarragona 
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Figura 50: Efecte de variacions en les produccions, sobre la TIR per als escenaris Superintensius de 

Lleida 

 

 

En els escenaris combinació (Figura 51), es veu, primer de tot, com les rendibilitats són 

positives en totes les variacions de producció utilitzades. També s‟observa que a baixes 

productivitats, influeix més el factor tipus de recol·lecció (les línies 3.1 i 3.2 s‟ajunten, i la 

3.3 i 3.4 també) mentre que amb altes produccions el resultat depèn més de la regió (a 

Tarragona s‟aconsegueixen rendibilitats del 21,3% i a Lleida només el 18% sense importar 

el tipus de recol·lecció). 

 

Figura 51: Efecte de variacions en les produccions, sobre la TIR per als escenaris Superintensius 

transformats a Intensius 
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 A continuació es comentaran els anàlisis de sensibilitat referents al variacions en el 

cost horari de la ma d’obra i de la maquinaria. 

El cost de lloguer de la maquinaria afecta a les operacions de control de males herbes, 

aplicació de productes fitosanitaris i transport de les olives recollides. El cost horari de la 

ma d‟obra afecta bàsicament a la poda de tots els escenaris i a la recol·lecció en les 

plantacions intensives recol·lectades amb vibrador (escenari 2.1 i 2.2).  

Cal tenir en compte que les variacions fetes en tots dos preus son molt lleus (+-2€), doncs, 

creiem, la realitat no pot variar molt més que aquests valors. Només és mostren les anàlisis 

de sensibilitat per a alguns dels escenaris, doncs la resta de escenaris mostren unes 

tendències similars que no aporten nova informació. 

Les variacions de la TIR degudes a variacions del cost de la maquinaria (Figura 52) són 

molt lleus per a tots els escenaris i la pendent (resistència de la TIR a variar) molt semblant 

(totes les línies són gairebé paral·leles).  

Figura 52: Efecte de variacions en el cost horari de la maquinaria, sobre la TIR per als escenaris 

Superintensiu Simples, Intensius Collits amb vibrador i Combinació a Tarragona 

 

Pel que fa la variació de la TIR en funció de canvis en el cost de la ma d’obra (Figura 53) 

es pot observar com als escenaris de Lleida, la variació d‟aquest factor afecta menys que a 

Tarragona (doncs a Lleida les necessitats de poda són menors, derivades del menor vigor 

que els arbres presenten en latituds més altes).  

Figura 53: Efecte de variacions en el cost horari de la mà d’obra, sobre la TIR per als escenaris 
Superintensius Simples (1.1 i 1.2) Intensius (2.1-2.4). 
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5.3. Comparació dels resultats obtinguts amb altres estudis realitzats 

A continuació es compararan els principals resultats obtinguts (Taula 30) amb resultats 

d‟altres estudis que també analitzen econòmicament l‟oliverar intensiu o superintensiu 

(Taula 31). En alguns estudis, els resultats (VAN, TIR, Costos de producció,...) es 

presentaven en funció de diferents valors de preu del quilo d‟olives o d‟oli produït o en 

funció de diferents taxes d‟actualització. En aquests casos (Espada, 2003; Abós, 2007; 

Navarro, 2007; JARC, 2005,...) s‟han fet els canvis que es creien oportuns per obtenir 

dades comprables.  

Un dels estudis d‟Andalusia (Navarro, 2007) es centra en avaluar com afecten a la 

rendibilitat els diferents preus de recol·lecció amb vibrador. Es per això que es mostren 

dues fileres de resultats, segons el cost de recol·lecció considerat.  

Es pot veure, observant els VAN i TIR, que els resultats no difereixen massa entre els 

diferents estudis. Els VAN de les explotacions superintensives, en general, es mouen al 

voltant de valors de 3.000 € (com els nostres resultats i els de Pastor, 2006), i la TIR entre 

valors del 8%-10%. L‟estudi realitzat per Aragó (Espada, 2003) obté resultats majors (VAN 

de 9.354 i TIR del 12%, amb preu de l‟oli 2,4 €/kg) però és pot veure com les produccions 

que considera en la edat adulta de la plantació (del 7º al 15º any) són majors que els 

considerats en la resta i a més té en compte una vida útil de 20 anys. En els escenaris 

intensius, els resultats que més sobresurten són els estudis centrats en Andalusia amb TIR 

del 20%-24% (Navarro, 2007) i VAN de més de 20 mil € (Pastor, 2006). Aquest fet deu 

venir donat perquè les produccions mitges en edat adulta solen ser majors (12.250 kg/ha en 

el cas de Pastor).  

Dels costos de producció presentats dels estudis, els majors són el d‟Aragó (Espada, 2003) i 

el de Castella-la-Manxa (Barranco, 2007). En el primer cas aquest fet és perquè aquest cost 

inclou tots els costos (directes, indirectes i de capital) d‟una explotació. En el segon deu 

venir donat per la baixa producció esperada de la varietat “Cornicabra” utilitzada (4.000 

kg/ha en edat adulta). 
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Taula 30: Resum dels principals resultats obtinguts, promitjos dels escenaris superintensius simples (1.1 i 1.2) i intensius recol·lectats amb vibrador (2.1 i 2.2) 

 
Model de 

plantació 

Densitat 

(arb/ha) 

Cost de 

producció 

(€/kg)1 

VAN2  
Taxa 

actualització 
Preu oli TIR 

Cost 

Recol·lecció 

(€/kg collit) 

Flux de 

caixa 

mig3 

Producció 

mitja4 

TR 

(Payback) 

1º any de 

balanç 

positiu 

 SI 1667 0,21-0,48 
2.892-

4.181 
5% 2,5 €/kg 8,6%-10,6% 0,05-0,07 1.251 8.500 kg/ha 9-10 4 

 I  278 0,27-0,44 
10.141-

11.661 
5% 2,5 €/kg 

13,8%-

14,4% 
0,16-0,20 1.077 7.500 kg/ha 10 5 

Taula 31: Recull dels principals resultats econòmics d’altres estudis, separant els superintensius del intensius 

Font 
Model de 

plantació 

Densitat 

(arb/ha) 

Costos de 

producció 

(€/kg) 
VAN

2
 

Taxa 

actualització 
Preu oli TIR 

Cost 

Recol·lecció 

(€/kg collit) 

Flux de 

caixa 

mig 

Producció 

mitja
4
 

 TR 

(Payback) 

1º any de 

balanç 

positiu 

Espada, 2003 SI 1250 0,35 9.354 6% 2,36 €/kg 12,01% - - 11.250 kg/ha - - 

JARC, 2005 SI 1667 0,24 - - 2,71 €/kg - 0,07 1.710 
10.000 kg/ha 

(20% rdt) 
- - 

Pastor, 2006 SI 1904 - 3.322 5,5% 3 €/kg - - - 9.100 kg/ha 11  

Abós, 2007 SI 1670 - - - 3,15 €/kg 8%-10% - - 8.630 kg/ha 10 3 

Barranco, 

2007 
SI 1975 0,22 - - - - 0,053 - 7.000 kg/ha - 4 

Navarro, 2007 I 300 - 
10.721 5,5% 2,4 €/kg 20% 0,12 

- - - - 
14.712 5,5% 2,4 €/kg 24% 0,06 

Abós, 2007 I 285 -   3,15 €/kg 13,7% - - 7.700 kg/ha 10 6 

Pastor, 2006 I 300 - 20.361 5,5% 3 €/kg - - - 12.250 kg/ha 7  

JARC, 2005 I 333 0,27 - - 2,71 €/kg - 0,11 1.302 
8.000 kg/ha 

(20% rdt) 
- - 

Barranco, 
2007 

I 238 0,38 - - - - 0,193 - 4.0005 kg/ha - 9 

                                                 
1 €/quilo d‟oliva produït. No inclou costos indirectes com assegurances, amortització ni renda de la terra.  
2 VAN simple, en funció de la taxa d‟actualització i del preu de l‟oli de cada estudi. 
3 Sense comptar l‟any 1. 
4 Producció d‟olives mitja en edat adulta. 
5 Varietat Cornicabra. 
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5.4. Altres aspectes que influeixen en la elecció del model de plantació 

En aquest apartat s‟intentarà recollir aspectes que no s‟han pogut plasmar en els càlculs, 

però que tenen molta importància alhora de decidir quin model de plantació s‟adapta 

millor a cada situació. 

Un d‟aquests aspectes és la mida de els explotacions. Les dades utilitzades en l‟estudi no 

l‟han tingut en compte, però en realitat, alguns dels sistemes només s‟adapten a unes 

dimensions determinades. Per exemple, la recol·lecció amb Colossus, que hem 

comptabilitzat entre 0,05 i 0,1 €/kg collit, varia molt en funció de les hectàrees que es 

posseeixin (mínim 100 ha) i dels rendiments de la explotació. Aquest fet succeeix també 

amb les veremadores, però en aquest cas, el lloguer és una opció més valida en finques de 

dimensions més petites (>15 ha), trobant empreses que ofereixen aquest servei. 

Un altre fet molt lligat a la mida, es la orografia de la finca, doncs terrenys amb pendent i 

orografia complexa, no permeten els sistemes superintensius i fins i tot poden dificultar la 

recol·lecció amb vibradors de tronc (tot i que existeixen en el mercat vibradors de petites 

dimensions autopropulsats que s‟adapten millor a aquests terrenys). 

Part dels caps d‟explotació, tot i saber que els intensius, a la llarga, són més rentables, han 

preferint el superintensiu. Alguns d‟aquests adjudicaven aquesta decisió, sobretot, als 

problemes que s‟estalviaven, al no tenir que buscar temporers per collir les olives, sinó que 

només una maquina veremadora i menys dies, tenien les seves olives collides i, a més, en el 

moment que més oportú creguessin. Aquesta, decisió és, en alguns llocs, gairebé obligada, 

doncs hi ha llocs on és més difícil trobar ma d’obra disponible. 

En l‟estat actual d‟investigació varietal, les explotacions superintensives segueixen trobant-

se amb el problema del vigor. D‟altre sectors fructícoles, amb més anys d‟investigació en 

aquest aspecte, tenen varietats poc vigoroses que s‟adapten a sistemes d‟emparrat i alta 

densitat molt millor. Es possible que, en el futur, apareguin peus que redueixin el vigor de 

les oliveres, i permetin allargar la vida útil d‟aquestes explotacions, sense utilitzar cap 

mètode de rejoveniment, i millorin les expectatives econòmiques d‟aquest sistema. Un altra 

via d‟investigació, també pot decantar-se per aconseguir millorar rendiment de caiguda 

(amb diferents varietats o productes) en el cas de sistemes intensius collits amb vibrador 

(deixant de necessitar ma d‟obra que acompanyi la feina del vibrador o redueixi la 

necessitat de varies passades, reduint també els costos de recol·lecció). 

Hi ha altres factors, com la climatologia (gelades), la diferents necessitat d‟inversió inicial, 

la disponibilitat d’aigua, o si és vol produir ecològicament, que també limiten les opcions 

a escollir. Per exemple el sistema superintensiu requereix majors dotacions d‟aigua i 

normalment no s‟adapta a certificació ecològica, per la necessitat de més cures culturals 

(tractaments fitosanitaris, fertilització, etc.) que el model intensiu. 
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6. CONSIDERACIONS FINALS  

Primer de tot remarcar la dificultat de plasmar en números la realitat del camp, i aclarir que 

les dades utilitzades, tot i ser mitjanes i estimacions de les enquestes i d‟altres fonts, no 

tenen perquè adaptar-se a tots els casos. Tot i això, amb la informació aportada, es 

coneixen millor les avantatges i inconvenients de cada sistema.  

Aclarir també que els aspectes que no han pogut ser recollits en les anàlisis (disponibilitat 

M.O., mida de la finca,...) i innovacions que poden anar apareixent en el futur (noves 

varietats, productes que millorin la caiguda dels fruits, maquinaria més adaptada,...) fan 

que els resultats abans presentats puguin modificar-se en el futur. 

Després d‟aquests aclariments s‟enumeren les consideracions que es poden desprendre del 

present estudi: 

1.- En general, les explotacions Superintensives presenten bones rendibilitats a curt termini 

que varien, en funció de la situació geogràfica, amb TIRs al voltant del 8-10%. Aquest fet fa 

que sigui una inversió interessant per empresaris que busquin resultats a curt termini. 

També aconsegueixen produccions acumulades majors els primers anys i terminis de 

recuperació de la inversió que poden avançar-se en relació a les explotacions intensives. Els 

mètodes de rejoveniment descrits poden augmentar la vida útil fins a 25-30 anys i la 

rendibilitat d‟aquestes explotacions fins a TIRs properes al 13%.  

2.- Les explotacions Intensives tenen rendibilitats majors a les superintensives, però a mig 

termini. Aquesta rendibilitat varia molt depenent dels costos de recol·lecció (que són 

gairebé 50% del costos directes), podent aconseguir, amb les noves maquines cavalcants, 

rendibilitats d‟un 20%. Aquest model s‟adapta millor a les noves plantacions del sector 

productor i, depenent de la mida de l‟explotació, es pot emprar la recollida mecanitzada 

amb vibrador de tronc (menys de 50 ha) o les noves maquines de recol·lecció tipus 

“Colossus” (més de 100 ha). 

3.- La combinació dels dos models de plantació, començant amb una superintensiva i 

passant-la a intensiva recollida amb Colossus o veremadora no presenta gaires avantatges a 

realitzar-la directament intensiva. La única avantatge es troba en les produccions 

acumulades dels primers anys, que són majors que en el model intensiu. Una altra opció 

serien explotacions intensives de majors densitats a les habituals (600-800 arb/ha) que 

també presenten entrades en producció més avançades i majors que els intensives típiques. 

4.- El fet que les explotacions Intensives necessitin menys requeriments tècnics (control 

precís de la fertirrigació, més ús de maquinaria...), menys probabilitats de tenir descensos 

de producció per problemes de plagues i malalties o per competència de la llum i 

requereixin una inversió inicial menor que les Superintensives, fan que sigui una inversió 

menys arriscada a mig termini. Els anàlisis de sensibilitat realitzats també reafirmen aquest 

fet. 
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5.- A part de les dades exposades, que són les que finalment s‟han decidit com a més 

representatives, s‟ha treballat amb més simulacions, destacant les produccions considerades 

com a factor molt influent en la variació dels resultats obtinguts.  

Es pot concloure que els dos models de plantació estudiats són rentables, essent l‟intensiu 

la opció més rentable i segura a mig termini i el superintensiu una opció més interessant 

financerament per a invertir a curt termini (rapida recol·lecció, majors produccions els 

primers anys,...).  
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I. Recull de dades de produccions publicades
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Taula 32: Produccions (kg/ha) de diferents parcel·les plantades els anys 1999 i 2000 amb la varietat arbequina. 

  
  

Edat de la plantació Rdt 

PROMIG 

(%) 
província 

Densitat 

(arb/ha) 
Varietat Parcel·la 2 3 4 5 6 7 8 9 

PROMIG 

(3-6) 
C

ó
rd

o
b

a
 

2.580 i18 
  

13.661 12.267 15.478 11.600 
   

13.252 18,4 

2.500 Arbequina Reina 4 1.000 7.882 9.593 7.061 7.925 
   

8.115 15,3 

2.254 i18 
  

10.418 8.276 14.361 11.078 
   

11.033 19,2 

2.000 i18 
  

10.861 9.297 11.977 8.980 
   

10.279 20,2 

2.000 Arbequina Reina 3 800 18.014 9.870 6.142 5.678 
   

9.926 13,8 

2.000 Arbequina Reina 5 
 

12.363 12.850 10.319 11.357 
   

11.722 19,0 

1.975 Arbequina 
 

0 16.641 17.219 21.552 6.347 
   

15.440 14,7 

1.975 i-18 
 

0 14.798 14.041 20.127 6.186 
   

13.788 15,8 

1.975 i18 Cercao de San Luis 
 

5.818 7.336 9.475 10.801 9.170 13.770 6.260 8.358 18,4 

1.975 i18 La Almarja 
  

14.532 12.053 12.190 13.580 11.620 6.314 12.925 18,0 

1.904 Arbequina 
  

10.598 16.227 19.611 5.183 3.880 
  

12.905 17,5 

1.904 Arbequina Alameda 
 

10.609 16.095 19.580 3.790 
   

12.519 18,4 

1.569 i18 
  

8.809 8.017 11.942 8.856 
   

9.406 19,5 

1.481 i18 
  

9.045 6.650 10.698 9.034 
   

8.857 19,7 

1.203 i18 
  

7.473 5.691 9.577 7.322 
   

7.516 19,9 

1.143 i18 
  

8.121 4.945 9.633 7.984 
   

7.671 20,2 

1.026 i18 El Alcaide 
  

4.600 5.140 6.225 6.460 
  

5.322 20,0 

952 i18 
  

7.010 4.932 8.800 7.180 
   

6.981 19,8 

909 i18 
  

6.776 3.564 7.951 6.906 
   

6.299 19,3 

816 Arbequina 
  

7.148 15.289 14.625 20.352 14.305 
  

14.353 19,2 

780 i18 
  

5.752 2.953 6.890 6.334 
   

5.482 18,6 

408 Arbequina 
  

2.750 8.048 9.578 14.586 10.966 
  

8.741 20,6 

204 Arbequina 
  

1.374 2.980 8.195 7.539 6.118 
  

5.022 20,3 

Sevilla 
1.975 i18 El Llano 17.461 14.620 20.217 12.145 10.500 7.500 

  
13.741 19,2 

1.058 i18 La Matanza 3.483 7.100 8.230 8.327 4.516 5.857 4.868 
 

6.054 22,2 

Font: de la Rosa, 2006; Pastor, 2005; Todolivo, 2009; Agromillora, ; Olint, 2008 
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Taula 33: Produccions obtingudes a diferents parcel·les a Tarragona 

 
   

Edat de la plantació 
Rdt  

Promig 
Densitat 

(arb/ha) 
Varietat Parcel·la 

any 

plantació 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Promig 

 (3-7) 

2.469 i18 La canonja 1.998 1.235 6.727 4.963 13.493 9.308 
       

7.145 22,3 

1.200 
 

Bràfim 2.001 3.480 4.920 7.200 6.720 7.320 
       

5.928 19,0 

888 
 

Trial Mas Bover 1.995 4.773 8.978 7.988 9.765 11.541 7.296 14.818 7.113 10.834 7.252 15.762 
 

8.609 19,8 

740 

 

Trial Mas Bover 1.995 4.563 9.209 7.274 8.221 11.754 7.972 16.327 9.854 12.496 9.373 19.561 
 

8.204 20,2 

666 

 

Trial Mas Bover 1.995 3.820 7.918 8.878 7.990 8.509 6.733 13.422 5.661 12.743 5.661 12.654 
 

7.423 21,9 

555 

 

Trial Mas Bover 1.995 3.064 7.246 6.197 6.503 8.369 6.658 11.635 7.955 9.028 6.105 14.769 
 

6.276 20,7 

400 
 

Bràfim 
             

7.085 19,0 

245 Arbequina Tivenys 1.995 1.398 3.503 4.307 5.596 8.326 5.819 6.064 6.828 6.678 11.753 4.643 13.910 4.626 23,3 

238 

 

Trial Mas Bover 1.995 939 3.398 2.299 5.355 4.045 4.686 6.229 5.141 4.534 15.827 8.383 
 

3.207 20,4 

204 Arbequina Mora d‟Ebre reg 1.998 
 

463 3.115 1.695 3.784 3.407 2.632 3.733 6.242 
   

2.264 19,0 

204 Arbequina Mora d‟Ebre secà 1.998 
 

129 2.907 1.128 3.621 3.080 2.346 4.345 6.548 
   

1.946 19,0 

Font: Tous, 2007 i 2008; IRTA – Mas de Bover 

 

Taula 34: Produccions d’altres explotacions superintensives de la península 

Província 
Densitat 

(arb/ha) 

Edat de la plantació 

3 4 5 6 7 8 9 10 PROMIG (3-7) 

Badajoz 1.975 

  

15.000 16.000 20.400 4.500 6.000 9.000 17.133 

Badajoz 1.975 

 

20.000 

      

20.000 

Portugal 2.116 

 

10.000 10.000 10.000 10.000 4.000 6.000 

 

10.000 

Badajoz 1.667 10.000 

       

10.000 

Font:Tienda, 2009 
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Versió definitiva en català 

ENQUESTA OLIVERA/2009 

ENQUESTES A PRODUCTORS D’OLIVA EN SISTEMES INTENSIU I ALTA DENSITAT 

1. DESCRIPCIÓ DE LA EXPLOTACIÓ 

- Nom de la finca:……………….. - Terme municipal: ……………….. 
- Població: …………………………. - Província: ………………………….. 

Taula 1. Distribució de la superfície cultivada d’olivera 

Varietat 
Any de 
plantació 

Superfície 
(has) 

Longitud 
mitja de les 
fileres 

Marco de plantació Any d’entrada 
en producció Carrer Intrafila 

       

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL 

- Profunditat del sòl (cm) 

<50 50-75 >75 

- Textura del sòl 

Arenosa Franca Argilosa 

- Presencia de sals al sòl?                         Si       no 

3. CARACTERÍSTIQUES DE L’AIGUA DE REG I DEL REG 

- Procedència del agua de reg:…………..       - Conductivitat del agua de reg: ……… 
- Tipus de reg:       Gravetat- Inundació   Localitzat 
CONTESTAR EN CAS DE REG LOCALITZAT: 

- Nº de ramals laterals per cada fila de arbres:........ 
- Caudal dels emissors (goter, l/hora): 
- Nº de emissores por arbre:................. - Separació entre goters:.................... 
Taula. 2 Consums mensuals de agua segons edat dels arbres (m3/ha) 

Edat de 
l’arbre 

Total Anual 
(m3/ha) 

Jove  

Adult  

- Cost de l’aigua de reg (€/m3): 

4. CARACTERISTIQUES DELS ÁRBRES I DE LA PLANTACIÓ 

Taula 3. Descripció de la plantació i dels arbres 

Edat 
Tipus d’arbre 

Altura de copa (m) Diàmetre mig copa (m) 

   

   

5. SISTEMA DE PRODUCCIÓ 

Tradicional Integrat Biològic Altres: ........................... 

6. PRODUCCIONS OBTINGUDES 

Taula 4. Producció obtinguda segons edat dels arbres 

Edat 
Producció d’oliva 

Rendiment d’oli(%) 
kg/Arbre kg/ha 

    

    

7. PROBLEMES QUE HAGIN AFECTAT LA PRODUCCIÓ 

Taula 5. Problemes que hagin afectat la producció i solució aplicada 

Any Problema Solució aplicada 
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COSTOS I CONSUMS HORARIS (aproximats) DE LES PRINCIPALS OPERACIONS 
DE CULTIU 

8. ESPORGA 

Taula 6. Consums horaris i costos de la esporga 

Tipus de 
esporga 

Equip Utilitzat 
Hores/ha Cost Horari (€/ho) 

M. Obra Maq. M. Obra Maq. 

      

9. FERTILIZACIÓ 

Taula 7. Consums horaris i costos de l’aplicació d’esmenes 

Tipus 
d’esmena 

Època 
d’aplicació 

Equip Utilitzat 
Hores/ha Cost Horari (€/ho) 

M. Obra Maq. M. Obra Maq. 

       

Taula 8. Consums de productes i cost de la fertilització 

Època 
d’aplicació 

Tipus de 
fertilitzant 

Riquesa Quantitat aportada 
(kg/ha) 

Preu (€/kg) 
N P K 

       

10. CONTROL DE PLAGAS I MALALTIES 

Taula 9. Consums horaris i costos d’aplicació de fitosanitaris 

Malaltia/ Plaga 
tractada 

Època del 
tractament 

Equip Utilitzat 
Hores/ha Cost Horari (€/ho) 

M. Obra Maq. M. Obra Maq. 

       

Taula 10. Cost dels productes fitosanitaris 

Producte Malaltia/ Plaga 
Quantitat 
utilitzada (kg/ha) 

Preu (€/kg) Observacions 

     

11. MANTENIMENT DEL SÒL 

Taula 11. Consums horaris i costos de les labors 

Activitat Equip Utilitat 
Hores/ha Cost Horari (€/ho) 

M. Obra Maq. M. Obra Maq. 

      

Taula 12. Cost dels productes utilitzats 

Tipus de 
Producte 

Època 
d’aplicació 

Dosis utilitzada 
(kg/ha) 

Preu (€/kg) Observ. 

     

12. REG 

Taula 13. Consums horaris i costos de la mà obra i l’equip empleat en el reg 

Tipus d’equip de reg 
Hores/ha/ANY Cost Horari (€/ho) 

M. Obra Equip reg M. Obra Equip reg 

     

13. RECOL·LECCIÓ 

Taula 14. Consums horaris i costos de la recol·lecció 

Tipus d’equip de recol·lecció 
Data de 
recol·lecció 

Hores/ha 
Cost Horari 
(€/ho) 

Nº de 
pers. 

M. O. Maq. M. O. Maq. 

       

14. TRANSPORT DE LA OLIVA 

Taula 15. Consums horaris i costos del transport a l’almàssera 

Tipus de equip de 
transport 

Hores/ha Cost Horari (€/ho) 
Nº de pers. 

M. Obra Maq. M. Obra Maq. 
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Versió definitiva en castellà 

ENCUESTA OLIVAR/2009 

ENCUESTAS A PRODUCTORES DE ACEITUNA EN SISTEMAS INTENSIVO Y ALTA DENSIDAD 

1. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 

- Población: …………………………. - Provincia: ………………………….. 
Tabla 1. Distribución de la superficie cultivada de olivos (parcelas diferenciadas) 

Variedad 
Año de 

plantación 
Superficie 

(has) 

Longitud 
media de 
las filas 

Marco de plantación Año de entrada 
en producción Calle Intrafila 

       

2. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

Profundidad del suelo (cm) 

<50 50-75 >75 

Textura del suelo 

Suelta (arenosa) Franca (media) Fuerte (arcillosa) 

- ¿Presencia de sales en el suelo?                         Si       no    
3. CARACTERISTICAS DEL AGUA DE RIEGO Y DEL RIEGO 

- Procedencia del agua de riego:…………..       - Conductividad del agua de riego: ……… 
- Tipo de riego:       Inundación   Localizado 
- Coste del agua de riego:………………………..(€/m3) 
CONTESTAR EN CASO DE RIEGO LOCALIZADO: 
- Nº de ramales laterales por fila de árboles:…………………… 
- Caudal del emisor (gotero, l/hora):…………………………….. 
- Separación entre goteros:…………………………… 
 Tabla. 2 Consumos mensuales de agua según edad de los arboles (m3/ha) 

Edad del árbol Total Anual (m3/ha) 

Joven  

Adulto  

4. CARACTERISTICAS DE LOS ÁRBOLES Y DE LA PLANTACIÓN 
 Tabla 3. Descripción de la plantación y de los árboles 

Edad 
Tipo de árbol 

Altura de copa (m) Diámetro medio copa (m) 

   

5. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

Tradicional Integrado Biológico Otros  
6. PRODUCCIONES OBTENIDAS 

Tabla 4. Producción obtenida según edad de los árboles 

Edad 

Producción de aceituna (elegir una o otras 
unidades) 

Rendimiento Graso 
Industrial (%) 

kg/Árbol kg/ha 

    

    

 
7. PROBLEMAS QUE HAYAN AFECTADO LA PRODUCCIÓN 
 Tabla 5. Problemas que hayan afectado a la producción i solución aplicada 

Año Problema Solución aplicada 

   

 
COSTES Y CONSUMOS HORARIOS (aproximados) DE LAS PRINCIPALES 

OPERACIONES DE CULTIVO 
8. PODA 

Tabla 6. Consumos horarios y costes de la poda 

Tipo de poda Equipo Utilizado 
Horas/ha Coste Horario (€/ho) 

M. Obra Maquinaria M. Obra Maquinaria 
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9. FERTILIZACIÓN 
Tabla 7. Consumos horarios y costes de aplicación del abonado 

Tipo de 
abono 

Época de 
aplicación 

Equipo 
Utilizado 

Horas/ha Coste Horario (€/ho) 

M. Obra Maquinaria M. Obra Maquinaria 

       

       

Tabla 8. Consumos de productos y coste de la fertilización 

Época de 
aplicación 

Tipo de 
fertilizante 

Riqueza Cantidad aportada 
(kg/ha) 

Precio 
(€/kg) N P K 

       

       

10. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Tabla 9. Consumos horarios y costes de aplicación de fitosanitarios 

Plaga/ 
enfermedad 

tratada 

Época del 
tratamiento 

Equipo 
Utilizado 

Horas/ha Coste Horario (€/ho) 

M. Obra Maquinaria M. Obra Maquinaria 

       

       

Tabla 10. Coste de los productos fitosanitarios 

Producto 
Plaga/ 

enfermedad 
Cantidad 

utilizada (kg/ha) 
Precio (€/kg) Observaciones 

     

     

11. MANTENIMIENTO DEL SUELO 

Tabla 11. Consumos horarios y costes de la labor 

Actividad 
Equipo 

Utilizado 

Horas/ha Coste Horario (€/ho) 

M. Obra Maquinaria M. Obra Maquinaria 

      

      

Tabla 12. Coste de los productos utilizados 

Tipo de 
Producto 

Época de 
aplicación 

Dosis utilizada 
(kg/ha) 

Precio (€/kg) Observ. 

     

     

12. RIEGO 
Tabla 13. Consumos horarios y costes de la M. obra y equipo empleado en el riego 

Fecha de riego 
Tipo de equipo 

de riego 

Horas/ha Coste Horario (€/ho) 

M. Obra Equipo riego M. Obra Equipo riego 

      

13. RECOLECCIÓN 

Tabla 14. Consumos horarios y costes de la recolección 

Tipo de equipo 
recolección 

Fecha de 
recolecci

ón 

Horas/ha Coste Horario (€/ho) Nº de 
personas 

del 
equipo 

M. 
Obra 

Maquinaria M. Obra Maquinaria 

       

14. TRANSPORTE DE LA ACEITUNA 

Tabla 15. Consumos horarios y costes del transporte a la almazara 

Tipo de equipo 
transporte 

Horas/ha Coste Horario (€/ho) Nº de 
personas del 

equipo 
M. Obra Maquinaria M. Obra Maquinaria 

      

      



 ANNEXES 

 

92 

Tornar a l‟INDEX  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

III. Fotografies de les explotacions visitades 
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Figura 54: Explotació Intensiva a Lleida, 14 anys d’edat, rejovenida al 2001 (Explotació Nº 1) 

 

Figura 55: Explotació Intensiva a Tarragona, Restes de poda amb serra mecànica encara visibles . 

Prop de 13 anys d'edat (Explotació Nº 5) 
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Figura 56: Explotació Intensiva jove a Tarragona (Explotació Nº 5) 

 

Figura 57: Explotació Intensiva conduïda per recollida amb vibrador a Tarragona. 7 anys d’edat 

(Explotació Nº 5) 
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Figura 58: Explotació Superintensiva a Zaragoza, 7 anys d’edat a la fotografia. (Explotació Nº 9) 

 

Figura 59: Explotació de Lleida. 11 anys d’edat. Rejovenida al 2001 (explotació Nº 10) 
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Figura 60: Detall d’olivera rejovenida per les gelades de 2000. (Explotació Nº 10) 

 

Figura 61: Explotació Superintensiva a Lleida. Edat 6 anys d’edat. (Explotació Nº 11) 
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Figura 62: Explotació Superintensiva a Lleida. 11 anys d’edat. Rejovenida al 2001 (Explotació Nº 

11) 

 

Figura 63: Explotació Superintensiva a Lleida, 6-7 anys d’edat (Explotació Nº 12) 
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Figura 64: Explotació Superintensiva a Lleida, 6-7 anys d’edat (Explotació Nº 12) 

 

Figura 65: Explotació Superintensiva a Lleida. 3 anys d’edat. (Explotació Nº 13) 
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Figura 66: Explotació Superintensiva a Lleida. 3 anys d’edat (Explotació Nº 13) 

 

Figura 67: Explotació Superintensiva a Tarragona, 8 anys d’edat (Explotació Nº 14) 
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Figura 68: Explotació Superintensiva a Tarragona, 8 anys d’edat (Explotació Nº 14) 

 

Figura 69: Detall de poda mecànica en altura. Explotació Superintensiva a Tarragona, 8 anys d’edat 

(Explotació Nº 14) 
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Figura 70: Explotació Superintensiva a Tarragona, 14 anys d’edat, podat mecànicament en altura 

(Explotació Nº 15) 

 

Figura 71: Detall de poda mecànica en altura (Explotació Nº 15) 
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Figura 72: Volum de poda manual ràpida, explotació superintensiva a Tarragona, 12 anys d’edat 

(Explotació Nº 15) 

 

Figura 73: Detall de fusta eliminada amb la poda manual amb serra mecànica. (Explotació Nº 15) 
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Figura 74: Explotació Superintensiva a Tarragona, 3 anys d’edat. 

 

Figura 75: Explotació Intensiva a Tarragona, 17 anys d’edat. 



 ANNEXES 

 

104 

Tornar a l‟INDEX  

 

Figura 76: Maquina podadora de discos 

 

Figura 77: Ferides de recol·lecció amb veremadora. Explotació Superintensiva a Tarragona. 
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Figura 78: Explotació Superintensiva a Lleida, 3 anys d’edat. 

 

Figura 79: Explotació tradicional d’olivera a Lleida. 
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Figura 80: Plantació Superintensiva amb emparrat amb canyes de bambú, postes metàl·lics i filferro a 
Lleida. 

 

  



 ANNEXES 

 

107 

Tornar a l‟INDEX  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

IV. Fluxos de caixa i produccions considerades per a tots els escenaris 
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Taula 35: Flux de caixa (€) detallats de l’escenari 1.1: superintensiu simple a Tarragona 

  Any 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-15 

DESPESES 
DIRECTES 

D
e
sp

e
se

s 
 d

e
 p

la
n

ta
ci

ó
 Sistema de reg 2000                         

Preparació sòl 500                         

Marcatge 50                         

Plantació 800 20                       

Arbres 1667 33                       

Tutors 300                         

Entutorar 400                         

Protectors 500                         

Altres despeses de plantació  1000                         

TOTAL DESPESES PLANTACIÓ 7217 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D
e
sp

e
se

s 
 

cu
lt

u
ra

ls
 

Reg 250 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Fertilització 120 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Control males herbes 0 254 254 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 

Tractaments fitosanitaris 110 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 

Poda 0 100 100 100 428 428 428 428 428 428 428 428 428 

Collita 0 0 158 317 478 472 475 472 475 472 475 472 470 

TOTAL DESPESES CULTURALS 480 1260 1418 1689 2178 2172 2175 2172 2175 2172 2175 2172 2170 

CAPITAL CIRCULANT 7697 1313 1418 1689 2178 2172 2175 2172 2175 2172 2175 2172 2170 

  Interès sobre el capital circulant  (2%) 154 26 28 34 44 43 44 43 44 43 44 43 43 

TOTAL DESPESES DIRECTES 7851 1340 1447 1723 2222 2216 2219 2216 2219 2216 2219 2216 2213 

INGRESSOS   Ingressos de la producció 
0 0 1425 2850 4750 3800 4275 3800 4275 3800 4275 3800 3325 

TOTAL INGRESSOS 0 0 1425 2850 4750 3800 4275 3800 4275 3800 4275 3800 3325 

FLUX DE CAIXA -7851 -1340 -22 1127 2528 1584 2056 1584 2056 1584 2056 1584 1112 
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Taula 36: Flux de caixa (€) detallats de l’escenari 1.2: superintensiu simple a Lleida 

  Any 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-15 

DESPESES 
DIRECTES 

D
e
sp

e
se

s 
 d

e
 p

la
n

ta
ci

ó
 Sistema de reg 2000                         

Preparació sòl 500                         

Marcatge 50                         

Plantació 800 20                       

Arbres 1667 33                       

Tutors 300                         

Entutorar 400                         

Protectors 500                         

Altres despeses de plantació  1000                         

TOTAL DESPESES PLANTACIÓ 7217 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D
e
sp

e
se

s 
 

cu
lt

u
ra

ls
 

Reg 250 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Fertilització 120 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Control males herbes 0 230 230 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

Tractaments fitosanitaris 110 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Poda 0 100 100 100 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

Collita 0 0 154 236 317 475 471 472 471 472 471 472 393 

TOTAL DESPESES CULTURALS 480 1122 1276 1470 1679 1837 1833 1834 1833 1834 1833 1834 1755 

CAPITAL CIRCULANT 7697 1175 1276 1470 1679 1837 1833 1834 1833 1834 1833 1834 1755 

  Interès sobre el capital circulant  (2%) 154 24 26 29 34 37 37 37 37 37 37 37 35 

TOTAL DESPESES DIRECTES 7851 1199 1302 1500 1712 1874 1870 1871 1870 1871 1870 1871 1790 

INGRESSOS   Ingressos de la producció 0 0 713 1900 2850 4275 3563 3800 3563 3800 3563 3800 3088 

TOTAL INGRESSOS 0 0 713 1900 2850 4275 3563 3800 3563 3800 3563 3800 3088 

FLUX DE CAIXA -7851 -1199 -589 400 1138 2401 1693 1929 1693 1929 1693 1929 1297 

 
 
  



 ANNEXES 

 

110 

Tornar a l‟INDEX  

Taula 37: Flux de caixa (€) de la segona fase (a partir de l’any 16)  de l’escenari 1.3: superintensiu rejovenit amb el mètode B (tallar els arbres arran de terra) a 

Tarragona 

 

  Any 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

DESPESES 

DIRECTES 

D
e
sp

e
se

s 
 d

e
 p

la
n

ta
ci

ó
 Sistema de reg                               

Preparació sòl                               

Marcatge                               

Plantació                               

Arbres                               

Tutors 300                             

Entutorar 400                             

Protectors                               

Altres despeses de plantació  200                             

TOTAL DESPESES PLANTACIÓ 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D
e
sp

e
se

s 
 

cu
lt

u
ra

ls
 

Reg 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Fertilització 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Control males herbes 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 

Tractaments fitosanitaris 110 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 

Poda 100 100 100 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 

Collita 0 0 0 158 317 478 472 475 472 475 472 475 472 470 470 

TOTAL DESPESES CULTURALS 1176 1372 1372 1858 2017 2178 2172 2175 2172 2175 2172 2175 2172 2170 2170 

CAPITAL CIRCULANT 2076 1372 1372 1858 2017 2178 2172 2175 2172 2175 2172 2175 2172 2170 2170 

  Interès sobre el capital circulant  (2%) 42 27 27 37 40 44 43 44 43 44 43 44 43 43 43 

TOTAL DESPESES DIRECTES 2118 1399 1399 1896 2057 2222 2216 2219 2216 2219 2216 2219 2216 2213 2213 

INGRESSOS   Ingressos de la producció 0 0 0 1425 2850 4750 3800 4275 3800 4275 3800 4275 3800 3325 3325 

TOTAL INGRESSOS 0 0 0 1425 2850 4750 3800 4275 3800 4275 3800 4275 3800 3325 3325 

FLUX DE CAIXA -2118 -1399 -1399 -471 793 2528 1584 2056 1584 2056 1584 2056 1584 1112 1112 
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Taula 38: Flux de caixa (€) de la segona fase (a partir de l’any 16) de l’escenari 1.4: superintensiu rejovenit amb el mètode B (tallar els arbres arran de terra) a Lleida 

  Any 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

DESPESES 
DIRECTES 

D
e
sp

e
se

s 
 d

e
 p

la
n

ta
ci

ó
 Sistema de reg                               

Preparació sòl                               

Marcatge                               

Plantació                               

Arbres                               

Tutors 300                             

Entutorar 400                             

Protectors                               

Altres despeses de plantació  200                             

TOTAL DESPESES PLANTACIÓ 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D
e
sp

e
se

s 
 

cu
lt

u
ra

ls
 

Reg 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Fertilització 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Control males herbes 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

Tractaments fitosanitaris 110 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Poda 150 100 100 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

Collita 0 0 0 154 236 257 475 471 472 471 472 471 472 393 393 

TOTAL DESPESES CULTURALS 1202 1234 1234 1516 1598 1619 1837 1833 1834 1833 1834 1833 1834 1755 1755 

CAPITAL CIRCULANT 2102 1234 1234 1516 1598 1619 1837 1833 1834 1833 1834 1833 1834 1755 1755 

  Interès sobre el capital circulant  (2%) 42 25 25 30 32 32 37 37 37 37 37 37 37 35 35 

TOTAL DESPESES DIRECTES 2144 1259 1259 1547 1630 1651 1874 1870 1871 1870 1871 1870 1871 1790 1790 

INGRESSOS   Ingressos de la producció 0 0 0 713 1900 2850 4275 3563 3800 3563 3800 3563 3800 3088 3088 

TOTAL INGRESSOS 0 0 0 713 1900 2850 4275 3563 3800 3563 3800 3563 3800 3088 3088 

FLUX DE CAIXA -2144 -1259 -1259 -834 270 1199 2401 1693 1929 1693 1929 1693 1929 1297 1297 
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Taula 39: Flux de caixa (€) de la segona fase (a partir de l’any 16)  de l’escenari 1.5: superintensiu rejovenit amb el mètode C (tallar la totalitat de la copa) a Tarragona 

  Any 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

DESPESES 
DIRECTES 

D
e
sp

e
se

s 
 d

e
 p

la
n

ta
ci

ó
 Sistema de reg                               

Preparació sòl                               

Marcatge                               

Plantació                               

Arbres                               

Tutors                               

Entutorar                               

Protectors                               

Altres despeses de plantació                                

TOTAL DESPESES PLANTACIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D
e
sp

e
se

s 
 

cu
lt

u
ra

ls
  

Reg 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Fertilització 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Control males herbes 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 

Tractaments fitosanitaris 186 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 

Poda 528 228 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 

Collita 0 158 317 478 472 475 472 475 472 475 472 470 470 470 470 

TOTAL DESPESES CULTURALS 1680 1658 2017 2178 2172 2175 2172 2175 2172 2175 2172 2170 2170 2170 2170 

CAPITAL CIRCULANT 1680 1658 2017 2178 2172 2175 2172 2175 2172 2175 2172 2170 2170 2170 2170 

  Interès sobre el capital circulant  (2%) 34 33 40 44 43 44 43 44 43 44 43 43 43 43 43 

TOTAL DESPESES DIRECTES 1714 1692 2057 2222 2216 2219 2216 2219 2216 2219 2216 2213 2213 2213 2213 

INGRESSOS   Ingressos de la producció 0 1425 2850 4750 3800 4275 3800 4275 3800 4275 3800 3325 3325 3325 3325 

TOTAL INGRESSOS 0 1425 2850 4750 3800 4275 3800 4275 3800 4275 3800 3325 3325 3325 3325 

FLUX DE CAIXA -1714 -267 793 2528 1584 2056 1584 2056 1584 2056 1584 1112 1112 1112 1112 
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Taula 40: Flux de caixa (€) de la segona fase (a partir de l’any 16)  de l’escenari 1.6: superintensiu rejovenit amb el mètode C (tallar la totalitat de la copa) a Lleida 

  Any 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

DESPESES 
DIRECTES 

D
e
sp

e
se

s 
 d

e
 p

la
n

ta
ci

ó
 Sistema de reg                               

Preparació sòl                               

Marcatge                               

Plantació                               

Arbres                               

Tutors                               

Entutorar                               

Protectors                               

Altres despeses de plantació                                

TOTAL DESPESES PLANTACIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D
e
sp

e
se

s 
 

cu
lt

u
ra

ls
  

Reg 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Fertilització 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Control males herbes 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

Tractaments fitosanitaris 144 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Poda 328 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

Collita 0 154 236 317 475 471 472 471 472 471 472 393 393 393 393 

TOTAL DESPESES CULTURALS 1414 1516 1598 1679 1837 1833 1834 1833 1834 1833 1834 1755 1755 1755 1755 

CAPITAL CIRCULANT 1414 1516 1598 1679 1837 1833 1834 1833 1834 1833 1834 1755 1755 1755 1755 

  Interès sobre el capital circulant  (2%) 28 30 32 34 37 37 37 37 37 37 37 35 35 35 35 

TOTAL DESPESES DIRECTES 1442 1547 1630 1712 1874 1870 1871 1870 1871 1870 1871 1790 1790 1790 1790 

INGRESSOS   Ingressos de la producció 0 713 1900 2850 4275 3563 3800 3563 3800 3563 3800 3088 3088 3088 3088 

TOTAL INGRESSOS 0 713 1900 2850 4275 3563 3800 3563 3800 3563 3800 3088 3088 3088 3088 

FLUX DE CAIXA -1442 -834 270 1138 2401 1693 1929 1693 1929 1693 1929 1297 1297 1297 1297 
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Taula 41: Flux de caixa (€) detallat de l’escenari 2.1: intensiu (recol·lectat amb vibradors) a Tarragona 

  Any 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-35 

DESPESES 

DIRECTES 

D
e
sp

e
se

s 
d

e 
p

la
n

ta
ci

ó
 Sistema de reg 1200                     

Preparació sòl 100                     

Marcatge 135                     

Plantació 100 20                   

Arbres 625 13                   

Tutors 150                     

Entutorar 100                     

Protectors 0                     

Altres despeses de plantació  0                     

TOTAL DESPESES PLANTACIÓ 2410 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D
e
sp

e
se

s 

cu
lt

u
ra

ls
 

Reg 100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Fertilització 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Control males herbes 100 256 256 256 256 256 256 368 368 368 368 

Tractaments fitosanitaris 60 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 

Poda 150 150 150 300 300 300 300 300 300 300 300 

Collita 0 0 201 606 814 1277 1280 1281 1284 1285 1282 

TOTAL DESPESES CULTURALS 610 1012 1213 1768 1976 2439 2442 2555 2558 2559 2556 

CAPITAL CIRCULANT 3020 1045 1213 1768 1976 2439 2442 2555 2558 2559 2556 

  Interès sobre el capital circulant  (2%) 60 21 24 35 40 49 49 51 51 51 51 

TOTAL DESPESES DIRECTES 3080 1065 1238 1803 2016 2488 2490 2606 2609 2610 2608 

INGRESSOS   Ingressos de la producció 0 0 250 1000 2500 3000 3500 3750 4250 4500 4000 

TOTAL INGRESSOS 0 0 250 1000 2500 3000 3500 3750 4250 4500 4000 

FLUX DE CAIXA -3080 -1065 -988 -803 484 512 1010 1144 1641 1890 1392 
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Taula 42: Flux de caixa (€) detallat de l’escenari 2.2: intensiu (recol·lectat amb vibradors) a Lleida 

  Any 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-35 

DESPESES 

DIRECTES 
D

e
sp

e
se

s 
d

e 
p

la
n

ta
ci

ó
 Sistema de reg 1200                     

Preparació sòl 100                     

Marcatge 135                     

Plantació 100 20                   

Arbres 625 13                   

Tutors 150                     

Entutorar 100                     

Protectors 0                     

Altres despeses de plantació  0                     

TOTAL DESPESES PLANTACIÓ 2410 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D

e
sp

e
se

s 

cu
lt

u
ra

ls
 

Reg 100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Fertilització 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Control males herbes 100 256 256 256 256 256 256 368 368 368 368 

Tractaments fitosanitaris 60 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 

Poda 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 

Collita 0 0 201 404 711 1094 1097 1098 1101 1104 1100 

TOTAL DESPESES CULTURALS 560 899 1100 1403 1710 2093 2096 2209 2212 2215 2211 

CAPITAL CIRCULANT 2970 932 1100 1403 1710 2093 2096 2209 2212 2215 2211 

  Interès sobre el capital circulant  (2%) 59 19 22 28 34 42 42 44 44 44 44 

TOTAL DESPESES DIRECTES 3029 950 1122 1431 1744 2135 2138 2253 2256 2259 2255 

INGRESSOS   Ingressos de la producció 0 0 250 750 2000 2500 3000 3250 3750 4250 3500 

TOTAL INGRESSOS 0 0 250 750 2000 2500 3000 3250 3750 4250 3500 

FLUX DE CAIXA -3029 -950 -872 -681 256 365 862 997 1494 1991 1245 
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Taula 43. Flux de caixa (€) detallat de l’escenari 2.3: intensiu (recol·lectat amb Colossus) a Tarragona 

  Any 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-35 

DESPESES 

DIRECTES 

D
e
sp

e
se

s 
d

e 
p

la
n

ta
ci

ó
 Sistema de reg 1200                     

Preparació sòl 100                     

Marcatge 135                     

Plantació 100 20                   

Arbres 625 13                   

Tutors 150                     

Entutorar 100                     

Protectors 0                     

Altres despeses de plantació  0                     

TOTAL DESPESES PLANTACIÓ 2410 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D
e
sp

e
se

s 

cu
lt

u
ra

ls
 

Reg 100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Fertilització 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Control males herbes 100 256 256 256 256 256 256 368 368 368 368 

Tractaments fitosanitaris 60 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 

Poda 150 150 150 300 300 300 300 300 300 300 300 

Collita 0 0 201 406 414 417 420 421 524 625 522 

TOTAL DESPESES CULTURALS 610 1012 1213 1568 1576 1579 1582 1695 1798 1899 1796 

CAPITAL CIRCULANT 3020 1045 1213 1568 1576 1579 1582 1695 1798 1899 1796 

  Interès sobre el capital circulant  (2%) 60 21 24 31 32 32 32 34 36 38 36 

TOTAL DESPESES DIRECTES 3080 1065 1238 1599 1608 1610 1613 1729 1834 1937 1832 

INGRESSOS   Ingressos de la producció 0 0 250 1000 2500 3000 3500 3750 4250 4500 4000 

TOTAL INGRESSOS 0 0 250 1000 2500 3000 3500 3750 4250 4500 4000 

FLUX DE CAIXA -3080 -1065 -988 -599 892 1390 1887 2021 2416 2563 2168 
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Taula 44: Flux de caixa (€) detallat de l’escenari 2.4: intensiu (recol·lectat amb Colossus) a Lleida 

  Any 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-35 

DESPESES 

DIRECTES 
D

e
sp

e
se

s 
d

e 
p

la
n

ta
ci

ó
 Sistema de reg 1200                     

Preparació sòl 100                     

Marcatge 135                     

Plantació 100 20                   

Arbres 625 13                   

Tutors 150                     

Entutorar 100                     

Protectors 0                     

Altres despeses de plantació  0                     

TOTAL DESPESES PLANTACIÓ 2410 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D

e
sp

e
se

s 

cu
lt

u
ra

ls
 

Reg 100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Fertilització 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Control males herbes 100 256 256 256 256 256 256 368 368 368 368 

Tractaments fitosanitaris 60 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 

Poda 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 

Collita 0 0 201 404 411 414 417 418 521 524 520 

TOTAL DESPESES CULTURALS 560 899 1100 1403 1410 1413 1416 1529 1632 1635 1631 

CAPITAL CIRCULANT 2970 932 1100 1403 1410 1413 1416 1529 1632 1635 1631 

  Interès sobre el capital circulant  (2%) 59 19 22 28 28 28 28 31 33 33 33 

TOTAL DESPESES DIRECTES 3029 950 1122 1431 1438 1441 1444 1560 1665 1667 1663 

INGRESSOS   Ingressos de la producció 0 0 250 750 2000 2500 3000 3250 3750 4250 3500 

TOTAL INGRESSOS 0 0 250 750 2000 2500 3000 3250 3750 4250 3500 

FLUX DE CAIXA -3029 -950 -872 -681 562 1059 1556 1690 2085 2583 1837 
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Taula 45: Flux de caixa (€) de la segona fase (a partir de l’any 16) de l’escenari 3.1: combinació de superintensiu passat a  intensiu (recol·lectat amb Colossus) a 
Tarragona 

  Any 16 17 18 19 20 21 22-35 

DESPESES 
DIRECTES 

D
e
sp

e
se

s 
 d

e
 p

la
n

ta
ci

ó
 Sistema de reg               

Preparació sòl               

Marcatge               

Plantació               

Arbres               

Tutors               

Entutorar               

Protectors               

Altres despeses de plantació                

TOTAL DESPESES PLANTACIÓ 0 0 0 0 0 0 0 

D
e
sp

e
se

s 
 

cu
lt

u
ra

ls
 

Reg 300 300 300 300 300 300 300 

Fertilització 200 200 200 200 200 200 200 

Control males herbes 450 450 450 450 450 450 450 

Tractaments fitosanitaris 206 206 206 206 206 206 206 

Poda 100 100 300 300 300 300 300 

Collita 310 310 410 521 524 625 522 

TOTAL DESPESES CULTURALS 1566 1566 1866 1977 1980 2081 1978 

CAPITAL CIRCULANT 1566 1566 1866 1977 1980 2081 1978 

  Interès sobre el capital circulant  (2%) 31 31 37 40 40 42 40 

TOTAL DESPESES DIRECTES 1597 1597 1903 2017 2019 2123 2018 

INGRESSOS   Ingressos de la producció 1663 1663 1663 3750 4250 4500 4000 

TOTAL INGRESSOS 1663 1663 1663 3750 4250 4500 4000 

FLUX DE CAIXA 65 65 -241 1733 2231 2377 1982 
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Taula 46: Flux de caixa (€) de la segona fase (a partir de l’any 16) de l’escenari 3.2: combinació de superintensiu passat a  intensiu (recol·lectat amb Colossus) a Lleida 

  Any 16 17 18 19 20 21 22-35 

DESPESES 

DIRECTES 

D
e
sp

e
se

s 
 d

e
 p

la
n

ta
ci

ó
 Sistema de reg               

Preparació sòl               

Marcatge               

Plantació               

Arbres               

Tutors               

Entutorar               

Protectors               

Altres despeses de plantació                

TOTAL DESPESES PLANTACIÓ 0 0 0 0 0 0 0 

D
e
sp

e
se

s 
 

cu
lt

u
ra

ls
 

Reg 300 300 300 300 300 300 300 

Fertilització 200 200 200 200 200 200 200 

Control males herbes 342 342 342 342 342 342 342 

Tractaments fitosanitaris 143 143 143 143 143 143 143 

Poda 260 100 100 200 200 200 200 

Collita 309 309 309 618 621 624 620 

TOTAL DESPESES CULTURALS 1554 1394 1394 1803 1806 1809 1805 

CAPITAL CIRCULANT 1554 1394 1394 1803 1806 1809 1805 

  Interès sobre el capital circulant  (2%) 31 28 28 36 36 36 36 

TOTAL DESPESES DIRECTES 1585 1422 1422 1839 1842 1845 1841 

INGRESSOS   Ingressos de la producció 1544 1544 1544 3088 3750 4250 3500 

TOTAL INGRESSOS 1544 1544 1544 3088 3750 4250 3500 

FLUX DE CAIXA -41 122 122 1248 1908 2405 1659 
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Taula 47: Flux de caixa (€) de la segona fase (a partir de l’any 16)  de l’escenari 3.3: superintensiu rejovenit amb el mètode A (arrancar la meitat de les fileres) a 

Tarragona 

  Any 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

DESPESES 

DIRECTES 

D
e
sp

e
se

s 
 d

e
 p

la
n

ta
ci

ó
 Sistema de reg                               

Preparació sòl                               

Marcatge                               

Plantació                               

Arbres                               

Tutors                               

Entutorar                               

Protectors                               

Altres despeses de plantació  260                             

TOTAL DESPESES PLANTACIÓ 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D
e
sp

e
se

s 
 

cu
lt

u
ra

ls
 

Reg 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Fertilització 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Control males herbes 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 

Tractaments fitosanitaris 110 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 

Poda 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

Collita 160 160 160 317 478 472 475 472 475 472 475 472 470 470 470 

TOTAL DESPESES CULTURALS 1364 1502 1502 1659 1820 1814 1817 1814 1817 1814 1817 1814 1812 1812 1812 

CAPITAL CIRCULANT 1624 1502 1502 1659 1820 1814 1817 1814 1817 1814 1817 1814 1812 1812 1812 

  Interès sobre el capital circulant  (2%) 32 30 30 33 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

TOTAL DESPESES DIRECTES 1656 1532 1532 1692 1856 1851 1854 1851 1854 1851 1854 1851 1848 1848 1848 

INGRESSOS   Ingressos de la producció 1663 1663 1663 2850 4750 3800 4275 3800 4275 3800 4275 3800 3325 3325 3325 

TOTAL INGRESSOS 1663 1663 1663 2850 4750 3800 4275 3800 4275 3800 4275 3800 3325 3325 3325 

FLUX DE CAIXA 6 131 131 1158 2894 1949 2421 1949 2421 1949 2421 1949 1477 1477 1477 
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Taula 48: Flux de caixa (€) de la segona fase (a partir de l’any 16)  de l’escenari 3.4: superintensiu rejovenit amb el mètode A (arrancar la meitat de les fileres) a Lleida 

  Any 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

DESPESES 
DIRECTES 

D
e
sp

e
se

s 
 d

e
 p

la
n

ta
ci

ó
 Sistema de reg                               

Preparació sòl                               

Marcatge                               

Plantació                               

Arbres                               

Tutors                               

Entutorar                               

Protectors                               

Altres despeses de plantació  260                             

TOTAL DESPESES PLANTACIÓ 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D
e
sp

e
se

s 
 

cu
lt

u
ra

ls
 

Reg 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Fertilització 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Control males herbes 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

Tractaments fitosanitaris 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Poda 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Collita 159 159 159 311 317 475 471 472 471 472 471 472 393 393 393 

TOTAL DESPESES CULTURALS 1321 1321 1321 1473 1479 1637 1633 1634 1633 1634 1633 1634 1555 1555 1555 

CAPITAL CIRCULANT 1581 1321 1321 1473 1479 1637 1633 1634 1633 1634 1633 1634 1555 1555 1555 

  Interès sobre el capital circulant  (2%) 32 26 26 29 30 33 33 33 33 33 33 33 31 31 31 

TOTAL DESPESES DIRECTES 1613 1348 1348 1503 1508 1670 1666 1667 1666 1667 1666 1667 1586 1586 1586 

INGRESSOS   Ingressos de la producció 1544 1544 1544 1900 2850 4275 3563 3800 3563 3800 3563 3800 3088 3088 3088 

TOTAL INGRESSOS 1544 1544 1544 1900 2850 4275 3563 3800 3563 3800 3563 3800 3088 3088 3088 

FLUX DE CAIXA -69 196 196 397 1342 2605 1897 2133 1897 2133 1897 2133 1501 1501 1501 
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Taula 49: Produccions considerades per anys (1-16) de tots els escenaris 

  

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 

Tarragona 1.1 0 0 3.000 6.000 10.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 7.000 7.000 7.000 

Lleida 1.2 0 0 1.500 4.000 6.000 9.000 7.500 8.000 7.500 8.000 7.500 8.000 6.500 6.500 6.500 

Tarragona 1.3 0 0 3.000 6.000 10.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 7.000 7.000 7.000 

Lleida 1.4 0 0 1.500 4.000 6.000 9.000 7.500 8.000 7.500 8.000 7.500 8.000 6.500 6.500 6.500 

Tarragona 1.5 0 0 3.000 6.000 10.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 7.000 7.000 7.000 

Lleida 1.6 0 0 1.500 4.000 6.000 9.000 7.500 8.000 7.500 8.000 7.500 8.000 6.500 6.500 6.500 

Tarragona 2.1 0 0 500 2.000 5.000 6.000 7.000 7.500 8.500 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Lleida 2.2 0 0 500 1.500 4.000 5.000 6.000 6.500 7.500 8.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

Tarragona 2.3 0 0 500 2.000 5.000 6.000 7.000 7.500 8.500 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Lleida 2.4 0 0 500 1.500 4.000 5.000 6.000 6.500 7.500 8.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

Tarragona 3.1 0 0 3.000 6.000 10.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 7.000 7.000 7.000 

Lleida 3.2 0 0 1.500 4.000 6.000 9.000 7.500 8.000 7.500 8.000 7.500 8.000 6.500 6.500 6.500 

Tarragona 3.3 0 0 3.000 6.000 10.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 7.000 7.000 7.000 

Lleida 3.4 0 0 1.500 4.000 6.000 9.000 7.500 8.000 7.500 8.000 7.500 8.000 6.500 6.500 6.500 

Taula 50: Produccions considerades per anys (17-35) dels escenaris (excepte els superintensius simples 1.1 i 1.2) 

  

16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 29º 30º 35º 

Tarragona 1.3 0 0 0 3.000 6.000 10.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 7.000 7.000 

 Lleida 1.4 0 0 0 1.500 4.000 6.000 9.000 7.500 8.000 7.500 8.000 7.500 8.000 6.500 6.500 

 Tarragona 1.5 0 3.000 6.000 10.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

 Lleida 1.6 0 1.500 4.000 6.000 9.000 7.500 8.000 7.500 8.000 7.500 8.000 6.500 6.500 6.500 6.500 
 Tarragona 2.1 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Lleida 2.2 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

Tarragona 2.3 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Lleida 2.4 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

Tarragona 3.1 3.500 3.500 3.500 7.500 8.500 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Lleida 3.2 3.250 3.250 3.250 6.500 7.500 8.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

Tarragona 3.3 3.500 3.500 3.500 6.000 10.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 9.000 8.000 7.000 7.000 7.000 

 Lleida 3.4 3.250 3.250 3.250 4.000 6.000 9.000 7.500 8.000 7.500 8.000 7.500 8.000 6.500 6.500 6.500 
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V. Classificació dels olis d’oliva 

  



 ANNEXES 

 

124 

Tornar a l‟INDEX  

 

 

 

Oli d’oliva verge: són aquells olis obtinguts exclusivament a través de processos físics, y en 

unes condicions de temperatura que no alterin l‟oli produït. És un producte natural, que 

conserva el sabor, aroma i vitamines. Al seu torn es classifiquen, de major a menor 

qualitat, en: 

 Extra: la seva acidesa (expressada en àcid oleic) no supera 1º. És el que major sabor 

i aroma presenta. 

 Fino: D‟acidesa entre 1º i 1,5º.   

 Semifi: d‟acidesa entre 1,5º i 3º. No està permès envasar aquest oli, excepte 

autorització expressa. 

 Lampante: amb acidesa superior a 3º. No està autoritzat per al consum directe. 

Oli d’oliva refinat: és l‟oli procedent de la refinació per procediments químics, d‟altres olis 

d‟oliva verges d‟alta acidesa. Aquest procés fa que perdin les seves característiques i 

propietats naturals. 

Oli d’oliva: és barreja d‟olis d‟oliva verges diferents al lampante i refinat, amb acidesa no 

superior a 1,5º. (es el producte més consumit a Espanya) 

Oli d’orujo cru: és el resultat de l‟aplicació de dissolvents a l‟orujo de l‟oliva (subproducte 

de les olives exprimides), amb exclusió dels olis obtinguts per processos de reestirificació o 

qualsevol barreja d‟olis d‟altre natura. 

Oli d’orujo refinat: és obtingut per la refinació de l‟oli d‟orujo cru i amb acidesa no 

superior a 0,5º. 

Oli d’orujo d’oliva: barreja entre els olis d‟orujo refinat i oli d‟oliva verge diferent al 

lampante, amb acidesa no superior a 1,5º. 
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