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1. Objecte del projecte 
 
Donada la tradició agrícola del Terme Municipal de Gavà i l’ increment de població de 
la tercera edat, des de l’ Escola Superior d’ Agricultura de Barcelona (ESAB) ubicada 
al Campus del Baix Llobregat, proposem la construcció d’ uns horts lúdics donant 
resposta a la gran demanda d’ instal·lacions d’aquest tipus que està sorgint entre 
aquesta franja de població. 
 
La finca que s’ ha identificat per acollir els horts és una parcel·la situada a l’ Avinguda 
de Bertrán i Güell, molt propera al casc urbà i amb possibilitat d’ accés peatonal i         
d’ autobús de línia. Actualment la parcel·la està dedicada a l’ agricultura. 
 
Es preveu equipar un total de  84 horts d’ uns 60 m2 d’acord amb els precedents 
estudiats en altres municipis (Barcelona, San Boi, Cornellà, Terrassa, i Sant Joan 
Despí), amb un seguit d’ instal·lacions que donen viabilitat a l' activitat. 

 
 

 
2. Emplaçament 
 
El projecte es situa  en una parcel·la situada a l’ Avinguda de Bertran i Güell Km 1,2 ,  
molt propera al casc urbà i limitada per el passeig peatonal de l’ Avinguda Bertran i 
Güell , l’autopista C-32- pas elevat- el canal de reg i pas per sota l’autovia i una tranca 
limitadora amb la parcel·la col·lindant . Les coordenades UTM de la parcel·la són 
416261.202 E 4570694.533 N, fus 31 de l’ Hemisferi Nord. Expressant la situació de la 
parcel·la en coordenades geodèsiques: 41º  17.36’ 0.06’’ N 2º 0.47’ 0.09’’ E.    
 
El perímetre d'intervenció abasta una superfície d'actuació de 9.372 m2 
 
 
 Als plànols de situació es pot veure l’ àmbit d’actuació. 
 
 
 
3. Antecedents i objectius 
 
Antecedents del projecte 
 
La lectura d’ un article al diari la Vanguardia el mes de febrer d’aquests any , sobre els 
horts victorians o coneguts col·loquialment com a horts lúdics, ens va generar la idea 
de fer el projecte final de carrera  sobre aquests horts en el nostre municipi. 
 
La  tradició anglesa de que els urbanitas lloguin petits terrenys es remunta a l’època 
victoriana, com una estratègia paternalista dels aristòcrates per mantenir contents  i 
entretinguts a les classe treballadores i allunyar-les dels pubs el màxim possible. El 
propi terme que s’utilitza “allotment” implica quelcom atorgat des de dalt com un favor 
o benefici de la magnànima autoritat. 
 
D’acord amb les paraules del psicòleg anglès Ben Macintyre “ Els beneficis de conrear, 
encara que sigui un petit tros de terra no són únicament nutritius o econòmics, sinó 
també culturals i psicològics, una espècie d’aliment de l’ànima d’una forma primitiva i 
peculiar, típicament britànica”. 
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Està demostrat que la petició d’aquests tipus de terreny, que es poden trobar entre 
blocs d’apartaments, al costat de carreteres, rius, canals.... , augmenta en temps de 
crisis. En temps de la Segona Guerra Mundial, seguint les recomanacions de Winstón 
Churchill que buscava que el país fos el més autosuficient possible per tal de fer front 
a la amenaça nazi, el nombre d’ horts  victorians va arribar fins a un milió i mig. 
 
Els problemes i incerteses que genera la recessió econòmica, no son comparables 
amb els d’una gerra, però ha ressorgit l’entusiasme pel contacte íntim amb la terra, el 
ritual de plantar i regar i la rutina de passar cada dia per l’ hort. Donant una sensació 
d’autonomia i llibertat. 
 
Conrear la terra , actualment en diferents països, encara que sigui com a hobby i de 
manera simbòlica, ha esdevingut “cool”, un crit d’individualisme en plena crisis 
financera , que sembla que ningú pot controlar. 
 
Al nostre país també existeix una tradició semblant a l’ anglesa, la de la “casa i 
l’hortet”. Els horts urbans són un paisatge habitual en la nostra geografia dels grans 
municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. La ciutadania ,en la seva majoria 
immigrants de zones rurals, tant de Catalunya com d’altres comunitats , volia , a més 
d’ obtenir verdures i fruites per la seva economia domèstica, mantenir els seus vincles 
amb la terra. .  
 
Però aquesta instal·lació ha estat descontrolada , sense títols de propietat en indrets 
antinaturals i amb instal·lacions precàries i sense cap control sanitari. Darrerament 
alguns municipis han intentat ordenat aquesta disbauxa , amb la instal·lació d’horts 
municipals destinats a ser explotats per gent gran i en molts casos per a gent amb 
discapacitats, amb un sistema de concessió rotatori. 
 
Amb aquests projecte, a part de projectar un equipament d’ horts lúdics al municipi de 
Gavà, voldríem donar un pas més endavant amb la creació d’un llocs on s’ introdueixi 
la cultura de la terra i la seva tecnologia, amb la creació d’ unes zones d’ aprenentatge 
o aules del coneixement del seu entorn . 
 
 
Els antecedents de la parcel·la són clarament agrícoles. S’ havia alternat el cultiu de 
farratgers amb el d’ hortícoles. En els darrers 5 anys només s’ ha cultivat 
esporàdicament. Actualment la parcel·la està en guaret i el propietari té intenció de 
llogar-la.   
 
La proposta té com a objectius generals millorar la qualitat paisatgística de la 
perifèria de Gavà, resituar les zones d’ horta que ocupen espais il·legals i/o provoquen 
situacions de risc i fomentar la creació d’ horts socials per a l’ autoconsum, tot 
dissenyant l’ espai d’ acord amb les característiques del lloc i del paisatge. 
 
Per tal que els horts tinguin una imatge de qualitat adaptada a la identitat local i aportin 
beneficis socials a diferents nivells, hem establert una sèrie d’ objectius de qualitat, 
entre els quals destaquen: 
 
- promoure bones pràctiques d’ agricultura ecològica basades en criteris de        
sostenibilitat 
-   ordenar-ne els usos i activitats 
-   garantir la connectivitat externa i l’ accessibilitat interna 
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-   fomentar  una utilització pública responsable 
-   fomentar la gestió comunitària dels horts 
-   recuperar les varietats i les pràctiques hortícoles tradicionals de la zona. 
-   fomentar l’ús educatiu de l’espai entre les escoles, associacions i altres col·lectius 
-  fomentar tan el respecte per la natura  com la importància d’ una bona alimentació 
entre els joves en edat escolar.  
 
 
Per tal d’ assolir aquests objectius, l’ actuació inclourà: 
 
- l’anivellament de la parcel·la i l’ esmenat de les terres per tal de potenciar el conreu. 
 
- la delimitació de la parcel·la amb  filat i  tanca viva, amb portes d'accés des de             
l’ Avinguda Bertran i Güell. 
 
- la delimitació de les parcel·les unitàries, rectangulars de 60 m2. L’establiment de 
camins d'accés a les parcel·les i a les àrees comunes, així com als serveis. 
 
- la construcció de diferents dependències que inclouen: dues aules, espais d'eines 
individualitzats, lavabos i espais de gestió per als usuaris dels horts i personal vinculat. 
 
- la construcció d’ un petit hivernacle que permeti l’ elaboració de planter propi. 
 
- la plantació de diferents espècies vegetals  que han de permetre dotar d' ombres les 
instal·lacions, una tanca viva plantada d' acord amb les espècies pròpies del delta del 
Llobregat.  
 
- la instal·lació d’ una xarxa de reg, i una de drenatge.  
 
- la connexió elèctrica imprescindible per satisfer les necessitats de l’actuació (llum en 
les aules, en els mòduls dels espais d’ eines,  enllumenat públic a les entrades i àrees 
d’ estada i servei als sistemes de reg i depuració d'aigües residuals).  
 
- depuració de les aigües residuals a través d' una estació depuradora compacta. 
 
  
 
4. Estat actual 
 
Les parcel·les que acullen l’ actuació, són de titularitat privada. Es preveu que                    
l’ Ajuntament adquireixi la parcel·la o opti com a mínim a un lloguer per un període llarg 
de temps, al voltant dels 20-25 anys. 
 
Actualment la configuració la parcel·la es conseqüència de diferents treballs de conreu 
efectuat en ella. Una part de la mateixa , avui encara s’ utilitza esporàdicament a per la 
realització de conreus. 
Aquets fet fa que l’anivellament a realitzat sigui molt petit i quasi únicament per 
generar les pendents de desguàs natural de la parcel·la.  .   
 
Topogràficament es tracta d’un espai  força planer. 
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5. Condicionants 
 
5.1 Condicionants interns 
 
Tant el sòl com la climatologia de la zona són els adequats per a dur a terme el 
projecte, recordem que Gavà és un  municipi de tradició agrícola. Tot i així, per tal de 
potenciar la fertilitat del sòl, en treballarem els primers 40 cm afegint fems de vaca i de 
cavall.  
 
Els serveis i les comunicacions no suposen cap condicionant en aquest cas. 
 
5.2 Condicionants externs  
 
Tenint en compte que la proposta s’ executarà amb fons públics i que l’ activitat que s’ 
hi desenvoluparà no tindrà rendibilitat econòmica, el pressupost del projecte és un 
condicionant  a considerar.  
 
En quan a la normativa vigent, no es preveu que sigui un condicionant per a l’ activitat 
a realitzar.    
 
 
6. Enginyeria del projecte 
 
  
6.1  Enginyeria d’ obres 
 
6.1.1 Moviment de terres, replanteig i definició geomètrica 
 
Tret dels filats existents, i de la tanca publicitària existent no es preveu cap altre 
enderroc. Els moviments de terres responen, per una part, a la redefinició topogràfica 
del solar més allargassat i per altre als  corresponents a les rases de les riostes de les 
“barraques” i del mur de formigó armat situat l’entrada als horts, així com de del 
clavegueram, reg i electricitat. L'obertura de les rases que ha de permetre la 
compactació dels passos i canals que separen els horts, per al seu posterior rebliment 
amb graves i formigó, també cal considerar-ho dins aquest capítol d'obra. 
 
El projecte preveu una partida de moviment de terres. 
 
 
6.1.2 Ferms i paviments 
 
Per a la determinació dels diferents ferms que apareixen en el projecte s’han tingut en 
consideració diferents factors, com el tipus de esplanada existent, l’ús a que es destina 
el ferm, i la intensitat de tràfic pesat. 
 
- Càlcul de l’esplanada. Donat que es tracta d’una zona destinada al conreu que no ha 
estat sotmesa al pas  de vehicles i amb una certa granulometria es pot concloure que 
el tipus de sòl existent es pot assimilar de cobertura de 10 cm  
 
- Determinació del tràfic. El tràfic pesat present en les zones de vianants  es pot 
considerar nul. S’ha considerat una categoria de tràfic nul·la. 
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Determinades aquestes premisses podem fer la següent classificació de ferms 
existents en el projecte i distingir-ne les capes que el composen en cada cas: 
 

- Paviment de formigó en massa HM.20/P/20MM/IIA, armat amb mallatzo de 
diàmetre 8/20x20, de 20 cm de gruix.  

- Sauló compactat al 95%PM de 20 cm de gruix. 
- El terreny dels horts en sí, estarà format pel material original més una aportació 

de substrat format per barreja de matèria orgànica ( compost i fems) i sorra, 
relació 1/1 volum. Tot llaurat i perfilat. 

 
 
6.1.3 Plantació 
 
La plantació proposada pretén reforçar la ja existent en aquest lloc; es tracta 
d'espècies pròpies del delta i per tant amb baix o nul manteniment. Es preveu la 
plantació aïllada d’ espècies representatives del clima i la cultura mediterrània, ja 
existents en les parcel·les properes, per tal d’ integrar millor la parcel·la en l’ entorn 
agrícola del Delta del Llobregat.  
 
Les espècies proposades són segons l'estrat de plantació: 
 
Arbrat:   
 - Púnica granatum (magraner) 
 - Ficus carica (figuera) 
  
Arbustiu: 
 Com a consolidació de la tanca verda: 

- Arundo donax (part exterior de la tanca) 
- Spartium junceum  (part exterior de la tanca) 
- Lavandula angustifolia (interior de la tanca) 
- Rosmarinus officinalis (interior de la tanca) 
Acompanyant el mur d'accés als horts. 
- Wisteria sinesis (sobre entramat metàl·lic)  

 
Les espècies hortícoles que es cultivaran als horts lúdics es mencionen a l’ annex V 
“Gestió dels horts lúdics”, acompanyades d’ una proposta de calendari de plantació.   
 
Les característiques i composició dels substrats que ha de rebre la plantació queden 
definides en els plànols 3 i 4, Ordenació general, materials i plantació. 
 
Degut al mal estat de l’ arbrat existent i a la manca d’ interès ornamental, hem 
seleccionat tres exemplars de Populus nigra que es mantindran en el projecte dels 
horts lúdics. El criteri que hem seguit per triar aquests tres exemplars ha estat el 
perímetre del tronc a 1m d’ alçada (40cm, 90cm i 1m) i el bon estat de la capçada. El 
cost de la retirada dels exemplars que no es mantindran queda reflectit al pressupost. 
   
6.1.4 Mobiliari 
 
Els elements de mobiliari previstos en el projecte són: 
 
- Taules de camp amb seients incorporats i capacitat per a 4 persones. 
L’ estructura i els taulells de fusta tropical tractada i vernissada.  
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- Font model GALDANA, amb aixeta activada per pulsació i reixeta de desguàs. Tub 
quadrat de fundició de bronze 160x160mm.  
- Paperera 56,5 litres de capacitat, model Barcelona. Amb cubell basculant de xapa 
perforada.  
- Posabicicletes amb capacitat per a 6 bicicletes, amb estructura bàsica a partir de tub 
d’ acer de 48mm i tubs de 30mm per a la part superior. 
- Taula de cultiu fixa de 2.40x0.80x0.80m d'alçada (regulable), amb laterals d'acer 
 galvanitzat i profunditat de 20cm per permetre la plantació de Sabater. 
- Recinte per a material de muret de formigó de 15cm de gruix i 70cm d'alçada sobre 
fonamentació de formigó de 40x40, lleugerament armada. dimensions: 
2,50x1,20x0.60m. 
- Tanca de filat de malla (tipus rural), de torsió simple i forma romboïdal, fabricada amb 
filferro d'alta càrrega de ruptura i triple protecció galvanitzada. suports de xapa 
galvanitzada en calent, de rivisa. alçada:2.00m. 
- Doble porta per accés rodat i peatonal, de 2m cadascuna, formada per  malla de 
torsió simple de forma  romboïdal. 
- Dipòsit d'aigua cilíndric i amb tapa, format per panells metàl·lics ondulats corbats i 
galvanitzats, recobert amb funda de PVC. Fonamentació: llosa de formigó armat de 
30cm de gruix (armat inferior i superior amb mallatzo) i cèrcol de  vora (armat inferior i 
superior  i estreps), sobre llit de graves de  50cm de fondària. El dipòsit té un diàmetre 
de 3.10m i un volum de 13m3. De grup sabater. 
- Contenidor de rebuig de 1000 litres. marca contenur model c-1000, amb pedal. color 
gris. 2 unitats. 
- Contenidor de matèria orgànica de 800 litres. marca contenur, model c-800, sense 
pedal. color beix i tapa marró. 6 unitats. 
- Iglú d'envasos de boca rectangular. marca contenur. model isc-30, color groc. 
capacitat: 3000litres. 2 unitats  
- Contenidor de paper metàl·lic, marca contenur. model: rectangular e. capacitat: 3000 
litres.  dimensions: 1,6x1,2x1,6m. 2 unitats. 
- Iglú per a vidre.  marca contenur. model isc-30, color verd. capacitat: 3000litres. 2 
unitats  
- Doble porta abatible, a base de bastiment de tub metàl·lic de 80x80mm, estructura 
portificada formada per HEB-180.  
 
 
 
6.2 Enginyeria de les instal·lacions 
   
6.2.1 Xarxa de clavegueram i drenatges 
 
Una xarxa independent pel grup d' horts condueix les aigües residuals procedents dels 
serveis fins a una estació depuradora compacta soterrada. Rebut el tractament, les 
aigües ja depurades s' evacuen fins al canal de desguàs en la part sud est de la 
parcel·la. 
 
Els drenatges superficials dels horts s' han aprofitat com a elements que confinen les 
terres dels diferents usuaris. L' aigua sobrant d' aquests drenatges es condueix ,  fins 
al mateix canal on s' aboca l' aigua depurada.  
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6.2.2 Instal·lació elèctrica i enllumenat 

 
- Electricitat i enllumenat 

 
Per la realització d’aquesta instal·lació, s’ha tingut en compte : 
 
▫ Reglamento Eléctrico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 del 2 d’agost, pel que 
s’aprova el Reglamento electrotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 del dimecres 
18 de setembre i Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
▫ Reglamento sobre Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 
Energía, R. D. de 12 de Marzo de 1954 i R. D. 724/1979 
 
▫ Código Técnico de la Edificación (CTE) 
 
▫ Normes UNE. 
 

- Subministrament 
 
El subministrament d’energia elèctrica necessària pel funcionament de l’establiment es 
realitzarà en baixa tensió. 
El subministrament es realitzarà a través de cables procedents de la xarxa de 
distribució pública de la Companyia. Les característiques del subministrament són: 

 Tensió nominal 230/400 V 

 Freqüència  50 Hz 

 Número de fases 3 
 
 
Es preveu la contractació de 9.2 kW. 
Caldrà doncs un equip de mesura trifàsic tipus T2. 

 
 
6.2.3 Instal·lació hidràulica   
 
6.2.3.1 Fontaneria 
 

- Fontaneria. Objecte 
 

El present apartat té com objecte definir els criteris de la instal·lació de fontaneria que 
es realitzarà als Horts lúdics.  
La descripció de la instal·lació queda reflectida en l’ annex II (Instal·lació hidràulica). 
 

- Reglamentació 
 
La normativa vigent a seguir per la instal·lació de subministrament d' aigua és: 
 
Norma Bàsica d’ Instal·lacions Interiors d’Aigua del Ministeri d’ Indústria i Energia. 
Ordre del 9 de desembre de 1975. 
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Norma Bàsica de l’ Edificació CA-88 Condicions Acústiques als Edificis, aprovada pel 
Real Decret 1909/1988. 
 
En quant a equips i material a utilitzar, compliran el que s’ especifica en la Normativa 
Nacional, Norma UNE, l’ estrangera concretament en quant a aïllaments tèrmics i 
acústics: 
 
Reglament d’ Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses 
 
Norma Bàsica de l’ Edificació NBE-AT-89. Condicions Tèrmiques als Edificis.  
 
Norma Bàsica de l’ Edificació NBE-CA-88. Condicions Acústiques als edificis.  
 
Ordenança Municipal per la Protecció del Medi Ambient contra les pertorbacions per 
sorolls i vibracions. 
 
Els tubs de polipropilè, rodons estirats en calent, seguiran les normatives UNE, en 
quant a toleràncies, característiques mecàniques i condicions tècniques de 
subministrament. 
 
Seguint les recomanacions de les NIA-NBE sobre màxima velocitat 
  Trams  habitats 1,5 m/sg. 
  Trams no habitats 2 m/sg. 
 
6.2.3.2 Reg 
 

- Reg.  Objecte 
 
L’ objecte d’ aquesta instal·lació és dotar d’ aigua per reg als elements que necessitin 
aigua, amb sistemes de reg per boques, per goters i per techline. 
La descripció de la instal·lació queda reflectida en l’ annex II (Instal·lació hidràulica). 
 

- Reglamentació 
 
La normativa vigent a seguir per la instal·lació de subministrament d' aigua és: 
 

 Norma Bàsica d’Instal·lacions Interiors d’Aigua del Ministeri d’Indústria i 
Energia. Ordre del 9 de desembre de 1975. 

 Norma Bàsica de l’Edificació CA-88 Condicions Acústiques als Edificis, 
aprovada pel Real Decret 1909/1988. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses 

 Ordenança Municipal per la Protecció del Medi Ambient contra les 
pertorbacions per sorolls i vibracions. 

 
Els tubs de polietilè, polipropilè i PVC a utilitzar, rodons estirats en calent, seguiran les 
normatives UNE, en tan a toleràncies, característiques mecàniques i condicions 
tècniques de subministrament. 
 
Seguint les recomanacions de les NIA/NBE, la velocitat màxima serà de 2 m/s. 
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- Descripció de la instal·lació 

 
Es preveuen tres tipus d’instal·lacions: 

▫      Un dipòsit d’aigua que alimenten la xarxa de reg. 

                ▫      Una xarxes de reg, distribuïdes pels horts. 

▫   Una xarxa de reg mitjançant mecanisme tipus techline, distribuïda en la zona 
dels horts. 

 
Les derivacions a cada línia de reg es realitzaran dins d’ una arqueta, tal i com s’indica 
la documentació gràfica annexada. 

 
 
 
7. Serveis afectats. Implantació de serveis 
  
El projecte no preveu afectacions sobre cap dels serveis habituals. En qualsevol cas 
només es preveuen noves escomeses sobre  les xarxes de: 
 
- FECSA-ENDESA. Es preveu alimentar aquestes instal·lacions des de la línia que 
actualment abasteix el polígon industrial. 
 
- Aigües de Barcelona. Actualment una canonada de diàmetre 250 de PE ressegueix 
 l’ avinguda Bertran i Güell. 
 
 
 
8. Impacte ambiental del projecte 
 
Es preveu que el projecte tingui un impacte positiu en el medi. L’ impacte ambiental 
més significatiu tindrà lloc durant l’ execució de les obres, l’ emissió de sorolls, sent 
aquest recuperable immediatament en el moment de finalització d’ aquestes.  
 
El marc legal junt amb la identificació, descripció i quantificació d’ impactes que es 
preveu que generi el projecte queden reflectits a l’ annex III (Estudi d’ Impacte 
Ambiental) del projecte. 
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9. Resum de pressupost 
 
Pressupost d’ Execució Material (P.E.M.)             
429.794,12 € 
 
Despeses Generals (13% sobre P.E.M.)             
55.873,24 € 
 
Benefici Industrial (6% sobre P.E.M.)               
25.787,65 € 
 

 
Subtotal                

511.145,01 € 
 
16% IVA s. 511.145,01€                
81.832,80 € 
 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE              
    592.977,81 € 
 
 
 
Cinc cents noranta-dos mil nou cents setanta-set amb vuitanta-un cèntims. 
 
 
 
 
Barcelona, Juny de 2009 
 
 
Equip redactor: 
 
 
 
 
 
 
Enric Simón Figuerola    Laura Calpe Casulleras 
 


