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Resum 

La finca de La Baga ha estat gestionada durant generacions amb un sistema d’explotació convencional i 

amb una producció destinada a l’alimentació animal. Amb la intenció de viure dels beneficis obtinguts 

únicament amb la gestió de la finca i de canviar el sistema d’explotació, el següent projecte proposa un 

disseny d’una finca ecològica, viable econòmica, sociològica i ambientalment. 

 Amb la fi d’assolir aquest objectiu el projecte proposa una finca basada en el policultiu associat. Cultius 

hortícoles extensius juntament amb cultius silvícoles, i cultius hortícoles intensius juntament amb fruiters.  

Paraules clau: La Baga, finca agroecològica, extensiu, agrosilvicultura, fructicultura, horticultura. 

 

Resumen 

La finca de La Baga se ha gestionado durante generaciones con un sistema de explotación convencional y 

con una producción destinada a la alimentación animal. Con la intención de poder vivir únicamente de los 

beneficios obtenidos de la gestión de dicha finca, y de cambiar el sistema de explotación, el siguiente 

proyecto propone un diseño de una finca agroecológica, viable económica, sociológica y ambientalmente. 

Con el fin de alcanzar este objetivo el proyecto propone una finca basada en el policultivo asociado. 

Cultivos hortícolas extensivos junto a cultivos silvícolas, y cultivos hortícolas intensivos junto con 

árboles frutales. 

Palabras clave: La Baga, finca agroecológica, extensivo, agrosilvicultura, fruticultura, horticultura. 

 

Abstract 

La Baga is a property that was managed during generations as a conventional farm, focused in animals 

feeding.  

The focal point of the project shows the design of an organic farm, economic, sociologic and 

environmental viable; everything required to be able to live with the exploitation farming resources.  

In order to achieve the project objective, the plan involves and exploitation based on the polyculture 

crops; associating extensive horticulture crops with wooden crops, and intensive horticulture with fruit 

tree crops.  

Key words: La Baga, agroecology, extensive, agrowooden culture, fruit tree crops, horticulture. 
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0. Introducció 

Al projecte ”Estudi de viabilitat d’una finca agroecològica a Osona” es presenta un estudi de viabilitat 

agrària i econòmica de la finca de La Baga, situada al municipi de Gurb, comarca d’Osona.  

Es tracta d’una finca familiar de quatre generacions. Les tres generacions anteriors no han viscut de 

l’agricultura i la finca ha estat sempre arrendada a altres pagesos.  

Actualment, amb la motivació de viure de l’agricultura i fer-me responsable d’aquest tros de món del que 

puc disposar, m’he vist empès a plantejar-me si el sistema amb el qual es gestiona actualment la finca és 

del meu interès, si se’n pot obtenir un benefici econòmic prou elevat com per guanyar-m’hi la vida i si 

realment crec que és una bona opció d’explotació. 

En resposta a les preguntes anteriors puc dir: 

Actualment la gestió de la finca la porta un tractorista que gestiona varis centenars d’hectàrees juntament 

amb les hectàrees de la finca i que dedica a la producció de cereals destinats a l’alimentació animal. El 

maneig dels cultius és convencional i de gran escala: utilitza maquinària pesada, fertilitzants, fitosanitaris 

i herbicides de síntesi i purins provinents de granges de porcs per adobar la terra. 

Personalment no és un sistema que comparteixi, crec que la sobre tecnificació dels cultius pot arribar a 

desvincular-te de la terra i del conjunt de factors i agents que influeixen sobre el què s’està cultivant. Crec 

que és de vital importància intentar comprendre al màxim la globalitat del sistema que significa cada 

cultiu, ja que el coneixement del funcionament de les coses ajuda a minimitzar la presa de decisions 

inconscientment errònies que l’acaben perjudicant, i per tant, a millorar-lo. 

A la qüestió econòmica, com ja he comentat anteriorment el pagès contractat gestiona moltes més 

hectàrees a part de les de la finca, la qual cosa indica lleugerament que amb l’explotació que es realitza 

actualment no dóna suficient rendiment econòmic com per cobrir les necessitats econòmiques que una 

persona d’aquest país pot tenir.  

Finalment sobre la qüestió de si crec que és una bona opció d’explotació, amb la resposta de les dues 

qüestions anteriors queda clar que no.  

És per això que si realment vull treballar, gestionar i viure de la finca de què disposo m’he vist obligat a 

estudiar noves possibilitats. Entre aquestes possibilitats es vol estudiar la viabilitat de realitzar un projecte 

basat en el policultiu. Es tracta de realitzar cultius anuals, com extensius o hortícoles, associats amb 

cultius arboris. Varies experiències a nivell europeu han demostrat que és una gestió no només 

econòmicament viable, sinó que a nivell de parcel·la els diferents cultius s’aporten beneficis mutus, i el 

rendiment econòmic final acaba sent major que una parcel·la en monocultiu. Aquest sistema s’anomena 

agrosilvicultura, “això és l’associació sobre una mateixa superfície d’arbres i produccions agrícoles, jugar 

amb les interaccions entre els arbres i les plantes cultivades per a una millor producció.... obtenir un 

sistema original, mixte, que cal gestionar de manera dinàmica per produir però també per protegir el medi 

ambient.” (Dupraz 2004)  
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1. Objectiu del treball 

El següent projecte té com a objectiu el disseny d’una explotació agrària viable des del punt de vista 

ecològic, econòmic i social. 

2. Metodologia 

Per tal de realitzar aquest estudi es dividirà el treball en els següents apartats: 

- Descriure les característiques ambientals de la zona. 

- Detectar els possibles cultius adequats a la zona. 

- Proposar un possible disseny i distribució dels cultius. 

- Estudiar la viabilitat econòmica del disseny proposat. 

Per tal de descriure les característiques ambientals de la zona s’han estudiat els següents factors limitants: 

- Els factors climàtics. Amb l’objectiu de determinar les condicions climàtiques característiques de 

la zona s’han recopilat i tractat dades històriques i modernes provinents de diferents fonts. 

 

- Els factors topogràfics. Amb l’objectiu de determinar els relleus de la finca estudiada, s’han 

consultat diversos mapes de l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya). 

 

- Els factors edàfics. Amb l’objectiu de determinar la tipologia de sòls de la finca s’ha dut a terme 

un estudi del perfil del sòl i s’han fet realitzar anàlisis de les característiques químiques del sòl. 

 

- Els factors hídrics. Amb l’objectiu de determinar la qualitat i la disponibilitat d’aigua, s’ha fet una 

breu recerca sobre la situació hídrica de la zona. 

 

- L’entorn. Amb l’objectiu de fer una descripció de les explotacions veïnes i conèixer la seva 

activitat, per tal de poder determinar possibles influències, s’han consultat diferents fonts orals.  

 

Per a poder detectar els possibles cultius adequats a la zona s’ha fet una extensa recerca bibliogràfica 

sobre cultius extensius, hortícoles i arboris. 

Per a poder proposar un possible disseny i distribució dels cultius s’ha treballat amb tota la informació 

recopilada en els apartats anteriors i amb tots els coneixements assolits al llarg de tota la carrera. 

Per a estudiar la viabilitat econòmica del disseny proposat, després d’una extensa recerca bibliogràfica i 

de consultar amb un economista, s’ha decidit que el més adequat era fer un breu estudi de costos i 

beneficis, i de la rendibilitat dels diferents productes.  
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3. Localització i àrea d’estudi 

El projecte es centrarà a la finca de La Baga, una finca de 45 Ha, de les quals 12 tenen un ús agrícola i les 

33 restants són d’us forestal. 

Les terres de cultiu de la finca s’han utilitzat majoritàriament per realitzar cultius extensius amb l’objectiu 

de produir aliment per a bestiar. Les hectàrees de bosc van ser utilitzades com a pastura en certs moments  

però actualment no se’n fa cap ús. 

La finca està situada al terme municipal de Gurb, a la comarca d’Osona, província de Barcelona. A 7km 

de Vic en direcció a St. Bartomeu del Grau.  

Figura 1: situació de la finca.  

  

Font: elaboració pròpia 

La comarca d'Osona, situada a l'extrem nord-est de la depressió central Catalana, està rodejada pel 

prepirineu (al nord) la serralada transversal al nord-est, la serralada prelitoral al sud-est, i al sud-oest la 

Depressió Central. Limita amb les comarques següents: al Nord amb el Ripollès, la Garrotxa i el 

Berguedà, a l'Oest amb el Bages, a l'Est amb la Selva i al Sud amb el Vallès Oriental. 

Econòmicament ha estat una comarca de tradició ramadera sobretot en el sector del porcí. Actualment 

encara té molta força,  l’any 2007 va representar el 14,71% del cens dels porcs de tot Catalunya. Va ser la 

segona comarca més important després del Segrià, amb un 16,25% (Informe D-1 Anàlisi d’estructura: 

evolució en l’espai i el temps 2008) 

El municipi de Gurb, situat al centre de la Plana de Vic, consta d’una superfície de 51,6 km
2
, es troba a 

una altitud de 563 m sobre el nivell del mar i té una població de 2580 habitants.  Limita pel nord amb els 

termes municipals de Manlleu, les Masies de Voltregà i Santa Cecília de Voltregà; per l'oest amb Sant 

Bartomeu del Grau, pel sud i sud-est amb Vic i per l'est amb Folgueroles, Tavèrnoles, les Masies de Roda 

i Roda de Ter. El municipi està format per quatre parròquies: Sant Andreu de Gurb, Sant Cristòfol de 

Vespella, Sant Julià Sassorba i Sant Esteve de Granollers de la Plana; i la seva població habita 

principalment en masies disseminades. 

Seguint la tendència de la comarca i com remarca la seva estructura de poble, format de masies 

escampades pel municipi, l’economia de Gurb també s’ha basat tradicionalment en el sector agropecuari. 

Actual ment el sector industrial representa un 70% de les feines dels treballadors de Gurb, tot i això el pes 

del sector agrícola, encara que solament ocupi una desena part de la població, és tres vegades més gran 

que la mitjana catalana.  



14 

 

4. Estudi dels factors limitants 

4.1. Factors climàtics 

El clima de la comarca d’Osona és de caràcter submediterrani de muntanya mitjana, extremat per la seva 

continentalitat i per les barreres de muntanyes que envolten la Plana, més obertes al nord. En els mesos 

d’hivern, especialment en els de situació anticiclònica es produeix una situació de calma del vent que 

afavoreix la inversió tèrmica i com a conseqüència provoca que hi hagi boires baixes. A l’estiu, hi ha 

corrents de convecció provocats per l’escalfament de les capes baixes de l’atmosfera que provoquen 

ruixats tempestuosos. 

El municipi de Gurb està inclòs en l’àrea de clima subhumit, amb una precipitació anual 

d’aproximadament 700mm i una evaporació potencial entre 512 i 712mm (Clavero, Martín i Raso 1996). 

Amb les dades climatològiques recollides a l’Observatori de Gurb de la Plana des de l’any 2006 fins el 

2012 s’han elaborat les següent taules.  

4.1.1. Temperatura: 

La temperatura és un factor clau ja que determina els límits geogràfics dels cultius.  

La figura 2 mostra la variació de temperatures al llarg de l’any, les màximes i les mínimes, les mitjanes i 

les absolutes. 

Figura 2 : Mitjana de temperatures mitjanes,màximes i mínimes. 

 
Font: Observatori de Gurb de la plana. 

Tot i que el terme municipal de Gurb es un territori relativament petit, des del punt de vista climàtic 

presenta contrastos degut a les diferències d’altitud. És per això que les temperatures de les dades 

obtingudes a l’observatori de Gurb de la plana a 495m, varien sensiblement de les que realment afecten a 

la zona estudiada (Vespella), que es troba a 650m.  

La figura 3 mostra un exemple de la variació que es va donar entre els anys 1991 i 2000. 
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Figura 3: Comparació de les mitjanes de temperatures entre Gurb de la Plana (469m) i 
Vespella (650m). 

 
Font: Observatori de Gurb de la plana. 

De les dades anteriors (Fig.2) se’n pot concloure que es tracta d’una zona amb hiverns freds i estius 

calorosos. La temperatura mitjana anual es de 14 ºC, la mitjana de les mínimes de 6 ºC i la mitjana de les 

màximes de 21ºC. Tot i això les temperatures mínimes a l’hivern arriben a baixar fins els 12ºC sota zero i 

les màximes a l’estiu poden arribar a pujar fins als 41ºC. Aquests valors condicionaran de forma 

important les èpoques de conreu i els cultius a escollir. 

4.1.2. Càlcul d’hores de Fred: 

Per al càlcul de les hores de fred s’utilitzaran les dades de l’observatori de Gurb de la Plana degut que és 

d’on es té més informació i la variació de temperatura entre observatoris no és tan significativa. 

Les hores de fred es calcularan segons  l’equació de Mota i es compararan amb la correcció de l’equació 

de Tabuenca. (Gras, 2011)  

Mota:   y=485,1-28,52x   Mota (Tabuenca): y=700,4-48,6x 
 
y= nº hores de fred  x=temperatura mitja mensual dels mesos de novembre, desembre, gener i febrer. 

Utilitzant l’equació i substituint la variable x per el valor de la temperatura mitja dels mesos 

corresponents s’obté: 

Taula 1: Resultats de les equacions de Mota i Tabue nca mes a mes, total i resultat del 
promig del total.  

Mes gener febrer novembre desembre Total 

Mota 341,28 303,79 217,42 342,91 1205,40 

Tabueca 455,32 391,44 244,25 458,09 1549,11 

    

Promig  1377,25 

Font: Elaboració pròpia. 

Tal i com es mostra a la taula 1, segons les formules de Mota a la zona es conten 1205 o 1549 hores de 

fred amb la correcció de Tabuenca,  fent un promig en resulten 1377,25 hores. 
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4.1.3. Mínima de temperatura 

Com ja s’ha comentat anteriorment les temperatures hivernals de la zona estudiada són baixes i en certs 

moment poden arribar a ser extremes per alguns cultius. Es per això que es dedicarà un punt a l’estudi 

d’aquestes per poder conèixer els seus valors.   

Taula 2:Temperatures mitjanes, mitjana de les mínimes, mínimes absolutes i promig de dies 
de gelada del període 2006-2012 de l’observatori de Gurb de la Plana. 

Mes Temp mitja Temp Min t. mín. Abs. Dies gelada 

Gener 5 -1 -10,60 20 

Febrer 6 -1 -12,00 17 

Març 9 1 -10,40 15 

Novembre 9 3 -10,80 10 

Desembre 5 -1 -11,40 20 

Total 7 0 -12,00 81 

Font: Observatori de Gurb de la plana. 

Les dades de la taula 2 mostren les temperatures que es donen en els mesos més freds de l’any. Es pot 

observar que la mitja de temperatures és de 6,89ºC i la mitja de les mínimes és de  0,02ºC negatius. Les 

dades també mostren que les temperatures més baixes que s’assoleixen durant aquests mesos, estan entre 

els 10 i 12ºC negatius. 

Com s’observa a la taula 2 el nombre de dies que les temperatures baixen dels zero graus ronden els 81 

dies anuals. 

Tot i que la taula 2 només mostra els mesos més freds, els dies de gelada van des finals del mes d’octubre  

fins a principis d’abril, tal i com s’observa a la taula 3, cal doncs, tenir-ho en compte a l’hora de plantar o 

sembrar cultius sensibles al fred, ja que si es planten massa d’hora poden patir cremades. 

Taula 3:Temperatures mitjanes,  mitjana de les mínimes, mínimes absolutes i promig de dies 
de gelada del període 2006-2012 de l’observatori de Gurb de la Plana. 

Mes Temp mitja Temp Min T.Mín. Abs Dies gelada 

gener 5 -1 -10,60 20 

febrer 6 -1 -12,00 17 

març 9 1 -10,40 15 

abril 13 5 -3,00 1 

octubre 16 9 -3,60 2 

novembre 9 3 -10,80 10 

desembre 5 -1 -11,40 20 

Total 9 2 -12,00 85 

Font: Observatori de Gurb de la plana. 
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4.1.4. Pluviometria 

És essencial conèixer el règim de pluges per poder determinar fins a quin punt és un factor limitant, així 

com les necessitats de reg. 

A les dades següents (taula 4) es mostra la mitja de pluja mensual entre els anys 2006 i 2012, la mitja dels 

dies de pluja mensuals, els valors mitjans d’evapotranspiració, els balanç hídric mitjà i la precipitació 

efectiva per els cultius.  

Taula 4:Dades mitjanes de pluja mensual,  dies de pluja i evapotranspiració, i càlcul del 
balanç hídric i precipitació efectiva del període 2006 -2012 de l’observatori de Gurb de la 
Plana. 

Mes Pluja mensual (mm) Dies pluja ETo del mes (mm) 
Balanç hídric 

(mm) 

Prec.efect 

(mm) 

gener 32,19 6 29,025 3,16 19,31 

febrer 21,29 5 41,875 -20,59 12,77 

març 56,14 7 66,45 -10,31 33,69 

abril 68,79 10 92,3 -23,51 41,27 

maig 88,21 10 120,3 -32,09 52,93 

juny 60,37 8 135,75 -75,38 36,22 

juliol 47,56 5 147,98 -100,42 28,53 

agost 63,90 6 137,9 -74,00 38,34 

setembre 85,46 7 96,475 -11,02 51,27 

octubre 66,60 8 68,75 -2,15 39,96 

novembre 44,01 6 34,025 9,99 26,41 

desembre 23,86 5 24,02 -0,16 14,31 

Total 658,37 83 994,85 -336,47 395,03 

Font: Observatori de Gurb de la plana. 

La mitjana de precipitació anual (període 2006-2012) és de 658,37mm, tot i això no és regular, ja que 

amb la consulta de dades de la taula 4 s’ha pogut constatar que cada 13-15 anys es donen valors superiors 

a 900-1000 mm i, en intervals similars valors inferiors a 500 mm. La precipitació màxima d’una sèrie de 

40 anys (període 1961-2000) va ser de 1074,2 mm  l’any 1969 i la mínima de 442,1mm l’any 1973,tal i 

com mostra la figura 4, tot hi això els valors mitjans de dies de precipitació no varien massa ja que estan 

entre els 80 i 90 dies l’any, la qual cosa representa un total del 25% dels dies de l’any.   

Figura 4:Volum anual de precipitació del període 1961 -2000 de l’observatori de Gurb de la 
Plana. 

 

Font: Observatori de Gurb de la plana. 
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La mitjana de precipitació anual segons les dades de la figura 4 és de 715mm, es podria dir doncs que la 

mitjana anual de precipitació a l’àrea estudiada ronda els 700mm anuals. 

La distribució estacional de la pluviometria es pot apreciar a la figura 5. Cal destacar que la màxima 

pluviomètrica es dóna durant els mesos de primavera, seguida dels d’estiu, la tardor i l’hivern. 

Agronòmicament parlant aquesta distribució pluviomètrica permet fer cereals d’estiu sense necessitat de 

reg, tot i que en alguns anys secs hi poden haver mancances d’aigua. 

Figura 5: Distribució estacional de la pluviometria del període 2006 -2012 de l’observatori de 
Gurb de la Plana. 

 

Font: Observatori de Gurb de la plana. 

Segons les dades obtingudes, la mitjana d’evapotranspiració potencial anual és de 994,85mm anuals, tal i 

com es mostra a la taula 6. Si es compara amb la pluviometria mitjana anual s’obté un balanç hídric 

negatiu, per tant si es calculessin les necessitats de reg segurament seria necessària l’aportació d’aigua en 

certs mesos de l’any. 

A la figura 6 es mostra la comparació entre els valors de l’evapotranspiració potencial i la precipitació 

mes a mes. 

Figura 6:Comparació dels volums mitjans de precipitació i evaporació del període 2006 -2012 
de l’observatori de Gurb de la Plana.

 

Font: Observatori de Gurb de la plana. 
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Altres fonts (Clavero et al. 1996) apunten que l’evapotranspiració potencial del municipi es troba entre 

valors de 512 a 712mm i l’engloba dins la classe mesotèrmica I. Degut a que no es disposa de tantes 

dades d’evapotranspiració com de pluviometria, seria convenient seguir estudiant aquest valor per acabar-

lo d’acotar.  

 

4.1.5. Altres fonts d’aigua atmosfèrica 

Degut a la zona on es centra l’estudi s’ha considerat important valorar l’aigua aportada per altres fonts 

diferents a la pluja com la rosada, la boira i el gebre, ja que tenen un impacte prou important. 

En dies de boira la humitat està en estat de saturació. La rosada i el gebre en ser absorbits per la terra 

aporten prou humitat per mantenir la saó a la terra. A la taula 5 es poden estimar els dies de boira, rosada i 

gebrada del període 1992-2000. 

Taula 5: Dies de boira, rosada i gebrada dels anys 1992 a 2000  de l’observatori de Gurb de la 
Plana. 

Any Dies boira Dies rosada Dies gebrada 

1992 82 157 28 

1993 119 169 88 

1994 105 208 62 

1995 88 172 89 

1996 114 206 46 

1997 103 222 55 

1998 96 217 88 

1999 90 188 108 

2000 86 179 94 

Mitjana 94 183 71 

% dies/any 

Màx- mín 

26% 

22-31% 

50% 

43-61% 

19% 

8-30% 

Font: Observatori de Gurb de la plana. 

Com mostra la taula 7 els dies de boira són molts (26% de mitjana), igual com els dies de rosada i de 

gebrada (20-25 dies al mes de mitjana). És per això que tot i l’absència de precipitacions, els conreus i la 

vegetació en general disposi d’aigua bona part de l’any. Només durant els mesos de maig i juny el 

nombre de dies és inferior al 20%. 

4.1.6. Vent 

Referent al vent, la Plana de Vic es tracta d’una zona tranquil·la i poc afectada pels grans vents. 

Generalment bufen vents fluixos de sud i de l’est, tot i que amb matisos; a l’hivern quan hi ha baixades 

sobtades de temperatura els vents bufen de nord, mentre que a l’estiu és freqüent que bufin vents de 

ponent passat el migdia.  
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4.2. Factors Topogràfics 

La finca es troba a 600m sobre el nivell del mar, encaixonada entre relleus i delimitada per varis torrents. 

Les zones més planes estan formades bàsicament per argiles i materials d’origen sedimentari, testimonis 

suposadament d’un antic riu que va erosionar, modelar i dipositar els materials a la zona al llarg de milers 

d’anys. 

4.2.1. Relleu 

Tal i com es mostra a la figura 7, les terres de cultiu estan majoritàriament envoltades de pendents més o 

menys pronunciats. La banda sud limita amb un desnivell sobtat de 200m, vessant de muntanya que 

també pertany a la finca i li dóna el nom de La Baga. La banda de llavant està totalment oberta presentant 

desnivells negatius, i la vessant nord i la de ponent presenten desnivells positius que pugen fins als 900m 

però de forma més  pausada. 

Figura 7:Plànol cartogràfic dels entorns de la finca. La línia taronja delimita els límits de la 
finca. 

 
Font: Institut cartogràfic de Catalunya 

 

4.2.2. Desnivell 

4.2.2.1. Zona agrícola: 

Tot i que totes les parcel·les de la finca presenten cert desnivell, la majoria dels desnivells són suaus i els 

podem considerar despreciables, considerant aquestes parcel·les gairebé planes. 

Tot i així la finca presenta desnivells notables en diversos punts, tal i com es pot observar a la figura 8. 

Les parcel·les 3 i 1 són les que presenten més desnivell,  amb un desnivell de 36 i 32m respectivament. 

Tot i ser la parcel·la 3 la que marca un desnivell més elevat, de les parcel·les de la finca és la parcel·la 1 

la que presenta el major pendent, tal i com es pot apreciar fixant-se en la distància entre les corbes de 
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nivell. El pendent en aquesta parcel·la, però, no és constant, sent més pronunciat en certs punts i 

presentant zones més planes en d’altres.  

Figura 8: Plànol de la topografia de les diferents parcel•les de la finca  (escala 1:6000). 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

4.2.2.2. Zona forestal: 

La zona més extensa de bosc de la finca (fig. 9) presenta un desnivell de 200 m positius, corresponent les 

cotes més baixes a la banda nord i les més altes al sud, és per tan un bosc bag. 

Figura 9:Topografia de les hectàrees de bosc de la finca (escala 1:6000). 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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4.2.3. Erosió   

Degut al pendent que es troba a certes parcel·les serà convenient tenir en compte l’erosió, sobretot 

l’erosió hídrica, ja que ens trobem en una zona amb pluges més o menys abundants i amb un sòl argilós 

que no facilita la percolació, per tant la formació de regs als camps pot esdevenir un problema si no es 

prenen mesures per evitar-ho.  

L’erosió eòlica  no afecta tan directament ja que les parcel·les estan envoltades d’arbres i zones boscoses 

que actuen com a barrera i apaivaguen la força del vent. Tot i això no s’ha de menysprear. 

4.2.4. Exposició solar 

En general els terrenys de la finca tenen una bona exposició solar. La major part de les terres de cultiu 

estan inclinades i disposades al llarg de llevant a ponent, de manera que des de que surt el sol fins ben 

entrada la tarda estan exposats al sol. Per la banda de ponent hi ha el serrat de les corts de 816m de 

manera que el sol es pon una mica abans que altres llocs més alts o altres zones de la plana. 

A més a més de les parcel·les ja esmentades,  hi ha dos camps petits que es troben situats molt a prop de 

la muntanya i al cantó bac, on  l’exposició solar és més limitada, per aquesta raó i per estar més arrecerats 

són camps més humits. 

4.3. Factors edàfics 

La finca estudiada es troba a la plana de Vic, aquesta és una plana d’erosió fluvial, envoltada de 

muntanyes i altiplans entre els Prepirineus, la Serralada transversal i la serralada prelitoral, formant 

l’extrem nord-est de la depressió central catalana. Segons els geòlegs es tracta d’una conca d’erosió d’uns 

30 km de llargada i 10km d’amplada, excavada pel riu Ter i els seus afluents, i pel Congost a l’extrem 

meridional. 

El conjunt de roques que formen el substrat rocós de Gurb són sedimentàries i es van formar durant l’era 

Terciària, més concretament durant l’Eocè, època de la qual són les roques més antigues que afloren a la 

superfície, les margues. Corresponen a la unitat litològica denominada Formació Margues de Vic i 

constitueixen la base geològica de gran part de la Plana de Vic. A Gurb tenen un gruix d’uns 600 m, són 

gris-blavoses i tenen petites i freqüents intercalacions de gresos de gra fi. Estan cobertes per sediments 

d’alteració (terres ocres), excepte en els turons i els vessants rostos, que formen el 90% dels terrenys de 

cultiu de la Plana. 

El seu origen marí es posa en evidència tan pel seu color gris, indicador d’un ambient sedimentari 

reductor, com per l’abundància de fòssils que s’hi troben. Indicadors de que es tractava d’un mar d’aigües 

càlides i poc profundes al qual arribaven sediments dels rius que precedien del Pirineu emergent, com del 

Massís Catalano-balear. 

4.3.1. Estudi del perfil del sòl  

Estudi del perfil de sòl segons la metodologia de la Guide pour la description et evaluation de la fertilité 

des sols (2008). 

L’estudi del perfil del sòl es va realitzar en un punt a l’interior d’un dels camps de cultiu de la finca, 

concretament dins de la parcel·la 3 (figura 8), punt que es va considerar significatiu del conjunt de terres 

de cultiu ja que compleix les característiques de la majoria de les zones cultivables de la finca. 

Tal i com es mostra a la figura 10 la profunditat del perfil va ser de 76 cm, no es va arribar a la roca mare 

però, tenint en compte que s’estava analitzant un sòl agrícola, es va considerar una profunditat 
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representativa del perfil i una profunditat suficient per conèixer les característiques del sòl que per a un 

projecte agrícola interessen. 

Una vegada feta la prospecció es van poder observar i analitzar diversos paràmetres.  

Figura 10: perfil del sòl realitzat a l'àrea d'estudi.  

 

Font: Elaboració pròpia 

Del perfil estudiat se’n diferencien, amb certa dificultat per l’estructura tan uniforme que presenta tot el 

perfil, tres horitzons, diferenciats en funció de la porositat i la compacitat de les partícules del sòl ja que 

aparentment presentaven la mateixa coloració. L’horitzó 1 es va determinar entre els 0 i els 25 cm (H1), 

l’horitzó 2 entre els 25 i 40cm (H2) i l’horitzó 3 entre els 4 i els 76cm (H3), tot i que els límits eren 

graduals. 

Pel que fa a la pedregositat, trobem presència de pedres en l’H1 i H3, sent molt més abundants en l’H1, 

gairebé inexistents en l’H2 i amb baixa presència a l’H3. 

La litologia de les pedres es va determinar com a gresos de gra fi i la mida també variable segons 

l’horitzó. A l’H1 la mida de les pedres era de 3 a 5 cm de diàmetre metre que a l’H3 anava de 7 a 10cm. 

Es va observar que les pedres eren bastant anguloses, per tant, procedien del mateix lloc i es va descartar 

que haguessin estat transportades. 
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La textura es va determinar en funció de la capacitat de formar un cilindre, una forma de U  o un cercle 

tancat de 3 i 1 mm de gruix. La prova es va realitzar per a cada horitzó i els resultats van ser que es va 

poder formar un cercle de cada gruix amb el material de cada horitzó, fet que indica una textura argilosa. 

L’olor del sòl es va identificar com a argila, olor de fang de manualitats de l’escola, i el color com a 

marró fosc – ocre. 

A l’avaluació de la forma de l’estructura i la seva estabilitat es va determinar que es tracta d’un perfil 

molt compactat en tots tres horitzons i en general amb una macroporositat força baixa: el primer horitzó 

(H1) es va classificar com a moderadament porós, el segon (H2) com a poc porós i el tercer (H3) com a 

gens porós. 

Referent a la matèria orgànica es va avaluar la presència de restes orgàniques i l’estat de descomposició, 

la presència de macroorganismes i les seves restes, la presència d’arrels de diferents calibres i diferent 

abundància i la reacció amb H2O2..  

En general es tracta d’un sòl pobre en matèria orgànica, i mancat d’horitzó orgànic. Tot i així, l’horitzó 

més superficial (H1) és aquell que presenta una major abundància de matèria orgànica. Es tracta d’un 

horitzó on la presència de restes orgàniques poc descompostes és ocasional, però amb una alta presència 

de macroorganismes, excrements de llombriu (torrícules) i galeries. La presència d’arrels també és força 

alta, majoritàriament amb una estructura fasciculada, i amb una major abundància d’arrels inferiors a 

1mm de diàmetre, tot i que també hi ha presència d’arrels fins a 5mm. Una reacció mitjana a l’ H2O2 

indica que la presència de matèria és moderada.  

Els paràmetres considerats per a l’estudi de la matèria orgànica són molt més baixos en els altres 

horitzons i disminueixen a mesura que augmenta la profunditat. De manera que en l’H2 la presència de 

restes orgàniques en descomposició ja és nul·la i la presencia de macroorganismes i torrícules és força 

baixa. La presència d’arrels es considera moderada, també amb estructura fasciculada, i ja gairebé només 

se’n troben de diàmetres inferiors a 1mm . La reacció a l’ H2O2  determina poca presència de matèria 

orgànica. En l’H3, el més profund, la presència de matèria orgànica és molt baixa o pràcticament nul·la, 

ja que tan sols s’hi pot apreciar la presència d’algunes arrels fines i la reacció d’ H2O2 que ens indica molt 

poca presència de matèria orgànica. 

La reacció al carbonat de calci es va dur a terme utilitzant àcid clorhídric amb una concertació del 30% 

amb una dilució 1 a 3 en aigua. La presència de carbonat càlcic és molt alta en tots tres horitzons, tot i que 

no s’observen precipitacions de CaCO3 en cap dels horitzons ni presència de cap altre tipus de taques.  

4.3.2. Anàlisi fisicoquímic del sòl agrícola 

Per completar l’estudi dels factors edàfics es van realitzar analítiques de sòl. Es va dividir la finca en dos 

(part alta i part baixa),  es van agafar 8 mostres d’una de les parts i 7 mostres de l’altre, es van ajuntar 

totes les mostres de cada part en bosses diferents i es van homogeneïtzar. 
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Els resultats de les anàlisis van ser els següents (taula 6 i taula 7): 

Taula 6: Resultats de l'anàlisi de sòl de la mostra 1  

 

Font: ILERSAP. Laboratori d’anàlisi agrícola. 

Taula 7: Resultat de l'anàlisi de sòl de la mostra 2  

 

Font: ILERSAP. Laboratori d’anàlisi agrícola. 

 

Els resultats dels anàlisis mostren una bona textura amb un percentatge elevat d’argiles i uns  nivells 

mitjos de matèria orgànica. També mostren una elevada fertilitat química i una quantitat elevada de 

nutrients, només els valors de nitrogen i el ferro es podrien considerar baixos. 

A nivell químic els sòls de les parcel·les de la finca no requereixen cap mena d’esmena externa.  Tot i 

això es podria considerar l’aportació de fems orgànics o el cultiu i la incorporació d’una lleguminosa a 

mode d’adob en verd per millorar la quantitat de nitrogen.  
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4.4. Factors Hídrics 

L’aigua està present al municipi i a la zona en forma de rierols i rieres superficials, que neixen tant degut 

a l’escorrentia de l’aigua de les pluges com en fonts. Les aigües subterrànies també hi són presents, és per 

això que en aquest cas el factor limitant no és tant la disponibilitat d’aigua, sinó l’extracció i la qualitat 

d’aquesta per poder-la aprofitar. 

4.4.1. Disponibilitat  

4.4.1.1. Aigües superficials 

Les terres agrícoles de la finca estan delimitades per la Riera del Rimentol a la banda nord, pel rec de la 

Font de la Baga i la Font del Guillot a la banda sud i per el rec de la Font de la Vila per la banda nord-

oest, tal i com es mostra a la figura 11. 

La Riera Rimentol és un dels últims afluents del Gurri. Tot el seu recorregut està comprès dins el terme 

de Gurb, travessant-lo d’est a oest, des de gairebé el límit de sant Bartomeu fins que desemboca al Gurri, i 

recull la major part de les aigües que hi circulen. La zona estudiada es troba a la part alta de la riera, en la 

qual es recull l’aigua dels diferents recs de la zona de Vespella. La riera manté un cabal variable durant 

tot l’any excepte en els estius més secs que s’arriba a assecar.  

El rec de la Font de la Baga i la del Guillot desemboquen a la riera Rimentol però només baixen després 

d’haver plogut. És on conflueixen totes les aigües que es recullen del vessant de muntanya de La Baga de 

Vespella. Les dues Fonts que l’alimenten porten poc cabal i no són suficients per garantir un cabal 

constant al rec.   

El cas del rec de la Font de la Vila és similar a l’exposat anteriorment, i igual que  en el cas anterior queda 

sec després d’un període sense precipitacions. 

4.4.1.2. Aigües subterrànies. 

La zona disposa de vàries fonts, tres de les quals situades dins la pròpia finca, són: la Font de la Vila, la 

Font de la Baga i la Font de la Guilla (fig. 11) . La font de la Vila és la menys activa de les tres, es troba 

al nord-oest de la finca i s’alimenta de l’aigua de pluja que es recull a una sèrie de camps d’ús agrícola, 

només raja durant un període de temps després d’haver-hi hagut precipitacions. La Font de la Baga és la 

segona més activa, es troba a la vessant sud-oest de la finca, a la Baga de Vespella, degut a la seva 

localització i la dificultat de l’accés  se’n desconeix el període d’activitat i el cabal que en flueix. Per  

últim, la font del Guillot és la més activa de les tres, es troba a la Baga de Vespella igual que la font de la 

Baga però formant una conca diferent. Hi flueix aigua durant tot l’any excepte en èpoques molt seques, 

se’n desconeix el cabal que pot subministrar però antigament, juntament amb la Font de la Baga, 

generaven prou aigua per abastir tot el bestiar de la granja i les cases de la finca. 

Actualment la finca no disposa de cap pou, tot i això s’han fet prospeccions i s’ha trobat la presència de 

varis aqüífers a més o menys fondària i de cabals prou interessants per poder-los tenir en compte. Segons 

el mapa d’aqüífers de Catalunya de l’agencia catalana de l’aigua l’aqüífer superficial de la zona és el dels 

gresos de sant Bartomeu a Tona. 
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Figura 11: Situació dels punts hidrogràfics de la zona  (escala 1:6000). 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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4.4.2. Qualitat    

Degut a la situació de la zona estudiada i al seu entorn agrícola i ramader, les aigües disponibles no 

gaudeixen de la millor qualitat.  

4.4.2.1. Aigües superficials 

Les aigües més netes de la zona són les dels torrents que circulen per vessants de muntanya sense passar 

per cases de pagès ni zones de pastura ni de conreu. Així doncs, del corrents d’aigua pròxims a la finca, 

tot i que no es disposa de cap analítica, segurament el menys contaminat és el rec de la Font de la Baga i 

la Font del Guillot ja que com ja s’ha comentat anteriorment s’alimenta de l’aigua recollida de la baga de 

Vespella, vessant exclusivament forestal. El rec de la Font de la Vila degut a que condueix l’aigua 

recollida de camps de conreu segurament és una aigua amb una elevada presència de nitrats. Finalment, la 

Riera Rimentol al ser la que acumula més cabal provinent de varis torrents, la majoria dels quals passen 

per explotacions agrícoles, segurament és la més contaminada.  

A continuació, a la taula 8, es mostren alguns paràmetres fisicoquímics de l’aigua de la Riera del 

Rimentol abans de rebre les aigües de l’EDAR de Vic. 

Taula 8: Valors dels paràmetres estudiats a l’anàlisi de la qualitat de l'aigua de la r iera del 
Rimentol l'any 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Centre d'estudis dels rius mediterranis. 

 

A línies generals es pot observar que la qualitat de l’aigua es troba en un estat mediocre,sobretot durant la 

temporada d’estiu.   

 

 

 

Rimentol 2011 

 

Primavera Estiu 

Cabal (L/s) 129 5,6 

Índex d'Hàbitat Fluvial 75 54 

Índex Qualitat  Bosc Ribera 55 

Ce (uS/cm) 1333 1445 

Clorurs(ppm) 104 149 

Sulfats (ppm) 315 229 

Oxigen dissolt (mg/L) 11,2 2,8 

pH 8,3 8,0 

Amoni  (mg/L) < 0,1 0,8 

Nitrits  (mg/L) 0,06 0,55 

Nitrats (mg/L) 30,4 29,3 

P-PO4-(mg/L) 0,04 1,1 

Índex piscícola 2 3 

nº fam. Macro. 15 18 

IBMWP 54 59 

FBILL 6 6 

IASPT 3,6 3,3 

Llegenda Molt Bò Bò Mediocre Deficient Dolent 
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4.4.2.2. Aigües subterrànies 

Igual que en el cas anterior, una de les principals problemàtiques de la Plana de Vic és la contaminació 

per nitrats a causa de l’ús excessiu d’adobs orgànics (fems i purins). 

No es disposa d’analítiques exclusives de les fonts de la finca, tot i això, a tall d’exemple, a la taula 9 es 

mostra una analítica antiga de la Font de Vespella que prové d’una aigua subterrània propera a la zona. 

Taula 9: Característiques fisicoquímiques i microbiològiques de les aigües  de la font de 
Vespella. 

Font de Vespella 

Paràmetres Unitats 1998 2001 Nivell màxim admès 

pH  7,18 7,45 9,5 

CE µS/cm 1162 808 - 

Duresa ºf 64 - - 

Amoni mg NH3/L <0,05 <0,05 0,5 

Nitrits mg NO2-/L <0,02 <0,02 0,1 

Nitrats mg NO3-/L 52,5 3,7 50 

Sulfats mg SO42-/L 173,7 - 50 

Clorurs mg Cl-/L 60,3 - 200 

Bicarbonats mg HCO3-/L 549 - - 

Calci mg Ca2-/L 172,3 - - 

Magnesi mg Mg2+/L 51 - 50 

Sodi mg Na+/L 37 - 150 

Potassi mg K+/L 5,9 - 12 

Fosfor mg P/L <30 - 2150 

Coliforms totals NMP/100ml - - - 

Coliforms fecals NMP/100ml - - - 

Estreptococus fecals NMP/100ml - - - 

Qualificació sanitària No Potable Potable  

Font: Canadell 2002 

Com a exemple de les característiques de l’aigua del nivell freàtic es disposa de la següent analítica (taula 

10)  obtinguda fa uns anys a partir de l’aigua del pou d’una finca veïna que pertany al mateix aqüífer. 

Taula 10: Característiques fisicoquímiques del pou de Cases d'Amunt controlat per l'Agència 
catalana de l'aigua. Valors corresponents a la mitjana del perío de 1994-2001. 

  Cases d'Amunt  Nivell guia 
Nivell 

extrem Paràmetres Unitats 

pH 
 

7,4 6,5-8,5 
 

CE µS/cm 1151 400 9,5 

Duresa ºf 642 >60 
 

Clorurs Mg Cl-/L 57,1 25 
 

Sulfats Mg SO42-/L 248,3 25 
 

Bicarbonats Mg HCO3-/L 451,1 >30 250 

Calci Mg Ca2-/L 156,2 100 
 

Magnesi Mg Mg2+/L 59,3 30 50 

Potassi Mg K+/L 15,5 10 14 

Sodi Mg Na+/L 33,6 20 150 

Nitrats Mg NO3-/L 34,4 25 50 

Font: Canadell 2002 
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4.4.3. Potencial 

Com ja s’ha comentat la finca actualment s’alimenta de l’aigua de la xarxa local, no disposa de 

l’extracció d’aigua de cap tipus de font pròpia.  

Es té previst realitzar un estudi de potencialitat hídrica. Es creu que existeix possibilitat de formació de 

basses en punts estratègics per la recollida d’aigua de la pluja. Aprofitant els pendents i canals naturals de 

la zona juntament amb un sistema d’emmagatzematge es creu poder disposar de suficient aigua per 

abastir el cultius de les zones de conreu. Una altre opció, també a estudiar, és la construcció de pous per 

extreure aigua del nivell freàtic de la zona.  

4.5. Entorn 

La finca estudiada està envoltada per un entorn agrícola i forestal. Limita amb quatre finques: la Vila per 

la banda nord, el Bachs per la banda oest, el Portell pel sud i les Planes per l’est.  

4.5.1. Límits 

Tal i com es veu a la figura 12 els límits entre les diferents finques estan definits per la topografia de la 

zona, la majoria dels quals marcats per recs profunds que separen les finques, és per això que en la 

majoria de casos la interacció és inexistent ja que degut al rec hi ha un marge de separació amb una densa 

capa frondosa entre les terres de cultiu. Tot i això, en un parell de casos aquests marges són inexistents i 

el límit entre cultius és molt estret. 

Figura 12: Ortofotomapa amb la representació del límits entre les diferents finques veïnes.  

 

Font: Elaboració pròpia.  
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Per altra banda ens trobem els límits entre zones forestals, els quals estan delimitats igualment pel relleu, 

però en aquest cas, les zones forestals de les dues finques estan una a continuació de l’altra, només en 

algun cas estan delimitades per camins. 

4.5.2. Explotacions veïnes  

Totes les finques veïnes són explotacions agropecuàries dedicades a la ramaderia i a la producció de 

cultius extensius o de farratges.  

La Vila és una explotació dedicada a la producció de carn de boví i porcí, utilitzen les terres agrícoles per 

a la producció de farratge i cereals per les vaques i en certs casos com a pastures. Disposen de naus per a 

les vedelles d’engreix, d’una granja de porcs i de tancats al bosc per pastures. La interacció amb aquesta 

explotació es mínima o inexistent ja que el límit queda marcat per la riera Rimentol, la qual cosa fa que el 

marge entre finques sigui ample. 

L’explotació del Bachs està dedicada a la producció de boví de carn, així com de cereals per a la 

producció de gra. Disposen de naus per estabular les vedelles d’engreix i de zones de bosc dedicades a 

pastures. La interacció es dóna en un dels camps de conreu, en el que la separació és molt estreta, i en la 

major part del límit de ponent de bosc. 

El Portell es dediquen a la producció de carn de vedella, igual que el cas del Bachs, produeixen cereals i 

el bosc el tenen habilitat per poder-lo pasturar. Els límits entre finques són tots forestals. 

Les Planes es tracta d’una explotació dedicada a la producció de carn de porc. Disposen de granges per a 

una producció intensiva i camps de conreu per produir cereals destinats a l’elaboració de pinsos. El 

contacte entre les dues explotacions es dóna a la major part del límit de bosc de llevant i en un camp, que 

igual que en el cas del Bachs, és molt estret.    
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5. Possibilitats productives 

Una vegada estudiats els factors limitants de la finca, en el següent apartat es valoraran de manera 

orientativa les possibles explotacions que s’hi podrien dur a terme.   

5.1. Cultius hortícoles  

La zona no presenta problemes per a l’adaptació dels diferents cultius hortícoles. Tot i això degut a que 

ens trobem en una zona climatològicament més freda si es comparada amb les típiques zones hortícoles 

de Catalunya, com el Maresme o el Baix Llobregat, els cicles de cultiu seran més curts i l’inici més tard. 

Així doncs, la temporada hortícola és molt curta i la majoria de cultius econòmicament interessants s’han 

de vendre quan el mercat ja està cobert. Només en alguns casos concrets es podria aprofitar les collites 

més tardanes per cobrir les necessitats de final de temporada. 

A més, la temporada d’hivern és molt escassa en número de productes i intentar servir segons quin tipus 

de mercat no resultaria rendible. 

Tot i que una explotació hortícola amb l’objectiu de servir un gran mercat no seria rendible, sí que es 

podria aconseguir rendibilitzar la producció fent venda directa de  cistelles tancades, a consumidors 

conscienciats sobre el comerç de proximitat i el consum de productes locals.  

En el cas que es realitzés una producció hortícola s’haurien de millorar certs aspectes ambientals, 

principalment  la disponibilitat d’aigua i la qualitat estructural del sòl. S’ha de tenir en compte la poca 

disponibilitat d’aigua que actualment hi ha a la finca i, com es va observar en el perfil realitzat, el sòl 

presenta una estructura bastant compacta a partir dels 25cm i molt compacta a partir dels 40cm. 

5.2. Cultius Arboris 

5.2.1. Fusta 

L’àrea d’estudi es troba a una altitud al voltant dels 600m sobre el nivell del mar, gaudeix de sòls 

profunds en la majoria de zones de la finca, una temperatura mitjana anual de 14ºC, una pluviometria de 

700mm i una pluja estival de 190mm. Aquestes són condicions adequades per a la producció de fustes 

nobles.  

Les frondoses nobles són fustes d’alta qualitat tècnica i estètica.  De manera natural la qualitat de la fusta 

és molt escassa, és per això que estan ben valorades i gaudeixen d’un preu elevat al mercat. A més, la 

facilitat de la seva gestió, el desenvolupament  de tècniques per millorar l’eficiència de les plantacions i el 

creixement continuat del seu consum fan dels cultius de fustes nobles una bona inversió de futur (Coello, 

Piqué i Vericat 2009). 

La identificació d’espècies aptes a la zona estudiada es farà en funció de dos factors principals: 

1. Les característiques edàfiques i climàtiques de la finca, ja que són el factor més limitant. (Dupraz 

i Liagre 2011) 

2. La compatibilitat d’associació a cultius extensius cultivables a de la finca. 
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1. Espècies aptes en funció de les característiques del sòl: 

En l’anàlisi fisico-químic del sòl s’ha conegut que l’àrea d’estudi consta d’un sòl calcari i amb un alt 

percentatge d’argiles. Les espècies adaptades a aquestes característiques són:   

- Espècies adaptades a sòls calcaris: Servera (Sorbus domestica), Moixera (Sorbus aria), Auró 

blanc (Acer campestre), Freixe (Fraxinus excelsior), Faig (Fagus sylvatica).  

- Espècies adaptades a sòls argilosos: Vern (Alnus glutinosa), Fréixer (Fraxinus excelsior), 

Pollancre (Populus nigra).  

Per avaluar la possible adaptació de les espècies citades a l’àrea d’estudi, se n’estudiarà les exigències 

climàtiques:  

- Freixe: arbre característic de clima oceànic, continental i de muntanya. Present a les regions del 

nord d’Espanya.  

Resistent al fred hivernal, tot i que les temperatures suaus  a l’inici del creixement vegetatiu 

influeixen positivament en el creixement en gruix. És sensible a les gelades primaverals i té un 

creixement feble si les temperatures mitjanes anuals son inferiors a 5,6ºC . 

Exigent en aigua, necessita una precipitació anual > 700mm, i és sensible a les sequeres 

atmosfèriques i a la dessecació pel vent. 

 

- Moixera: espècie submediterrània.  

Resistent a les condicions hivernals severes, una mica sensible a les gelades tardanes, podent 

aguantar fins a -5ºC a l’abril i amb necessitat de calor durant l’època de creixement. 

Té bona tolerància a les sequeres estivals, es desenvolupa perfectament amb una precipitació 

anual entre 600 i 700 mm, i una baixa sensibilitat al vent.   

 

- Servera: espècie submediterrània i de muntanya fins als 1400m. 

Bona tolerància al fred i a les gelades tardanes, tot i ser exigent en calor (més que la Moixera). 

Baixa sensibilitat al vent i poc exigent en aigua (menys que la Moixera). S’adapta bé a sòls 

argilosos amb règims hídrics contrastats. 

 

- Auró blanc: espècie ben adaptada al centre i sud d’Europa, habitual en climes atlàntics. A la 

Península es localitza dels Pirineus a Galicia, fins a altituds de 1500m.  

És una espècie exigent en aigua, requereix una precipitació anual entre 800 i 900 mm  per el seu 

correcte desenvolupament .És sensible a l’entollament temporal. 

 

- Faig: espècie de climes humits, es desenvolupa entre els 500 i 2000m i en zones on les 

oscil·lacions tèrmiques no superen els 15º. 

És molt resistent al fred però sensible a les gelades tardanes. 

Es desenvolupa en llocs on la precipitació anual està per sobre els 900mm i un mínim de 150mm 

a l’estiu. 

Té una alta sensibilitat a la falta d’humitat ambiental i als factors que propicien la dessecació de 

les fulles, com el vent. 

 

- Vern: espècie que habita al marge de rius i rieres, des del nivell del mar fins als 1700m. 

Resistent al fred durant el període hivernal però sensible a les gelades tardanes. 

Requereix disponibilitat permanent d’aigua al sòl en constant renovació. Prefereix una humitat 

ambiental alta tot i també suportar ambients semisecs. 
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- Pollancre:espècie distribuïda per la major part d’Europa, nord d’Àfrica i sud-oest d’Àsia. Típica 

de boscos de ribera i llocs humits. 

Tolera perfectament les temperatures baixes i és exigent en aigua per el seu correcte 

desenvolupament. 

 

2. Espècies aptes en funció de la compatibilitat d’associació: 

Referent a les associacions favorables amb els cultius extensius, les espècies més beneficioses es mostren 

a la taula 11:  

Taula 11: Espècies silvícoles amb associacions favorables.  

Nom comú Nom científic Associacions favorables 

Cirerer Prunus avium Fruiters, cereals, llegums, remoltaxa. 

Freixe Fraxinus excelsior 
Cereals, remolatxa, oleaginoses, 

llegums. 

Noguera Juglans regia 
Llegums, cereals, fruiters, 

oleaginoses, remolatxa. 

Robínia Robinia pseudacacia 
Llegums, cereals, patata, crucíferes, 

oleaginoses, remolatxa, fruiters. 

Til·ler Tilia cordata 
Llegums, cereals, oleaginoses, 

fruiters. 

Font: Dupraz i Liagre 2011 

- Cirerer: espècie de climes temperats i humits, típica de muntanya mitjana. 

El fred no li perjudica la producció de fusta. 

Requereix una pluviometria anual al voltant dels 700mm. 

Es desenvolupa bé en sòls amb pH entre 4 i 8. Necessita una gran riquesa de nutrients i entre el 2 

i 5% de matèria orgànica. No tolera sòls amb tendència a l’entollament ni compactes. 

 

- Noguera: espècie climatològicament exigent, de temperatures anuals superiors als 10ºC i 

precipitacions mínimes de 700mm. 

Sensible a les gelades primaverals i tardanes durant els primers anys. 

Requereix sòls profunds, frescos i amb bona infiltració. Amb un pH neutre o lleugerament bàsic i 

sense presència de calcària activa. 

Tot i això, altres varietats de noguera com l’americana o l’híbrida tenen una major capacitat 

d’adaptació, més tolerància a les gelades, a la sequera i a sòls més compactes.   

 

- Robínia: espècie de clima oceànic, continental i mediterrani.  

Resistent al fred i a les gelades tardanes. 

Amb gran capacitat d’adaptació a tot tipus de sòls amb pH entre 6,5 i 7,5. 

Lleguminosa, fixadora de nitrogen. 

 

- Til·ler: espècie oceànica, continental present a la zona mediterrània. 

Sensible al fred però resistent a les gelades tardanes. 

Prefereix sòls lleugerament bàsics, de pH entre 7 i 8, profunds, frescos i humits. No tolera els sòls 

secs. 
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Les diferents espècies tenen velocitats de creixement diferents, i en conseqüència, diferents anys 

d’explotació.  

A la taula 12 es mostren  els anys necessaris per que les diferents espècies assoleixin un diàmetre 

suficient per poder obtenir una fusta de qualitat. 

Taula 12: Característiques de les principals espècies silvícoles.  

Espècie Any d’explotació Produccions secundaries Fulla caduca/perenne Altura 

Freixe 40-65 Farratge(remugants) Caduca 15-20 

Moixera 50-70 
Espècie mel·lífera, aliment 
fauna. 

Caduca 12-18 

Servera 40-80 Espècie mel·lífera, fruits. Caduca 12-16 

Auró blanc 50-90 Espècie mel·lífera. Caduca 8-12 

Faig 60-90  Caduca 20-30 

Vern 5- 15(llenya) 35-50(fusta Espècie mel·lífera. Caduca 15-22 

Pollancre 15-25  Caduca 20-30 

Cirerer 40-65 Fruits, espècie mel·lífera, Caduca 15-20 

Noguera 40-65 Fruits Caduca 12-15 

Robínia 40-50 Farratge, espècie mel·lífera. Caduca 15-20 

Til·ler 50-80 
Fruits, flors, espècie 

mel·lífera. 
Caduca 15-20 

Font: Dupraz i Liagre 2011 

A mode d’exemple sobre la rendibilitat econòmica que pot donar un cultiu de frondoses nobles 

s’exemplifica el cas del cultiu de Noguera i Cirerer.  

En xifres, la rendibilitat que pot donar el cultiu d’una hectàrea de Noguera i de Cirerer amb una densitat 

mitjana (180 peus de noguera/ha i 300 peus de cirerer/ha), es mostra a la taula 13: (per veure el 

desglossament dels costos consultar la taula I de l’annex) 

Taula 13: Beneficis assolibles en una explotació silvícola de noguera o cirerer.  

Any des de 

plantació 

Producció de fusta. Superfície 1 ha Ingressos €/ha 

Activitat Noguera Cirerer 

28 Aclarida Ø 29,3 cm + tallada 60 peus. 2657 
 

36 Aclarida Ø 37,5cm + tallada 40 peus . 4771 
 

16 Aclarida Ø 22 cm + tallada 120 peus.  
2217 

23 Aclarida Ø 29,5 cm + tallada 60 peus.  
2436 

31 Aclarida Ø 37,5 cm + tallada 40 peus.  
3578 

50 Tallada final 80 peus Ø 48,3 cm. 47413 
 

50 Tallada final 80 peus Ø 52,4 cm.  
39253 

Marge €/ha 

Ingressos totals 54841 47484 

Despeses totals (plantació i maneig) 4320 4530 

Total 50521 42954 

Font: Piqué et al. 2009 

Tal i com es mostra a la taula 13 els ingressos són a llarg termini. En el cas de la Noguera, els ingressos 

no es perceben fins al cap de 28 anys de la plantació, i en el cas del Cirerer fins al cap de 16. 

Els primers ingressos s’obtenen de la venda de branques de certa envergadura i la tala estratègica 

d’alguns arbres per permetre el bon desenvolupament de la resta. 

L’objectiu  és aconseguir una producció apte per  l’obtenció de fullola, ja que el preu és notablement 

superior a la destinada a fer peces massisses. 
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5.2.2. Fruita 

Un dels factors més limitants a l’hora de triar les espècies de fruiters per a cada zona són les hores de fred 

i les dates fins a les que s’allarguen les gelades. En aquest cas s’ha determinat que les hores fred estaven 

al voltant de 1350 hores, per tant, les espècies que s’hi adapten bé són: la pomera, la figuera, la vinya, la 

noguera, el caqui, la prunera europea, el cirerer i la perera.  

Anteriorment s’ha observat que les gelades es poden allargar fins el mes d’abril. És per això que les 

produccions de prunera europea, cirerer i perera es podrien veure altament perjudicades degut a que la 

majoria de varietats tenen una floració més primerenca. És per això que serà convenient elegir varietats de 

floració tardana, ja que seran de les que se’n podrà obtenir el millor rendiment.    

Seguidament es defineixen les característiques i requeriments de cada espècie:  

- Pomera: elevada resistència al fred, fins a temperatures inferiors a -15ºC no es veuen perjudicades 

les seves gemmes. S’adapta millor a ambients humits que secs.  

Espècie rústica respecte el tipus de sòl, molt adaptable. A causa del seu sistema radicular 

superficial no necessita terrenys profunds. 

Floreix a partir de l’abril. 

 

- Perera: s’adapta be a climes freds, es veu mes perjudicat per la calor que per el fred i resisteix 

temperatures fins a -40ºC durant el repòs hivernal. Sensible a les gelades primaverals i a l’excés 

d’humitat durant la floració. 

Espècia edàficament exigent, requereix sòls llimosos i argilo-silísis, permeables, homogenis i 

profunds. 

 

- Prunera europea: espècie rústica i fàcil de cultivar. Resistent a les baixes temperatures però 

lleugerament sensible a les gelades tardanes. Sensible al vent, efecte negativament a les branques 

fines i als fruits.  

Es desenvolupa perfectament en sols calcaris, humits, compactes i poc profunds. 

 

- Caqui: lleugerament sensible a al fred però resistent a les gelades tardanes. Requereix estius llargs 

i calorosos per la correcte maduració dels fruits. És exigent en llum i sensible al vent. 

Prefereix sòls francoargilosos o argilocalcaris, fèrtils, profunds, abundants en matèria orgànica i 

ben drenats. 

 

- Figuera: tolera perfectament les altes i les baixes temperatures. La humitat excessiva i les pluges 

freqüents perjudiquen enormement la qualitat del fruit. 

És molt resistent a la sequera i poc exigent en el tipus de sòl, encara que per obtenir bones 

produccions requereix alt contingut de calci. 

 

- Cirerer: molt resistent a les baixes temperatures. Requereix moltes hores fred (900-1800) i la 

floració és tardana. Prefereix hiverns llargs i freds i estius curts i calorosos. Una vegada quallats 

els fruits és molt sensible als canvis bruscs de temperatura.  

És exigent en aigua, requereix 1200mm anuals, encara que un excés durant la maduració del fruit 

pot provocar que s’esberli. 

Prefereix sòls lleugers, ben drenats i calcaris. Una bona exposició solar i espais airejats.    
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Per tal d’analitzar el rendiment econòmic de la producció de fruita, s’han considerat com a més 

representatius els cultius de poma, pera i cirera entre els aptes citats anteriorment, ja que són els més 

explotats (taula 14). 

En el cas de la Pomera i la Perera s’ha considerat una plantació intensiva de 2000 arbres per hectàrea  i 

per la Prunera i el Cirerer una plantació intensiva de 667 arbres /ha (Iglesias et al. 2010).  

(Consultar taula II de l’annex pel desglossament dels costos de plantació.) 

Taula 14: costos i beneficis de les diferents explotacions fructícoles.  

Cultiu 
Cost de 

plantació 

Cost de 

producció 

€/kg 

Producció 

kg/ha 
Preu €/kg 

Beneficis 

€/ha 

Poma  20000 0,2 70000 0,3 7000 

Pera 20000 0,3 35000 0,45 5250 

Cirerer 9000 0,85 8000 1,5 5200 

Font: Iglesias et al. 2011 

Tal i com es mostra a la taula 16 el cost de plantació de pomera i perera és més elevat degut a que es 

tracta de plantacions tutorades i amb un major número d’arbres. Tot i això en els dos casos aquest cost pot 

variar depenent de les varietats utilitzades dins de cada cultiu o el sistema d’explotació. 

A la taula 16 s’ha considerat el preu de venda a una distribuïdora que s’encarregarà d’empaquetar i 

distribuir  el producte. Si es considera que la producció es podrà comercialitzar a petita escala mitjançant 

la venda directa, tal i com es mostra a la taula 15, el benefici per hectàrea s’incrementa notablement degut 

a la diferència del preu percebut pel productor i el consumidor. 

La taula 15 mostra la diferència de preus en el cas de les pomes i les peres. 

Taula 15: Preus dels productes fruiters percebuts pel productor, els intermediaris i el 
consumidor. 

Espècie 
€/kg Percebuts 

pel productor 
Cost envasada 

€/kg Percebuts 

per Mercabarna 

€/kg Percebut 

pel Consumidor 

Poma 

Golden 0,24 0,4 0,83 1,88 

Gala 0,3 0,46 0,79 1,84 

Increment 
 

0,16 0,33 1,05 

Pera 

Conference 0,5 0,66 0,86 1,95 

Blanquilla 0,45 0,61 0,81 1,86 

Increment 
 

0,16 0,2 1,09 

Font: Iglesias et al. 2011  
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5.3. Cultius extensius 

Són els més explotats a la zona ja que estan estretament lligats a la producció de carn. Els més cultivats 

són el blat i l’ordi, cereals que es destinen a la producció de pinsos, juntament amb la colza, que s’utilitza 

com a rotació per trencar amb la producció de cereals. 

Els cereals d’hivern ben adaptats són el blat, l’ordi i la civada. Com a cereals d’estiu es podria destacar el 

sorgo, ja que el blat de moro no dóna un rendiment prou bo per fer-lo en secà en aquesta zona. 

Realitzar un cultiu d’hivern i un d’estiu el mateix any no es possible ja que, a causa de les condicions 

climàtiques, coincidirien en un mateix període de temps. 

Un cultiu ben adaptat és el de lleguminoses per a la producció de gra: cigrons, llenties, pèsols i faves ; 

així com els cultius farratgers: el raigràs, el past del Sudan, l’alfals i els trèvols.   

Una altra de les opcions a considerar són els cultius típicament hortícoles realitzats de manera extensiva, 

patates i cebes s’adapten bé a la zona i s’obtenen productes de qualitat. 

Seguidament s’exposen les característiques i els requeriments de les espècies citades anteriorment: 

- Patates: espècie de climes temperats i freds. La temperatura òptima de cultiu és entre 13 i 18ºC i 

una temperatura mínima del sòl de 7ºC. El fred  i la calor excessius perjudiquen el 

desenvolupament dels tubercles.  

Requereix una humitat ambiental moderada. 

Prefereix sòls esponjosos i airejats, rics en humus i matèria orgànica de pH entre 5,5 i 7. Es 

desenvolupa bé en sòls argilocalcaris però pateix més problemes de sarna. 

 

- Cebes: planta resistent al fred. La temperatura òptima de cultiu està entre 13 i 24ºC.  

Necessita temperatures altes i fotoperíodes llargs per a la formació i maduració del bulb. 

requereix de sòls ben drenats i consistència mitja per el seu correcte desenvolupament. Els canvis 

sobtats d’humitat del terreny provoquen bulbs esquerdats o dividits. 

Espècie sensible a sòls àcids. 

 

- Blat: espècie poc sensible al fred durant els primers estadis. Les gelades tenen un efecte 

beneficiós per el desenvolupament de les arrels. 

Requereix de 500 a 600mm anuals per els seu correcte desenvolupament.  

Necessita llum per fillolar, ja que va lligat al fotoperíode.  

Prefereix terres profundes, amb capacitat de retenció d’aigua però ben drenades.  

 

- Ordi: és més exigent en aigua que el blat, però també més tolerant a la sequera.  

Requereix terres fèrtils, dóna bones produccions en sòls poc profunds i pedregosos. Les terres 

amb un tan per cent elevat en argiles en perjudiquen la producció, a causa de que tendeixen a ser 

sòls mal drenats, sobretot a l’hivern. És molt tolerant als sòls calcaris i té un ampli marge de 

tolerància als diferents pH. 

 

- Cigrons: cultiu resistent a la sequera i sensible a la humitat excessiva, tot i que el reg millora la 

nodulació i la producció per planta. 

Prefereix sòls argilosilícis o argilollimosos, ben airejats, amb pH entre 6 i 9. Es desenvolupa bé 

en sols calcaris però la qualitat del gra és inferior. La presència elevada de potassi evita l’absorció 

del calci i millora la qualitat del gra. 
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- Llenties: espècie ben adaptada a climes freds.  

Prefereixen sòls rics en matèria orgànica, lleugers, profunds i ben drenats. Són sensibles al 

fotoperíode, es defineixen com a plantes de dia llarg. 

 

- Pèsol: cultiu bastant resistent al fred. Requereixen una pluviometria anual de 500mm, les 

necessitats d’aigua són baixes a partir de la 5-6 fulla però augmenten fins a la maduresa 

fisiològica. 

Es desenvolupa bé en sòls lleugerament àcids o alcalins, amb bona permeabilitat i homogenis. 

 

- Colza: espècie resistent a temperatures de fins a menys 15ºC a partir de l’estadi de roseta. Les 

baixes temperatures beneficien el desenvolupament de les seves arrels. 

Assoleix bons rendiments a partir dels 400mm de pluja, és resistent a la sequera i sensible a 

l’entollament. 

S’adapta amb facilitat a qualsevol tipus de sòl i l’interval òptim de pH es troba entre 5,5 i 7. 

 

Els rendiments econòmics que es poden extreure d’aquestes produccions s’han avaluat en funció dels 

costos de producció, els rendiments per hectàrea i el preu del producte (Guerrero, 1998). 

El benefici potencial econòmic per hectàrea s’ha avaluat pel cultiu de blat com a exemple representatiu 

del cultiu de cereals (taula 16). (Consultar la taula III de l’annex pel desglossament de costos de 

producció.) 

Taula 16: costos i beneficis potencials del cultiu d'una hectàrea de blat.  

Cultiu 

Cost de 

producció 

€/kg 

Producció 

gra kg/ha 

Producció 

palla kg/ha 
€/kg Gra €/kg Palla 

Beneficis 

€/ha 

Blat 703,8 4500 2500 0,26 0,06 616,2 

Font: Elaboració pròpia.  

Per al càlcul del rendiment econòmic potencial de la producció de lleguminoses s’ha  pres com a exemple 

representatiu el cultiu de cigrons (taula 17). (Consultar la taula IV de l’annex pel desglossament de costos 

de producció.) 

Taula 17:costos i beneficis potencials del cultiu d'una hectàrea de cigrons. 

Cultiu 

Cost de 

producció 

€/kg 

Producció 

kg/ha 
€/kg Gra 

Beneficis 

€/ha 

Cigrons 919,015 1000 1,52 600,98 

Font: Elaboració pròpia.  

Com a exemple representatiu dels cultius hortícoles esmentats s’ha calculat el rendiment econòmic 

potencial del cultiu de patata (taula 18). (consultar la taula V de l’annex pel desglossament de costos de 

producció.) 

Taula 18:costos i beneficis potencials del cultiu d'una hectàrea de patates. 

Cultiu 

Cost de 

producció 

€/kg 

Producció 

kg/ha 

€/kg 

Tubercles 

Beneficis 

€/ha 

Patates 4826,00 20000 0,35 2174,00 

Font: Plan estratégico del sector de la patata en Castilla i Leon 2010-2013.  
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En tots tres casos s’ha inclòs en el cost de producció el lloguer de maquinària a tercers, suposant que no 

es disposa de maquinària pròpia. De la mateixa manera s’ha avaluat el rendiment econòmic amb els preus 

de venda a grans distribuïdores.  

Si es considera que la producció es vendrà a distribuïdores que tenen contacte directe amb el productor i 

que el producte serà de producció ecològica, el preu percebut pel productor s’incrementa i el rendiment 

econòmic per hectàrea també. 

La taula 19 mostra els rendiments per hectàrea amb els nous preus percebuts pel productor. 

Taula 19: beneficis assolibles en el cas que la producció es  vengui per línies comercials més 
curtes. 

Cultiu 

Cost de 

producció 

€/kg 

Producció 

kg/ha 
€/kg Gra 

Beneficis 

€/ha 

Cigrons 919,015 1000 2 1081 

Patates 2174,00 20000 0,6 7174 

Font: Elaboració pròpia.  
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6. Presa de decisió 

6.1. Tipus d’explotació 

Una vegada estudiats els factors limitants i les possibilitats productives de la finca es definirà el tipus 

l’explotació que es vol dur a terme. 

L’objectiu es crear una explotació agrària ecològica, diversificada i basada en el policultiu.  

Es pretén produir cultius extensius, forestals, fruiters i hortícoles. A diferència d’explotacions 

convencionals en aquesta es vol apostar pel policultiu, cultius herbacis juntament amb arboris. Produir 

cultius extensius juntament amb forestals i cultius hortícoles juntament amb fruiters. 

L’estructura heterogènia de les parcel·les amb aquest policultiu, confereixen propietats específiques 

potencialment favorables per la conservació de l’explotació, a nivell físic, químic i biològic.   

A nivell físic garanteixen una major protecció contra l’erosió dels sòl, les inundacions i els incendis.  A 

nivell químic: major fixació de carboni, reducció de pèrdues de nitrats, protecció de les capes freàtiques i 

augment de la fertilitat a les capes superficials. Finalment a nivell biològic garanteix una major presència 

de fauna i el manteniment de la biodiversitat. 

Les línies d’arbres intercalades protegeixen  els cultius herbacis i l’estructura de la parcel·la de les 

condicions climàtiques adverses. Actuen com a barrera protectora conta l’erosió eòlica i hídrica, 

redueixen la força del vent, intercepten l’escorrentia de l’aigua superficial i n’afavoreixen la infiltració.  

Les parcel·les amb policultiu treballen a diferents nivells. A diferència de les parcel·les monocultivades, 

ja siguin herbàcies o arbòries, treballen a diferents nivells atmosfèrics i subterranis. Aquesta característica 

afavoreix una major riquesa del sòl i una major circulació dels recursos nutricionals i hídrics per als 

cultius. 

La profunditat de les arrels dels arbres permet l’obtenció de nutrients de capes més profundes del sòl. 

Aquests són bombejats fins a les seves copes per formar estructures vegetals com les fulles. En espècies 

caducifòlies aquestes fulles acabaran caient sobre el sòl de la parcel·la enriquint-lo i fertilitzant-lo. 

Aquesta fertilitat podrà  ser aprofitada per el correcte desenvolupament dels cultius herbacis. D’aquesta 

manera els cultius arboris actuen com a bomba de nutrients, de les capes més profundes a les superficials. 

De la mateixa manera les arrels dels arbres treballen per mantenir una humitat homogènia a tota l’àrea 

subterrània que ocupen. Durant la nit quan l’arbre no transpira, genera una recirculació de l’aigua per les 

arrels. Les arrels que es troben en zones més seques (normalment a la superfície) exsuden aigua provinent 

d’arrels de zones més humides (normalment més profundes). Això permet mantenir vives les arrels més 

fines, una vida microbiana més activa i recircular nutrients rentats per escorrentia a les capes superficials 

del perfil del sòl. 

A nivell biològic, les zones no treballades per la maquinària agrícola als peus dels arbres, permeten 

mantenir una gran diversitat d’espècies tan vegetals com animals. Aquestes zones juguen rols diferents 

per a cada espècie. Poden actuar com a barrera, corredor, refugi, zona de caça o alimentació, zona 

d’hibernació, d’estiueig o de reproducció. Independentment de l’ús que hi doni cada espècie, aquestes 

zones promouen la presència de fauna salvatge i en faciliten la interacció amb el cultiu i amb els agents 

que hi interaccionen. D’aquesta manera com més biodiversitat es genera, menys possibilitats hi ha de que 

una espècie prosperi de manera exagerada i esdevingui plaga. L’objectiu és generar un equilibri natural 

que s’autocontroli.       
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Les dotze hectàrees agrícoles de les que consta l’explotació es dividiran en dos usos, deu s’explotaran de 

manera extensiva i les dues restants de manera intensiva. 

Les hectàrees d’ús extensiu s’hi produiran cultius extensius i horta extensiva juntament amb cultius 

forestals i a les hectàrees d’ús intensiu s’hi produirà horta intensiva i cultius fruiters. 

Per a les trenta-cinc hectàrees forestals de la finca es té previst realitzar un estudi de gestió forestal. Es vol 

considerarà la possibilitat de creació de pastures i un dimensionament de ramat per el manteniment del 

sotabosc. 

6.2. Elecció de cultius  

6.2.1. Cultius hortícoles 

Com ja s’ha mencionat a l’apartat de possibilitats productives, la producció hortícola es destinarà a la 

venda directa. Els cultius a explotar es seleccionaran conjuntament amb altre productors de la zona i en 

funció de la demanda dels clients i la viabilitat d’explotació de la zona.  

6.2.2. Cultius silvícoles 

Entre les possibilitats dels cultius arboris que s’han mencionat, s’han seleccionat la Servera (Sorbus 

domèstica), l’Auró blanc (Acer campestre), i el Til·ler (Tilia cordata ).  S’han seleccionat aquestes 

espècies perquè són espècies que ja tenen presència a la zona i presenten bons desenvolupaments. També  

perquè  es tracta d’arbres amb alçades mitges  i, com que l’objectiu es plantar cultius entre línies, l’ombra 

serà menor. Són espècies rústiques, amb necessitats mínimes de poda i tant en el cas de l’Auró blanc com 

del  Til·ler, es poden aprofitar en torns curts, en el cas de la Servera el tron es situa als 40 anys. 

Les tres espècies són espècies mel·líferes, cosa que afavorirà la presència de pol·linitzadors a la finca, i  

el Til·ler presenta associacions favorables amb  llegums i cereals. A més, tant en el cas de la Servera com 

del Til·ler se’n pot obtenir una producció secundària aprofitant els seus fruits. 

6.2.3. Cultius fructícoles 

De les possibilitats d’espècies fruiteres mencionades es considera que les més aptes per a la zona seran la 

Pomera, la Perera i la Prunera europea. Tant de pomeres com pereres ja hi ha presència a la zona d’estudi 

i presenten desenvolupaments i produccions correctes. A més, en ambdós casos la fruita presenta una 

llarga conservació. 

En el cas de la Prunera europea no es té constància de cap experiència a la zona. Tot i això, es tracta 

d’una espècie rústica, resistent a les baixes temperatures, de floració tardana i adaptada a sòls calcaris i 

compactes, per tant, es preveu una bona adaptació a la zona i que donarà bons resultats. 

6.2.4. Cultius hortícoles extensius 

Els cultius extensius que s’han determinat com interessants són: patates, cebes, cigrons i llenties. Pel tipus 

d’explotació  que es vol dur a terme són els cultius més convenients, ja que es poden comercialitzar 

durant un llarg període de temps, les patates fins a 4 mesos, les cebes fins als 2-3 mesos i els llegums secs 

fins a 1 any.  
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7. Gestió de l’explotació 

7.1. Gestió de l’explotació hortícola 

7.1.1. Gestió dels cultius  

Per a l’explotació hortícola la intenció es l’associació amb altres productors ecològics de la zona que 

actualment ja produeixen. És per això que la planificació de cultius es farà conjuntament, repartint els 

diferents cultius per les diferents explotacions i produint segons la previsió de demanda. 

7.1.2. Gestió de la fertilitat  

Es preveu el disseny de rotacions,  les quals inclouran adobs en verd. Es realitzaran anàlisis periòdics de 

fertilitat del sòl(cada 4-5 anys)  i en el cas de que es detectessin mancances s’optaria per aportar  adobs 

orgànics. 

7.2. Gestió de l’explotació silvícola   

Com ja s’ha comentat  les espècies a explotar seran la Servera (Sorbus domèstica), l’Auró blanc (Acer 

campestre), i el Til·ler (Tilia cordata).  

7.2.1. Gestió dels cultius  

7.2.1.1. Servera 

Es tracta d’una espècie molt rústica i alhora molt apte per a la producció de fusta de gran qualitat. 

Desenvolupa un tronc únic, no té tendència a bifurcar-se i la seva fusta és molt semblant a la del cirerer. 

Torn 

És una espècie de creixement lent. Els primers estudis sobre plantacions d’aquesta espècie van estimar un 

torn de 80 anys, es basaven en arbres sense cap mena de gestió silvícola i estacions amb limitacions 

ecològiques. Actualment s’estima que per produir troncs aptes per fusta són necessaris 40 anys.  

Podes 

La servera plantada en terrenys agrícoles presenta una excel·lent conformació natural per a la producció 

de fusta de qualitat. És per això que la necessitat de podes de formació és escassa, l’eix principal dels 

arbres és recte o amb lleugeres corbes i no presenta bifurcacions. Les branques són primes i distribuïdes 

pel tronc amb una inserció al tronc quasi horitzontal.  

Tot i que es recomana la poda anual fins a assolir el tronc de qualitat s’ha observat que són suficients les 

podes bianuals. S’han de controlar, però, certes branques que inicialment es desenvolupen 

horitzontalment però que després canvien a sentit vertical i poden acabar competint amb el tronc 

principal. 

Aclarides 

Estudis sobre plantacions de Servera s’ha deduït que tenen un comportament semblant a les de la 

nogueres. És per això que seran necessàries aclarides vigoroses per optimitzar el seu creixement. 

És necessari regular la competència  per impedir que el creixement es pari massa aviat i permetre a les 

arrels i a la copa colonitzar una superfície suficient per generar el tronc amb les dimensions buscades, en 

aquest cas l’objectiu és d’uns 40cm de diàmetre. 
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Sanitat 

És poc sensible als danys abiòtics. Com a danys biòtics cal destacar: Foc bacterià (Erwinia amylovora), 

Antracnosis, probablement produïda per Elsinoe piri. Armilaria, xacre, (Nectria), “mal del plom” 

(Stereum) ,oïdi i rovell (Gymnosporangium),  pugó (genero Dyaphis) i ácars (Eriophyes sorbi).  

 

Ús de la fusta 

Tradicionalment s’ha utilitzat per a la construcció de rodes, engranatges i peces de maquinària degut a la 

seva gran resistència i a la capacitat d’aguantar la fricció. Però s’ha demostrat que també és apte per a la 

producció de mobles. 

 

7.2.1.2. Auró blanc 

Espècie rústica, generalment arbustiva tot i que pot arribar a assolir els 20 m. No existeixen gaires 

experiències sobre la seva silvicultura. 

 

Plantada 

És recomana deixar certa coberta sobre els plançons com a mínim durant els primers 5 anys, ja que s’ha 

observat que l’espècie tendeix a desenvolupar inicialment el sistema radicular i posteriorment estableix un 

ritme de creixement ràpid fins als 25 anys. 

 

Torn 

Degut a la seva gran facilitat de rebrotar és una espècie apte per aprofitar en torns curts, d’uns 25 anys.  

 

Poda 

Són necessàries per corregir la presència habitual de bifurcacions que es creen degut a la disposició 

oposada de les gemmes i la formació de flora a la gemma apical. S’estima que com a mínim s’ha de podar 

cada tres anys per aconseguir un tronc adequat. Requereix també el control de rebrots basals que solen 

acompanyar el tronc. 

 

Ús  

Es tracta d’una fusta clara que s’enfosqueix amb la llum. Té un indubtable valor estètic però les peces 

llargues són escasses i generalment s’ha utilitzat per fer peces de dimensions reduïdes. 

Mitjançant una silvicultura adequada seria factible produir arbres destinats a l’ebenisteria de qualitat i 

inclús la utilització de l’arrel és factible per a treballs de taracea de gran valor.  

 

7.2.1.3. Til·ler 

Espècie amb un sistema radicular molt potent, format per una arrel central que pot arribar a penetrar fins 

als 2 metres.  

Representa un gran interès sobre la fauna, és una espècie molt mel·lífera. És comú l’atac de pugons, cosa 

que provoca la secreció de sucres per les fulles, aquests sucres sobre el terra faciliten l’activitat 

microbiana, cosa que contribueix a millorar la fertilitat. 

 

Torn 

El torn del Til·ler va entre 50 i 80 anys. Tot i això, gràcies a la facilitat de rebrotar que presenta, una altre 

alternativa a més curt termini és la d’utilitzar els rebrots. 

 

Poda 

Els til·lers formen amb gran facilitat un tronc únic, cosa que afavoreix l’obtenció de fustes de bones 

dimensions i en general no presenta problemes per la poda. 
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Aclarida 

Per determinar les aclarides el criteri a seguir és garantir que els arbres disposin de l’espai necessari en 

cada moment. S’ha d’evitar  el contacte entre les copes. 

  

Ús 

La fusta és de gran qualitat, blanca, lleugera però sensible a les condicions d’exterior. Està molt valorada 

entre escultors degut a que és molt homogènia en totes les seves dimensions. 

 

7.2.2. Gestió de la fertilitat 

En el cas dels cultius silvícoles les extraccions seran nul·les. Amb un adobat de fons quan es realitzi la 

plantació, amb la incorporació de les restes de poda i amb els nivells de fertilitat que presenta el sòl serà 

suficient per un correcte desenvolupament dels arbres.  

 

7.3. Gestió de l’explotació fructícola 

7.3.1. Elecció varietal i portaempelts 

Els factors que  determinen l’elecció  varietal són bàsicament dos: el destí de la producció i les 

característiques específiques de les varietats (Fernández 1996). 

L’explotació d’estudi té la intenció d’abastir un mercat proper, la producció es vendrà majoritàriament als 

productors ecològics d’horta de la zona que realitzen venda directa. 

En l’elecció varietal es prioritzarà: 

- Rusticitat: es vol fer producció ecològica, per tant, és convenient apostar per varietats que 

s’adaptin bé a diferents ambients i que no precisin de moltes tècniques de maneig. 

 

- Qualitat organolèptica: si es vol servir a un mercat de proximitat i estar en contacte amb el 

consumidor és molt important servir productes de bona qualitat, per guanyar confiança i fidelitat 

amb els consumidors. 

 

- Sensibilitat a malalties: igual que en el cas de la rusticitat si la varietat escollida ja té certa 

resistència a malalties la producció serà mes senzilla i funcionarà millor per si sola. 

 

- Producció: és un tema important ja que és amb el que s’obtindran els beneficis de l’explotació. 

Varietats poc productives poden portar el mateix volum de feina que varietats amb produccions 

normals i s’obtenen menys beneficis. 

 

- Època de maduració dels fruits: per poder planificar la producció és essencial tenir en compte les 

èpoques de maduració de les diferents varietats. 

En el cas de pomeres, pereres i pruneres també és essencial buscar: 

- Època de floració: molt important per fruiters que no es poden autopolinitzar, ja que s’hauran 

d’elegir varietats compatibles que floreixin a la mateixa època. 

 

- Pol·linitzadors compatibles: és estrictament necessari saber els pol·linitzadors compatibles amb 

cada varietat si es vol aconseguir producció de la varietat elegida. 
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Una vegada estudiades les diferents possibilitats s’han escollit les següents varietats: 

7.3.1.1. Poma 

Després de valorar el criteris esmentats per a la selecció de varietats s’ha optat per donar importància a 

varietats resistents al motejat, crocants i que tinguin una bona conservació en cambra frigorífica. 

De les varietats existents s’han considerat més apropiades les mostrades a la taula 20:  

Taula 20: Característiques de les diferents varietats de pomera. 

  Varietat 

Arbre Crimson Crisp® Story inored® Opal® 

Resistència Motejat Motejat Motejat 

Vigor Dèbil Mig Mig 

Època de floració 

2 dies després de Golden (varietat 

de referència) 
2 dies abans de Golden 2-4 dies abans de Golden 

Data de collita Mitjans setembre Finals setembre Inici octubre 

Aclarida Fàcil Mitja Mitja 

Productivitat Mitja Molt bona Mitja a bona 

Sensibilitat caiguda  Mitja Dèbil Dèbil 

Fruita    

Calibre Mig a bo (70-75mm) Mig a bo (70-75mm) Mig a bo (70-75mm) 

Color Vermell-ataronjat Vermell Groc-ataronjat 

Duresa pell Alta Mitja Mitja 

Sucositat Alta Mitja alta 

Acidesa Forta Mitja Forta 

Nivell sucres Alt (13) Alt Alt (15) 

Qualitat gustativa Molt bona Molt bona Excel·lent 

Conservació en fred 3 a 4 mesos 5 a 6 mesos 4 a 5 mesos 

Aspecte 

  

 

 Font :www.dalicom.com 

Com a opció de portaempelt s’ha triat el peu M-111, es tracta d’un peu vigorós, cosa que facilitarà 

l’adaptació al tipus de plantació que es vol dur a terme, resistent a insuficiències hídriques, molt resistent 

a paràsits i que indueix una ràpida entrada en producció (en comparació a altres peus vigorosos). 
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7.3.1.2. Pera 

Com a varietats de pereres s’han seleccionat varietats tolerants al motejat, bona qualitat gustativa, textura 

crocant igual que en el cas de les pomes i bona conservació en cambra. 

Les varietats escollides i les seves propietats es mostren a la taula 21: 

Taula 21: Característiques de les diferents varietats de perera. 

 

Font :www.dalicom.com 

Les varietats de perera s’empeltaran amb un peu de Codonyer BA-29. Peu rústic que indueix a una ràpida 

entrada en producció i una bona productivitat, resistent a la clorosi fèrrica, al pugó d’arrels i a nemàtodes, 

és però, sensible a l’Armillaria. 

Les varietats elegides es pol·linitzen correctament entre elles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Varietat 

Arbre Conference Comice 

Vigor Mig Molt alt 

Època de floració 2 dies després de Blanquilla 5 dies després de Blanquilla 

Data de collita Inicis setembre Mitjans setembre 

Aclarida Mitja Fàcil 

Productivitat Molt bona Mitja 

Sensibilitat caiguda  Dèbil Dèbil 

Fruita   

Calibre Mig a bò (70-75mm) Gran(80-85mm) 

Color Verd-grogós Groc 

Duresa pell Mitja Mitja 

Sucositat  Alta Mitja a alta 

Acidesa Mitja Mitja 

Nivell sucres Mig a alt (13) Mig a alt (13) 

Qualitat gustativa Bona a molt bona Bona a excel·lent 

Conservació en fred 5 a 6 mesos 3-4 mesos 

Aspecte 
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7.3.1.3. Pruna 

D’aquesta espècie s’han seleccionat varietats rústiques de floració tardana. pruneres de l’espècie europea 

(Prunus domestica) i les varietats de Claudia.  

A continuació (taula 22) s’anomenen les varietats i les seves propietats: 

Taula 22: Característiques de les diferents varietats de prunera. 

  Varietat 

Arbre Oullins Reina Bavay 

Vigor Alt Mig Mig 

Epoca de floració Finals de març a inici d'abril Finals de març a inici d'abril Finals de març a inici d'abril 

Data de collita mitjans de juliol Inicis d'agost Inicis de setembre 

Productivitat Bona mitja a bona Bona 

Fruita 
   

Calibre Gran a molt gran Petit a mitjà Mitjà a gran 

Color Verd-grogos Verd- Grisos Verd-grogós 

Polpa Mitjanament ferma Mitjanament ferma Ferma 

Sucositat  Alta Alta Mitjana 

Nivell sucres Mitjà Molt alt Mig 

Qualitat gustativa Bona Excel·lent Excel·lent 

Aspecte 

 

 

 

Font: Ayala 1984. 

Com a portaempelt s’utilitzaran el peus de mariana, és un peu rústic, resistent al fred, tolerant als sòls 

compactes i moderadament resistent a patògens com Agrobacterium tumefaciens i Meloidogyne sp. 

(Bartolome i Coleto 1988) 

Les varietats seleccionades es pol·linitzen correctament entre elles. 
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7.3.2. Gestió dels cultius 

Sistema de formació 

La plantació es formarà amb el sistema de formació en vas, es considera que és la més similar a la natural 

i la menys forçada. 

Marc de plantació 

Per la formació utilitzada i el tipus d’explotació que es vol dur a terme s’utilitzarà un marc de plantació de 

10x5 en el cas de la Pomera, ja que les capçades assoliran de 3,5 a 4 m de diàmetre; 10x4 en el cas de la 

Perera i 10x5 per la Prunera. 

Poda 

En les tres espècies es durà a terme una poda inicial de formació en la qual es donarà la forma de vas. Una 

vegada format l’arbre es duran a terme podes hivernals. Aquesta mesura permetrà: mantenir la formació, 

garantir l’equilibri entre producció vegetativa i de fruits, i una bona radiació solar sobre la màxima 

superfície de copa.  

Aclarida 

Les varietats de Pomera seleccionades tenen una alternança mitja a baixa, així doncs es realitzaran 

aclarides manuals si es creu convenient per tal d’evitar-ho.  

En el cas de la Prunera i la Perera l’aclarida es realitzarà igualment de forma manual, però en el cas que 

es cregui convenient i una vegada quallats els fruits.   

Fertilització  

Les necessitats nutritives dels arbres es cobriran a partir dels nutrients disponibles al sòl. És vital llavors 

assegurar que es disposarà d’un sòl fèrtil per tal d’obtenir una bona producció i garantir la sanitat dels 

arbres. 

Per determinar els nutrients que s’extreuen del sòl es valoraran les extraccions anuals per poder fer una 

aproximació de la quantitat d’adob que s’haurà d’incorporar. 

En el cas de les pomeres les extraccions es mostren a la taula 23: 

Taula 23: extraccions en kg d'elements fertilitzants del cultiu de pomera respecte la 
producció en tones de fruita.  

Element N P2O5 K2O CaO MgO 

Kg/t de fruita 1,14 0,385 1,68 0,35 0,325 

Font: Latta 1988  

En el cas de les pereres les necessitats requerides no varien massa de les requerides per la pomera, només 

en el cas del nitrogen la perera té majors exigències. (Latta,1988) 

En pruneres, les extraccions anuals expressat en kg/t de collita són (taula 24): 

Taula 24: extraccions en kg d'elements fertilit zants del cultiu de prunes respecte les tones 
producció.  

Element N P2O5 K2O 

Total Kg/t de producció 3 1 5 

Font: Bartolome i Coleto 1989 
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Collita  

La collita es durà a terme de forma manual en tots els casos.  

Amb el sistema triat la productivitat per arbre  serà superior al la de les explotacions intensives. Es 

preveuen rendiments al voltant de: 40 - 50 Kg de fruita per arbre per a les pomeres, 50 – 60 kg /arbre per 

pereres i 30 – 40 kg /arbre les pruneres.  

7.3.3. Gestió de la fertilitat  

En el cas de l’explotació fructícola les úniques extraccions que s’han de tenir en compte són les de la 

fruita. Altres extraccions com les restes de poda i les fulles es deixaran a camp, es picaran i es deixaran 

compostar directament sobre la coberta vegetal.  

Com a aportacions es tindran en compte l’aportació de segues de les cobertes vegetals i la incorporació 

d’adobs verds. 

Com a última mesura per evitar la pèrdua de fertilitat, periòdicament ( 4-5 anys) es realitzaran anàlisis del 

sòl per tal d’avaluar els nivells d’elements fertilitzants . En el cas de que s’observés alguna deficiència 

s’aplicarien adobs orgànics o minerals d’extracció física per suplir les carències (encara que amb les 

analítiques que hi ha i les extraccions que es produiran, es creu que les carències seran molt baixes). 

7.4. Gestió de l’explotació d’horta extensiva 

7.4.1. Gestió dels cultius 

7.4.1.1. Llenties i cigrons  

Cicles de cultiu: 

El cicle de cultiu de les dues lleguminoses es mostra a la taula 25. 

Taula 25: cicles de cultiu dels cultius de cigrons i llenties.  

  Gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 

Cigró                         

Llentia                         

Font: Pujol 1984 

Implantació : 

En el cas de les llenties i els cigrons les feines de preparació del sòl són mínimes (Pujol 1984). 

Els cigrons es sembren a la primavera, en línies de 40-50cm i amb una densitat de sembra de 70 kg/ha. La 

profunditat de sembra està entre 5 i 6 cm i s’aconsella sembrar la llavor prèviament remullada. 

Les llenties es sembren a la tardor o a finals d’hivern, en línies de 35-40 cm i una densitat de sembra de 

300-400 llavors /ha. La sembra es realitza a una profunditat de 3- 4cm. 

Fertilització  

En general els conreus d’aquest grup de plantes s’adoben poc. Degut a la seva capacitat per sintetitzar N i 

la potència del seu sistema radicular per extreure el fosfòric del sòl. Tot i això és important tenir present 

les extraccions que generen i les quantitats de P2O5 i K2O presents al sòl, ja que experiències sobre efectes 

d’aplicació de P2O5 i K2O revelen efectes positius sobre els diferents cultius (taula 26).    
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Taula 26: extraccions d'elements fertilitzants de 1000kg de cigrons o llenties i 
recomanacions d'adobament per assolir els rendiments esperats.  

  Extraccions per 1000kg de gra Recomanacions d'adobament P-K 

Cultiu N P2O5 K2O CaO P2O5 K2O Rendiment Kg/Ha 

Cigrons 50-55 15-18 55-75 30 64 75 500-800 

Llenties 50 12 15 21 50 50 400-700 

Font: Pujol 1984 

Sanitat 

Les plagues i malalties més freqüents són: 

Cigró: 

- Plagues: Corcs (Bruchus sp.) i mosca (Liriomyza cicerina) 

- Malalties: Ràbia (Phyllosticta rabiei) i Fusarium  

Llentia:  

- Plagues: Corcs (Bruchus sp.) 

Collita 

La collita es realitza correctament amb una collitadora. L’utilització de varietats amb poca dehiscència,  

ports erectes i floració homogènia facilita la feina a l’hora de la collita i les pèrdues de producció. 

 

7.4.1.2. Patates 

Cicle de cultiu 

El cicle de cultiu de la patata primerenca i la de mitja temporada es mostren a la taula 27. Existeixen  altes 

varietats de patates amb cicles de cultiu més primerencs i més tardans però el cultiu d’aquestes varietats a 

la zona d’estudi és climatològicament inviable. 

Taula 27: cicles de cultiu dels cultius de patata primerenca i de mitja temporada.  

  gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 

Patata p.                         

Patata m.                         

Font: Pujol 1998 

Implantació  

La sembra es realitza utilitzant com a llavor els tubercles, tant sencers com tallats. Si es sembren els 

tubercles tallats és essencial que aquests estiguin preparats per aconseguir una correcte brotació i protegir-

los de possible malalties.  

La sembra es realitza en línies separades uns 50 cm i les densitats de sembra es troben al voltant de 

30.000 a 40.000 plantes/ha. 

Fertilització  

És un cultiu exigent en potassi, el qual incrementa el contingut en matèria seca i la qualitat del producte. 

El nitrogen també té efectes interessants en el desenvolupament del cultiu però un excés pot afavorir el 
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creixement vegetatiu en detriment dels tubercles. El fòsfor, en canvi, afavoreix una maduració precoç i un 

augment en el contingut en matèria seca (Pujol,1998). 

El rendiment esperat d’una producció és de 20 t/ha i les extraccions per 10 tones de tubercles són de 35 a 

50kg de N, uns 25kg de P2O5 i uns 70 kg de K2O. 

Sanitat 

Es tracta d’un cultiu molt susceptible a plagues, malalties i virosi. Són vàries les patologies que afecten a 

aquest cultiu, és per això que Catalunya ja compta amb programes d’alerta per protegir els conreus, basats 

en el seguiment de les condicions climàtiques.  

Reg   

Encara que la producció d’aquest cultiu es pot fer en secà el reg millora de manera considerable la 

producció i la qualitat del producte. De la mateixa manera, però, un reg excessiu pot reduir el contingut en 

matèria seca i afavorir creixements secundaris provocant cors buits. 

Collita 

La maduresa del tubercle coincideix amb el seu màxim contingut de matèria seca i amb la pèrdua del 70% 

de les fulles de la planta. 

La collita consisteix en arrencar els tubercles i collir-los posteriorment. Es pot mecanitzar totalment o 

parcialment i es poden utilitzar diversos tipus de màquines: 

- Arrencadores-arrengladores: la màquina arrenca els tubercles i els deixa alineats a la superfície, 

de manera que queden a la vista per una posterior collita mecànica o manual. 

- Arrencadores-carregadores: arrenquen la collita i la carreguen a un remolc. És precís realitzar una 

neteja posterior de la collita. 

- Arrencadores combinades: arrenquen, carreguen i netegen la producció. 

Fer la collita en dues fases: arrencar i arrenglerar, i passades unes hores collir els tubercles mecànicament 

millora la qualitat de la collita, simplifica la feina i evita pèrdues per danys als tubercles (Pujol 1998).   

7.4.1.3. Ceba 

Cicle de cultiu 

El cicle de cultiu de la ceba seca es mostra a la taula 28. 

Taula 28: cicle de cultiu dels cultiu de ceba seca. 

  gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 

Ceba seca                         

Font: Pujol 1998 

Implantació 

No requereix un treball del sòl molt profund però si que necessita un terreny superficial ben treballat i fi. 

Generalment es planten les plàntules, ja sigui manualment o utilitzant trasplantadores. La densitat pot 

variar de 22000 a 300000 plantes /ha.  
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La sembra directa també es possible utilitzant sembradores especials que planten en taules de 10-12 files 

separades 15 cm, utilitzant aquesta tècnica es precisa l’utilització d’herbicides . Les dosis de sembra són 

de 6 a 9 kg de llavor /ha depenent de la varietat. 

Fertilització 

És una planta amb requeriments mitjans de bor i que respon àmpliament a les aportacions de manganès i 

molibdè en sòls orgànics, amb certes necessitats de sofre i grans aportacions de calci. Com a fertilització 

bàsica es parla de 50-100 UF de N, 70-150UF de P2O5 i 120-200 UF de K2O.  

En el cas que l’adob sigui orgànic és preferible aportar-lo durant el cultiu anterior, en el cas que s’aportés 

directament es convenient que siguin quantitats moderades i molt descompostes (Maroto 2002). 

Les extraccions aproximades d’una hectàrea de cebes (kg/ha) es mostren a la taula 29. 

Taula 29: extraccions d'elements fertilitzants del cultiu de ceba en funció del rendiment en 
Kg/ha. 

Rendiment t/ha 

bulbs 
N P2O5 K2O CaO MgO 

30 80 40 120 - - 

31,8 116 44 144 131 20 

28 70 33 98 - - 

22,4 85 19 95 - - 

5,10 s.m.s. 155 75 116 91 16 

Font: Maroto 2002 

Sanitat 

Són vàries les patologies que afecten aquest cultiu i en cada cas s’actua de manera diferent. 

Com a plagues més significatives es podrien citar els trips (Thrip tabaci i Franklinella occidentalis), la 

mosca de la ceba (Delia aniqua) i la psil·la (Bactericera tremblayi) 

Reg 

Es realitzen varis regs durant el cultiu, en tots els cassos es rega prèviament o una vegada efectuada la 

plantació. Durant el cultiu es rega en moments determinats depenent de la varietat i és especialment 

important realitzar-ne durant la fase vegetativa i el creixement del bulb.  

Una vegada desenvolupat el bulb es paren els regs per propiciar l’assecament del coll de la planta i frenar 

el creixement vegetatiu. D’aquesta manera la planta queda preparada per la collita. 

Collita 

Es realitza en el moment en que les 2 o 3 fulles exteriors estan seques, cosa que indica la maduresa del 

bulb. 

La recol·lecció pot ser tant manual com mecanitzada, actualment s’utilitza maquinaria que arrenca les 

cebes i les deixa en superfície. La producció es deixa assecar durant 8-10 dies. Ja secs els bulbs es 

recullen i ja són aptes per emmagatzemar. 

El rendiments migs assolits són de 20-30t/ha per cebes primerenques i de 40 a 50 t/ha per varietats 

tardanes.   
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7.4.2. Gestió de la fertilitat  

Per a la gestió de la fertilitat en extensius s’ha elaborat un programa de rotacions . 

La rotació de cultius no només presenta millores en la fertilitat química del sòl, sinó que també millora la 

fertilitat física. L’aportació de material vegetal millora l’estructura del sòl i el cultiu d’espècies amb 

sistemes radiculars diferents treballen el sòl a diferents nivells. 

A més a més de millorar la fertilitat, les rotacions també presenten efectes beneficiosos en la sanitat dels 

cultius. L’alternança de cultius de diferents espècies evita que proliferin espècies patògenes associades als 

cultius, de manera que alternant el cultiu es genera a l’hora una alternança de les espècies associades, 

minimitzant així el risc de que pugui superar el llindar a plaga. 

S’ha dissenyat una rotació a quatre anys, temps recomanat per repetir el cultiu de patates. La rotació 

consta de 8 cicles de cultiu formats per 10 cultius diferents, 4 cultius principals i 6 cultius que serviran 

com a adob en verd o farratge. 

La rotació alterna els cultius principals amb els adobs en verd de manera que la terra no queda mai sense 

cultivar. S’ha dissenyat intentant al màxim alternar no només cultius diferents sinó també famílies. 

L’objectiu dels cultius principals és poder extreure’n la màxima producció possible, la dels adobs verds 

poder-los incorporar al sòl a mode de fertilitzant. 

Amb els resultats obtinguts dels anàlisis del sòl s’ha pogut constatar que la fertilitat química del sòl 

estudiat és elevada. És per això que no és necessari prendre mesures per incrementar-la ràpidament. L’ús 

dels adobs en verd garantirà que no es perdi la fertilitat actual, mantenint-la i millorant alhora la fertilitat 

física. Amb la incorporació de restes vegetals s’augmentarà el nivell de matèria orgànica, millorant així 

l’estructura del sòl. 

Igual que en el cas de l’explotació fructícola, periòdicament es realitzaran anàlisis de sòl per controlar els 

nivells d’elements fertilitzants. En el cas que es trobessin mancances s’optaria per abonar amb adobs 

orgànics. 

A la pàgina següent es mostra el disseny de la rotació amb els diferents cultius i cicles ordenats 

cronològicament (taula 30). Així com, a la taula 31, la família a la que pertanyen els diferents cultius, el 

grau d’exploració radicular i els anys recomanats de tornada.  
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Taula 30: disseny de les rotacions dels cultius extensius ordenats en un eix cronològic de 4 anys.  
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Font: Elaboració pròpia 

Taula 31:exploració radicular i recomanacions dels anys de tornada de cada cultiu del disseny de la rotació.  

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Cultiu Família Exploració Radicular Tornada (anys) 

Patates Solanàcies Superficial 3-5 

Cebes  Liliàcies Superficial 4-6 

Cigrons  Lleguminoses Mitja 3-5 

Llenties  Lleguminoses Mitja 3-5 

Veça Lleguminoses Mitja 3-5 

Civada Gramínies Superficial 3 

Ordi Gramínies Superficial 3 

Mostassa  Crucíferes Profunda 5 

Nap farratger Crucíferes Mitja 5 

Rave farratger Crucíferes Profunda 5 
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7.5. Gestió del Reg 

Com ja s’ha comentat anteriorment actualment la finca no disposa de cap font d’aigua pròpia. S’està 

estudiant la possibilitat de creació de basses en punts estratègics que recullin l’aigua de la pluja. La 

intenció és crear basses de recollida i disposar de dipòsits d’emmagatzematge per tal de poder distribuir-la 

a tota la finca. 

Una vegada es disposi d’aquestes instal·lacions es dissenyarà un sistema de reg per degoteig per a 

l’explotació fructícola i hortícola. En el cas dels cultius extensius es dissenyarà un sistema de reg per 

aspersió si es creu necessari i que es pot arribar a rendibilitzar.   

7.6. Gestió de la sanitat dels cultius 

La gestió de la sanitats de tots els cultius de l’explotació es durà a terme segons la normativa de producció 

del CCPAE ( Consell Català de Producció Agrària Ecològica). Tot i això el disseny de l’explotació consta 

d’una sèrie de factors que es preveu que funcionaran a favor del manteniment d’una bona sanitat: la 

diversitat d’espècies, l’elecció de varietats rústiques i la rotació i l’associació de cultius. A més, 

s’intentarà afavorir la presència de fauna útil amb la col·locació de caixes niu, perxes per a rapinyaires, 

caixes per ratpenats i zones de refugi per a insectes, rèptils i amfibis. La intenció d’aquestes mesures és 

garantir al màxim la biodiversitat,  afavorint la presència de depredadors per a les espècies que podrien 

esdevenir plagues dels cultius productius. 

7.7. Distribució dels conreus per parcel·les 

7.7.1. Distribució actual 

Actualment la finca està formada per 9 parcel·les, la suma de les quals dóna aproximadament 12 ha. Les 

parcel·les, però, no són uniformes, ja que la major part de la superfície de conreu es concentra en tres 

parcel·les (a la figura 13: parcel·la 1 de 2,2ha,  parcel·la 2 de 3,44ha i parcel·la 3 de 3,18ha). 

Figura 13: límits de les diferents parcel·les de la finca (escala 1:6000). 

 

Font:elaboració pròpia  
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L’explotació actual de les parcel·les es basa en el monocultiu, i per aquest tipus d’explotació disposar de 

parcel·les grans i uniformes facilita molt la feina. La nova proposta d’explotació es basa en el policultiu 

d’herbacis i arboris, és per això que serà necessària una reorganització de les parcel·les per poder-la dur a 

terme. 

7.7.2. Distribució de la proposta 

Com ja s’ha comentat a l’apartat de presa de decisió, de les 12 ha, 10ha es dedicaran a la producció de 

fusta juntament amb extensius i horta extensiva i 2ha per fruiters i horta intensiva. L’explotació, doncs, 

constarà d’una part extensiva i una part intensiva. 

Per distribuir els dos tipus d’explotació es tindrà en compte el volum de temps que requereixen i les 

característiques de la parcel·la on s’emplaçaran. S’accepta que la part extensiva requereix un volum de 

feina per hectàrea molt inferior al que requereix la part intensiva, a més  la uniformitat de la parcel·la no 

és tan limitant sempre i quan permeti treballar correctament amb maquinària. Així doncs, l’explotació 

intensiva s’emplaçarà prop dels edificis per així estar més a l’abast i a zones el màxim planes i uniformes 

possibles. 

La distribució dels conreus de la nova proposta es mostra a la figura 14. 

Figura 14: límits de les futures parcel·les d'explotació intensiva de  la finca. 

 

Font:SigPac 

Les dues parcel·les intensives consten d’una superfície d’ aproximadament 1ha cada una. Estan situades 

prop dels edificis, cosa que hi facilita l’accés. A més, s’han emplaçat a dues zones amb un desnivell 

mínim, tal i com es pot veure a la figura 13, per així facilitar al màxim la feina i la instal·lació de reg. 
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L’explotació extensiva es distribuirà per la resta de la superfície de conreu. Tenint en compte que la 

majoria de feines es realitzen utilitzant maquinària i no requereix que s’hi treballi cada dia,  la distància i 

l’accés, així com la uniformitat i el desnivell no representen un problema.   

7.8. Disseny de les parcel·les 

El disseny de les parcel·les es farà en funció de les línies d’arbres. A continuació s’estudiaran les 

distàncies entre línies, entre arbres i la densitat d’arbres per hectàrea. 

La distància entre línies ve determinada en funció de l’alçada dels arbres. Un factor limitant en aquest 

tipus de plantacions és l’ombra que generen els arbres al cultiu. Durant els primers estadis de creixement 

dels arbres aquest factor és mínim però a mesura que van creixent cada vegada té més influència. És per 

això que una mala elecció de les distàncies entre línies pot generar problemes al rendiment del cultiu 

associat. 

7.8.1. Explotació extensiva 

En l’explotació extensiva es prioritzarà el cultiu d’extensius respecte al forestal per tant es buscarà una 

distància entre línies que garanteixi una bona exposició solar al llarg de l’any.  

Dupraz i Liagre (2011) recomanen una distància entre línies entre igual i el doble de  l’altura dels arbres 

adults. Així doncs per una altura de 15m recomanen, per aconseguir un bon rendiment del cultiu, una 

distància entre 25 i 35m entre línies.   

Un altre factor a tenir en compte a l’hora d’elegir la distància entre línies es l’amplada de treball de la 

maquinària agrícola. S’ha de garantir que es podrà treballar còmodament i de manera eficient.  

L’alçada màxima dels arbres elegits a l’apartat d’elecció de cultius és d’uns 15-20m, amb aquesta alçada i 

tenint en compte que es vol prioritzar el cultiu, les línies es separaran 40m i la distància entre arbres serà 

de 5m. Amb aquestes distàncies s’emplaçaran 50 arbres /hectàrea, una densitat baixa però que garantirà 

una bona il·luminació a l’àrea cultivada durant l’any (taula 32). Aquesta densitat es reduirà a la meitat 

l’any 23 després de la plantació, ja que es farà una aclarida de la meitat de la plantació. Aquesta aclarida 

permetrà que la resta d’arbres es desenvolupin millor i reduir l’ombra al cultiu associat.  

Taula 32: tan per cent d'il·luminació sobre el cultiu extensiu en funció de l'altura de l’arbre i 
la distància entre línies.  

Altura de l’arbre (m) Distància entre línies (m) 
Il·luminació mitjana de l’àrea cultivada (%) 

Hivern (octubre- març) Estiu (abril- setembre) 

15 40 92- 94 82- 86 

20 40 84- 88 68- 74 

 Font: Dupraz i Liagre 2011. 

Amb la densitat d’arbres per hectàrea obtinguda resultarien un total de 500 arbres a l’explotació. Degut a 

que les parcel·les no son uniformes, però, nomes es podran emplaçar 440 arbres. 

7.8.2. Explotació intensiva 

Per les parcel·les intensives es considera que els fruiters tindran una altura màxima de 5 m. 

Com que els cultius més rendibles en horta són els de la temporada d’estiu, la il·luminació de l’àrea 

cultivada és important que sigui molt elevada.  

A la taula 33 es mostren els valor mitjans d’il·luminació que es poden obtenir a l’àrea de cultiu si les 

línies es separen 10 i 15m .  
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Taula 33: tan per cent d' il· luminació sobre el cultiu hortícola en funció de l'altura de l’arbre i  
la distància entre línies.  

Altura de l’arbre (m) Distància entre línies (m) 
Il·luminació mitjana de l’àrea cultivada 

Hivern (octubre- març) Estiu (abril- setembre) 

5 
10 94- 96 86- 90 

15 98- 100 94- 90 

Font: Dupraz i Liagre 2011. 

 

Si es planta amb una separació de 10m entre línies s’obtenen densitats de 200 arbres /ha, i amb una 

separació de 15 m entre línies s’obtenen densitats d’uns 130 arbres/ha. 

S’ha decidit plantar les línies de fruiters cada 10 m, ja que les densitats obtingudes són majors i la 

diferència d’il·luminació sobre el cultiu associat no és significativa. 

Així doncs l’explotació comptarà amb un total aproximat de 400 arbres, 134 de cada espècie.   

7.8.3. Orientació dels arbres dins la parcel·la 

Dupraz i Liagre (2011) aconsellen orientar les línies d’arbres en funció dels següents criteris: 

- Minimitzar l’efecte de l’ombra sobre el cultiu: l’orientació nord sud de les línies d’arbres afavoreix 

un desenvolupament  i una maduració més homogènia del cultiu.   

- Protegir el cultiu dels vents forts: es poden orientar les línies d’arbres perpendiculars a la direcció del 

vent. Aquestes actuaran com a barrera natural i en minimitzaran la velocitat i la força. 

- Evitar l’erosió: les línies d’arbres orientades perpendicularment al pendent actuen com a barrera de 

l’escorrentia superficial de l’aigua i fer bandes herbades sota les línies afavoreix una major i millor 

infiltració d’aquesta.    

- El pas de la maquinària: s’ha de tenir en compte que s’ha de poder treballar còmodament, les línies 

d’arbres no han d’impedir el pas ni dificultar l’execució de les maniobres de la maquinària.   

S’han considerat com a criteris més importants minimitzar l’efecte de l’ombra, evitar l’erosió i la 

comoditat de treball amb maquinària.  

Tal i com s’ha determinat anteriorment, a l’explotació extensiva es prioritzarà el cultiu davant de la 

producció forestal, i en la part intensiva disposar d’una bona irradiació també serà important. És per això 

que es disposaran les línies intentant minimitzar l’efecte de l’ombra orientant-les, en la mesura de lo 

possible, direcció nord-sud. 

 En l’estudi dels factors limitants s’ha mencionat el desnivell que tenen algunes parcel·les de la finca i la 

possibilitat de patir fortes erosions a causa de la pluja. Així doncs, en les zones de pendents més elevats 

les línies d’arbres s’intentaran orientar perpendicularment al pendent sempre i quan es pugui garantir un 

bon desenvolupament del cultiu.  

Com a últim criteri important s’ha considerat la comoditat de treball amb maquinària, no s’ha d’oblidar 

que es tracta de cultius extensius en la major part de l’explotació, i prescindir d’aquestes eines seria 

inviable econòmicament.  
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8. Breu estudi de viabilitat econòmica 

L’objectiu d’aquest capítol és determinar a grans trets la inversió inicial que suposaria desenvolupar 

aquest projecte, l’amortització de la inversió i els costos i beneficis de la producció obtinguda. 

Cal tenir en comte que en l’estudi de viabilitat no es contemplen els costos ni els beneficis de l’explotació 

hortícola. Com s’ha explicat a l’apartat de la gestió de l’explotació, la producció es farà conjuntament 

amb altres productors de la zona i actualment es desconeixen els cultius hortícoles que es produiran. 

8.1. Inversió inicial 

8.1.1. Maquinària 

Les necessitats de maquinària s’han definit a partir de les feines que s’hauran de realitzar al llarg de la 

producció dels diferents cultius. 

La maquinària necessària serà: 

- Tractor: pel tipus de feines que s’han de realitzar i la superfície total a treballar s’ha 

determinat que es necessitarà un tractor d’uns 75- 80 cv. 

- Picadora: per a la gestió de les plantacions arbòries serà indispensable per picar i 

incorporar les restes de poda i les cobertes vegetals a les línies d’arbres. 

- Polvoritzador: per dur a terme les aplicacions dels diferents tractaments sobre la part 

aèria dels cultius. 

- Fresa vertical: per dur a terme feines com  la preparació del terreny per a la implantació 

de cultius o per a la incorporació d’adobs verds. 

- Solcador: per preparar el terreny per plantar i per calçar les patates i les cebes. 

- Cultivador: per desherbar i realitzar feines de preparació del terreny. 

- Grada de pues: per realitzar feines de desherbat. 

- Remolc: per transportar el que convingui. 

La taula 34 mostra el preu estimat de la maquinària necessària. 

Taula 34: preus de venda de les diferents màquines.  

Màquina Cost ( €) 

Tractor 30000 

Picadora 5000 

Polvoritzador 5500 

Fresa vertical 8000 

Solcador 1000 

Cultivador 2200 

Grada de pues 2100 

Remolc 1500 

Cost total (€) 55300 

Font: elaboració pròpia 

S’han determinat 10 anys de vida útil de la maquinària, i es considera  55300 € el valor total amortitzable 

del bé. Així doncs, el valor de la quota d’amortització anual serà de 5530 €. 

 



 

62 

 

8.1.2. Plantació silvícola 

La determinació del cost de plantació de l’explotació s’ha basat en l’edició de Piqué,et al (2009), 

realitzant un cost promig de la plantació d’un arbre i extrapolant-lo a la quantitat d’arbres de l’explotació. 

A la taula 35 es mostra el cost promig de la plantació d’un arbre i el cost del conjunt d’arbres dels que 

consta l’explotació (220 arbres). El desglossament dels costos de les diferents tasques de plantació es 

mostren a la taula VI de l’annex. 

Taula 35: cost mitjà de plantació d'un arbre i cost total de la plantació de l'explotació 
estudiada. 

Execució de plantació €/arbre €/plantació 

Cost total (€) 9,82 4319,33 

Font: elaboració pròpia 

S’estima un període d’amortització de 10 anys, així doncs la quota d’amortització anual serà de 431,93 

€/any. 

8.1.3. Plantació fructícola 

Per a la plantació fructícola s’ha contat amb una plantació de  200 arbres/ha. Els costos de les diferents 

tasques de plantació es mostren a la taula VII de l’annex. Igual que en el cas anterior els costos s’han 

calculat en base als costos exemplificats a l’edició d’Iglesias et al. (2011)(taula 36). 

Taula 36: cost de la plantació d'una hectàrea de fruiters i cost total de l'explotació 
estudiada. 

Execució de plantació Cost ha (€) Cost total explotació (€) 

Total 4260 8520 

Font: elaboració pròpia 

L’explotació fructícola consta de dues hectàrees (400 arbres), és per això que els costos totals de plantació 

seran el doble. 

L’amortització de la plantació es farà els primers 10 anys, se’n dedueixen per tant, una quota anual de 

852€. 

8.1.4. Resum  

La taula 37 mostra la suma de totes les inversions necessàries per dur a terme l’explotació.  

Taula 37: resum i total de la inversió inicial 

 Cost (€) 

Maquinària 55300 

Plantació silvícola 4319,33 

Plantació fructícola 8520 

Total 68139,33 
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8.2. Balanç de costos i beneficis 

8.2.1. Explotació silvícola 

Els costos que genera una explotació silvícola durant el seu cultiu es concentren majoritàriament durant 

els primers 10 anys. Durant aquest temps és quan es realitzen les esporgues de formació, amb l’objectiu 

d’aconseguir un eix central erecte i homogeni, i la majoria de tractaments sanitaris preventius. Passat 

aquest període el maneig requerit és mínim o nul. (Consultar la taula VI de l’annex.) 

 Amb les dades obtingudes de la publicació de Piqué et al.(2009), s’estima que el cost anual del maneig  

del conjunt de l’explotació serà al voltant dels 187,49 euros.  

S’obtindran beneficis dues vegades al llarg de la vida d’aquesta explotació. Una primera vegada l’any 23 

després de la plantació, amb una aclarida, i l’altra l’any 50 amb la tallada final. A la taula 38 es mostren 

esquemàticament els costos i beneficis estimats de l’explotació. 

Taula 38: costos i beneficis esperats de l'explotació silvíc ola. 

Plantació Cost (€) 

Plantació 440 arbres -4319 

Maneig 

Primeres cures (anys 2-6) -819 

Manteniment plantació (anys 7-10) -1056 

Producció de fusta 

Aclarida 220 peus Ø 29,5 cm (any 23) 9337 

Tallada final  220 peus Ø 52,4 cm. (any 50) 121000 

Marge  

Ingressos totals 130337 

Despeses totals -6194 

Total 124143 

Font: elaboració pròpia. 

 

8.2.2. Explotació fructícola 

La taula 39 mostra els costos de producció, el preu de venda i el benefici en funció de la producció per 

arbre i el total d’arbres dels que constarà l’explotació. 

Taula 39: costos i beneficis esperats de l'explotació fructícola.  

Espècie Cost producció (€/kg) Preu venda (€/kg) Producció arbre (kg) Producció total (kg) Benefici  (€) 

Poma 0,3 0,43 45 6030 784 

Pera 0,43 0,59 55 7370 1179 

Pruna 0,224 0,55 35 4690 1529 

Font:Millán 2008 

Les dades de costos i ingressos mostren el que es considera un escenari normal, definit pels preus mitjos i 

els rendiments mitjos expressats pels pagesos en enquestes realitzades (Millán 2008) 

Els valors de la taula 39  mostren els costos i preus de venda d’una producció intensiva i convencional. 

En el cas de l’explotació d’estudi, degut a que la producció serà en ecològic i amb una densitat d’arbres 

molt més baixa es preveu que la necessitat d’esmenes i de feina serà inferior. Això repercutirà en el cost 

de producció, que s’estima que serà lleugerament inferior. Per altra banda el preu de venda, degut a la 

inferior oferta de fruita ecològica, s’estima que pot arribar a ser lleugerament superior.  
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8.2.3. Explotació d’horta extensiva 

A la taula 40 es mostren els costos de producció, els preus de venda, els rendiments per hectàrea i el 

benefici potencial dels diferents cultius hortícoles. (Consultar les taules IV, V, VIII, IX de l’annex per 

veure costos i beneficis desglossats.) 

Taula 40: costos i beneficis esperats de l'explotació hortícola extensiva.  

Espècie Cost producció (€/ha) 
Preu venda 

(€/kg) 

Rendiment 

(Kg/ha) 

Benefici ha 

(€/ha) 

Beneficis totals 

(€) 

Cigró 919 1,52 1000 601 1202 

Llenita 919 1,7 1000 781 1562 

Patata 5 0,35 20000 2.174 4348 

Ceba 4.185 0,35 20000 2.847 5693 

    
Total 12805 

Font: elaboració pròpia 

Igual que en el cas dels fruiters, els costos  i preus de venda exposats a la taula anterior es basen en 

produccions convencionals i venda a grans distribuïdores. Degut a que la producció es vendrà directament 

al consumidor i que la oferta d’aquest tipus de productes en ecològic és inferior, s’estima que el preu de 

venda serà superior. Així doncs els beneficis es poden veure incrementats. 

L’explotació destinarà 2ha a la producció de cada producte cada any, per tant, els beneficis anuals 

provinents d’aquesta explotació seran els mostrats a la darrera columna de la taula 40. 

8.3. Balanç econòmic 

En el següent apartat s’ha elaborat una taula per a cada explotació en la qual es mostra el balanç de costos 

i beneficis. La raó per la qual el balanç no s’ha exposat conjuntament en una mateixa taula es degut a es 

tracta d’explotacions a diferents terminis: l’explotació hortícola extensiva a curt termini , la fructícola a 

llarg termini i la silvícola a molt llarg termini. 

8.3.1. Balanç silvícola 

Tal i com es pot veure a la taula 41 durant els primers deu anys és quan es generen totes les despeses. 

S’ha comptabilitzat una amortització lineal de la plantació durant els primers 10 anys de manera que a 

partir d’aquest ja queda cobert aquest cost (4.319,33 €). Per altre banda durant els primers 10 anys hi ha 

un cost de maneig de l’explotació  que representa un total de 1.874,89 €. És durant aquest període de 

temps quan es realitzen els tractaments sanitaris, de protecció i de formació de la plantació. Passat aquest 

temps la plantació no necessita cap tipus de maneig per el seu correcte desenvolupament. 

Com ja s’ha definit anteriorment els beneficis d’aquesta explotació són a molt llarg termini, a més, només 

es realitzaran dues tales, per tant,  només es percebran en dos moments puntuals. Els primers beneficis 

s’obtindran a l’any 23, any en què es realitza l’aclarida, i suposaran un total de  9.337,17 €. Els segons i 

finals l’any 50, obtenint un total de 121.000,00 €.  
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Taula 41: flux de costos i beneficis de l'explotació silvícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Font:elaboració pròpia 

8.3.2. Balanç fructícola 

L’explotació fructícola és una explotació a llarg termini, fins l’any 4 no es comencen  a percebre  els 

beneficis de la producció. Tot i això des de l’any 1 fins el 10 existeixen uns costos fixes fruit de 

l’amortització lineal de la plantació (852€).   

A la taula 42 es mostra el flux econòmic que genera aquesta explotació. De cada producte s’obté un valor 

de vendes, fruit de la quantitat de producció (kg) i el preu unitari de la producció(€/kg) (en el cas de la 

poma, per exemple, resulten 2.670€). Seguidament es comptabilitza el cost de producció, producte del 

cost unitari(€/kg) per la quantitat total de producció (kg) (igualment en el cas de la poma, resulten  

1.863€). Finalment es calcula el marge de benefici ( marge de cobertura) per a cada producció, restant el 

valor del cost total de producció del valor total de les vendes ( en l’exemple de la poma el resultat és de 

807€). 

Per valorar el benefici conjunt de l’explotació es sumen els marges de cobertura de tots els productes( en 

aquest cas   3.596,28 € ), se li resta el valor dels costos fixes anuals ( en aquest cas, 852,00 €) i en resulten 

els beneficis nets totals de la producció (en aquest cas 2.744€). 

Com a últim paràmetre s’ha calculat la rendibilitat de cada producte i del conjunt de la producció. Aquest 

valor s’obté amb el producte del valor de les vendes dividit pel marge de cobertura. Té la funció de 

visualitzar el tant per cent de benefici que s’obté de cada venda, sempre i quan es vengui la totalitat de la 

producció.   

Taula 42: flux de costos i beneficis de l'explotació fructícola . 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia  

Any 1-10 23 50 

Producte Total fusta Total fusta Total fusta 

Vendes(kg x preu venda) -   € 9.337€ 121.000€ 

Cost producció (kg x cost kg) -   € -   € -   € 

Marge de cobertura -   € 9.337€ 121.000€ 

Costos fixos (amortització)    

-Cost maneig -   1.875€ -   € -   € 

-Cost plantació -   4.319€ -   € -   € 

Benefici abans d’impostos -   6.194€ 9.337€ 121.000 € 

Any 1 2 3 4 

Producte Total Total Total Poma Pera Pruna Total 

Vendes -   € -   € -   € 2.670€ 4.478€ 2.656€ 9.805 € 

Cost producció  -   € -   € -   € 1.863€ 3.264€ 1.082€ 6.209€ 

Marge cobertura -   € -   € -   € 807€ 1.214€ 1.575 € 3.596€ 

Costos fixos  - 852 € - 852 € - 852€ 
   

- 852€ 

Benefici abans 

impostos 
- 852 € - 852 € - 852€ 

   
2.744€ 

  
  

Rendibilitat  
   

30,23% 27,12% 59,27% 36,68% 
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Els costs de producció inclouen els costos de mà d’obra externa i maquinària, així com la resta de costos 

fixes i variables que d’aquí se’n dedueixen. I els preus de venda, amb els quals s’ha avaluat el balanç 

d’aquesta explotació, són els preus percebuts per un productor que ven tota la seva producció a una gran 

distribuïdora.  

8.3.3. Balanç extensiu hortícola 

L’explotació extensiva és l’única que des del seu inici es comencen a percebre els beneficis. La taula 43 

funciona exactament igual que la taula 41, explicada a l’apartat anterior. En aquest cas però, degut a que 

no hi ha un cost inicial per començar la producció, ja que els cultius son anuals, no es perceben costos 

fixes externs al procés de producció. Igual que en el cas de la fruita, aquests ja s’han comptabilitzat dins 

els costos de producció. 

Taula 43: flux de costos i beneficis de l'explotació hortícola extensiva. 

Font: elaboració pròpia 

De la mateixa manera que en el cas del balanç fructícola, els costos de mà d’obra i maquinària s’han 

comptabilitzat com a contractes a terces per tal de que el resultat sigui més realista, ja que aquests 

inclouen tots el costos fixes i variables, així com les amortitzacions de cada labor. Igualment, el preu de 

venda s’ha valorat com si fos el percebut per un productor que ven tota la seva producció a una gran 

distribuïdora. Per així valorar-ho en el pitjor dels casos.   

8.3.4. Resum de balanços 

Amb el recull de les dades obtingudes de l’apartat anterior (si es posés l’exemple de l’any 11, en el qual ja 

s’han amortitzat totes les inversions) es dedueix l’estimació del benefici després d’impostos que 

s’obtindria cada any. 

A la taula 44 es mostren els beneficis parcials abans d’impostos de l’explotació de fruita, d’horta 

extensiva i la suma total. Si es descompta el valor de l’impost de societat del benefici total abans 

d’impostos, es pot estimar el valor net de beneficis anuals. 

Taula 44: deducció dels beneficis nets d'impostos. 

Any 11 

Producte Fruita Horta extensiva Totals 

Beneficis abans impostos  2.744€ 12.741 € 15.486 € 

Impost de societat (25%) 
  

3.871 € 

Benefici després impostos 
  

11.614 € 

Font: elaboració pròpia 

Respecte el valor del benefici després d’impostos obtinguts es pot deduir que com a benefici anual d’una 

empresa no és massa elevat. Tot i això aquí es mostra el cas d’una empresa que contracta tota la mà 

d’obra i tota la maquinària a tercers i que ven tota la seva producció a una gran distribuïdora. Així doncs, 

d’alguna manera s’exemplifica el pitjor dels casos, o el més còmode. 

Producte Cigró Llentia Patata Ceba Total 

Vendes(kg x preu venda) 3.040 € 3.400 € 14.000€ 14.000€ 34.440€ 

Cost producció (kg x cost kg) 1.838 € 1.838 € 9.652€ 8.370 € 21.699 € 

Marge de cobertura 1.202 € 1.562 € 4.348€ 5.630€ 12.741€ 

Costos fixos  
    

- 

Benefici abans impostos 
    

12.741€ 

  
     

Rendibilitat producte 39,54% 45,94% 31,06% 40,21% 37,00% 
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En el cas de l’explotació que es planteja en el projecte, es té previst: 

- Disposar de maquinària pròpia, dimensionada amb les necessitats de l’explotació.  

- No contractar mà d’obra a tercers sempre i quan no sigui estrictament necessari.  

- Fer venda directa de la producció obtinguda. 

Les dues primeres mesures podrien fer baixar el cost de producció: en primer lloc, els tractoristes 

majoritàriament disposen de maquinaria de grans dimensions. La maquinària dimensionada a l’explotació 

serà de dimensions inferiors i, per tant, les quotes d’amortització i els costos variables també. I pel que fa 

a la mà d’obra es fixarà un preu hora, que serà el mateix per a totes les tasques a realitzar.  

Per altra banda, el preu de venda es veurà incrementat ja que es vendrà directament al consumidor.  

De l’exercici se’n pot deduir que es tracta d’una explotació viable ja que s’obtenen beneficis inclús en el 

pitjor dels casos (costos màxims i beneficis mínims). 
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9. Conclusions  

Per tal d’assolir l’objectiu de dissenyar una explotació agrària viable a nivell agroecològic, una vegada 

avaluats els factors limitants, s’ha determinat que:  la zona d’estudi gaudeix d’un clima d’extrems, hiverns 

freds i estius calorosos, una precipitació anual al voltant de 700mm, d’un sòl agrícola fèrtil i una textura 

franca-argilo-llimosa. Per aquests factors limitants  s’ha determinat que els cultius més aptes per a la zona 

i l’explotació que es vol dur a terme seran els de: servera, arç blanc, til·ler, pomera, perera,  prunera, 

cigró, llentia, patata i ceba.  

Amb la proposta feta es considera que s’han complert els tres criteris de l’objectiu plantejat inicialment,  

ja que: 

A nivell ecològic s’ha creat una explotació diversificada i basada en el policultiu i en la gestió ecològica, 

fets que aporten diversos beneficis a nivell ambiental. Com ara l’afavoriment la biodiversitat, creant 

ambients atractius per un gran nombre d’espècies durant tot l’any; la millora de la sanitat dels cultius, 

reduint el risc de malalties i plagues; i l’augment de la fertilitat del sòl i la disponibilitat de nutrients.  

A nivell social també s’obtenen diversos beneficis amb el canvi d’explotació. En primer lloc, el disseny 

proposat permet al responsable de l’explotació guanyar-se la vida gestionant només les hectàrees de la 

finca estudiada, a diferència de l’explotació actual que requereix gestionar més terrenys per poder-se 

guanyar un sou digne. A més, la comercialització es preveu fer per venta directa, fet que permet reduir 

costos de logística i intermediaris, augmentant els beneficis directes del productor sense encarir 

excessivament el preu de venda al consumidor. Per altra banda, un sistema de venda directa permet 

apropar, altra vegada, el consumidor a l’origen dels aliments i retrobar la vinculació amb la terra, així 

com reforçar vincles socials apropant productors i consumidors. 

A nivell econòmic també es preveuen millores, ja que es milloraran els rendiments econòmics de la finca. 

L’estudi de viabilitat mostra que l’explotació pot donar beneficis tot i contemplar el pitjor dels casos en 

quant a costos d’explotació i preus de venda. És a dir, considerant que es deleguen totes les tasques de 

gestió agrícola a tercers i que es ven la totalitat de la producció a grans distribuïdores. Per tant, es creu 

que treballant la finca amb la pròpia maquinària i mà d’obra i fent venta directa es poden augmentar 

considerablement els beneficis econòmics.  

Es conclou, per tant, que s’ha assolit l’objectiu de dissenyar una explotació agrària agroecològica  a la 

finca de La Baga.  
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Annex 

Taula I: costos i beneficis d'una explotació silvícola de noguera o cirerer.  

Producció de fusta Superfície 1 ha €/ha 

Any Fase Tasca Noguera Cirerer 

-2 Tasques prèvies Anàlisi de sòl i clima. -40 -40 

Elecció i comanda de material vegetal. -720 -480 

-1 Preparació del terreny Tractament de la vegetació pre existent. -140 -140 

Condicionament del sòl. -650 -650 

Aclotament. -420 -420 

0   Transport i implantació. -180 -240 

Protecció davant mamífers. -210 -330 

Protecció davant vegetació compartidora. -300 -480 

Protecció davant estrès hídric. -140 -170 

1 - 5 Primeres cures Manteniment  de les mesures de protecció. -500 -500 

Esporga formació. 
-300 -400 

Esporga qualitat. 

6 - 9 Manteniment Manteniment mesures de protecció. -500 -500 

Continuació esporga. -600 -400 

    Total -5200 -4790 

Any Fase Tasca Noguera Cirerer 

28 
Aclarida  + tallada 

Aclarida Ø 29,3 cm + tallada 60 peus. 2657 
 

36 Aclarida Ø 37,5cm + tallada 40 peus. 4771 
 

16 

Aclarida + tallada 

Aclarida Ø 22 cm + tallada 120 peus.  
2217 

23 Aclarida Ø 29,5 cm + tallada 60 peus.  
2436 

31 Aclarida Ø 37,5 cm + tallada 40 peus.  
3578 

50 tallada final 
Tallada 80 peus Ø 48,3 cm. 47413 

 

Tallada 80 peus Ø 52,4 cm.  
39253 

    Ingressos totals 54841 47484 

  

 

Despeses totals -5200 -4790 

    Marge Brut €/ha 49641 42694 

Font: Piqué et al. 2009 
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Taula II: costos parcials i totals d'una plantació de pomes, peres i cireres.  

Poma/Pera 1 ha 
Cost (€/ha) 

Concepte 

Preparació del sòl 350 

Adobat de fons 250 

Treballs de plantació 600 

Estructura de suport 5000 

Material vegetal (4x1m)(2000u x 4,5€) 9400 

Acondicionament del sól 81 

Reg localitzat 3200 

Altres 60 

Cost interès capital circulant 785 

Total 19726 

Cirerer 1 ha 
Cost (€/ha) 

Concepte 

Preparació del sòl 350 

Adobat de fons 250 

Treballs de plantació 500 

Material vegetal (5x3m)(667u x 4,5€) 3685 

Acondicionament del sòl 81 

Reg localitzat 3200 

Altres 60 

Cost interès capital circulant 785 

Total 8911 

Font: Iglesias et al. 2011 
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Taula III: costos desglossats de la producció d'una hect àrea de cultiu de blat i beneficis que 
en resulten. 

Blat Superfície: 1 ha 

Labor Unitat ut/ha €/ut €/ha 

Cisell h 1,4 46 64,4 

Adobadora  h 1,2 50 60 

Fresa h 1,8 65 117 

Sembradora h 1,2 55 66 

Aplicar herbicida h 0,25 60 15 

Recol·lectora h 1 120 120 

Transport gra i palla h 1,5 4,5 6,75 

embalar h 1 5,65 5,65 

Adobament amb purins: sense cost h 2,5 0 0 

    
11,85 Total: 454,8 

Despeses variables totals (inputs, labors i serveis contractats) 

Producte Unitat Ut/ha €/ut €/ha 

Purí: sense cost m3 20 0 0 

Complex 0-15-25 kg 150 0,5 75 

Nitrosulfat amònic (26%) kg 150 0,57 85,5 

llavor kg 150 0,35 52,5 

Herbicida (MCPP, Ioxinil) l 3 12 36 

      
0 

Labors  -- ---- ---- 454,8 

     
Total: 703,8 

Marge brut (€/ha) 

Ingressos Unitat Ut/ha €/ut €/ha 

Gra kg 4500 0,26 1170 

Palla kg 2500 0,06 150 

Ingressos totals -- ---- ---- 1320 

Despeses variables totals  -- ---- ---- 703,8 

     
Total: 616,2 

Font: Gerrero 1999 
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Taula IV:costos desglossats de la producció d'una hectàrea de cultiu de cigrons  i beneficis 
que en resulten. 

Cigró Superfície: 1 ha 

Labor Unitat ut/ha €/ut €/ha 

Cisell h 1,4 46 64,4 

Fresa + sembradora h 1,8 65 117 

Aplicar herbicida preemergència h 0,25 60 15 

Aplicar fitosanitaris h 0,25 60 15 

Recol·lectora h 1 120 120 

Transport h 1,5 4,5 6,75 

     
Total: 338,15 

Despeses variables totals (inputs, labors i serveis contractats)         

Producte Unitat Ut/ha €/ut €/ha 

llavor kg 80 5 400 

Herbicida preemergència l 3,5 10,16 35,56 

Fungicida (mancozeb 80%) ràbia i mosca kg 2,5 1,224 3,06 

Insecticida (clorpirifos 48%) heliotitis l 1,5 94,83 142,245 

Labors  -- ---- ---- 338,15 

     
Total: 919,015 

Marge brut (€/ha)         

Ingressos Unitat Ut/ha €/ut €/ha 

Gra kg 1000 1,52 1520 

Ingressos totals -- ---- ---- 1520 

Despeses variables totals  -- ---- ---- 919,015 

     
Total: 600,985 

Font: Gerrero 1999 
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Taula V: costos de producció desglossats d'una hectàrea de cultiu de patates i beneficis que 
en resulten 

Cultiu Patata €/ha 

1. Selecció de la parcel·la (sumant analítica de sòl) 30,00 

2. Preparació del terreny i labors de sembra 400,00 

3. Sembra (llavor certificada calibre 28/35 mm) 1100,00 

4. Tractament patata de sembra y sòl 65,00 

5. Fitotècnia del cultiu  

5.1. Fertilització (Fons + Coberta + Correctors) 910,00 

5.2. Regs (30 regs que equivalen a 650 L/m²) 680,00 

5.3. Tractaments fitosanitaris 350,00 

6. Recol·lecció mecànica (incloent personal de recol·lectora) 950,00 

Total costos variables 4485,00 

7. Costos de personal i seguretat social 160,00 

8. Amortitzacions 15,00 

9. Assegurances 48,00 

10. Tribut contribució rústica 12,00 

11. Auditories i certificacions 106,00 

Total costos fixes 341 

Total costos de producció 4826 

Ingressos  

Rendiment cultiu patates (Kg/ha) 20000 

Preu unitat (€/kg) 0,35 

Rendiment econòmic brut /ha 7000,00 

Benefici després d'impostos 2174,00 

Font: Plan estratégico del sector de la patata en Castilla i Leon 2010-2013 
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Taula 3: desglossament dels costos i beneficis de producció  de l'explotació silvícola 
estudiada. 

Producció de fusta. Superfície 1 ha €/ha 

Activitat Cost mig unitat Cost explotació 

Execució de la plantació (any 1) 

Marcatge i aclotament 2,02 887,33 

Material vegetal 3,00 1320,00 

Plantació 1,00 440,00 

Reg d'implantació  0,50 220,00 

Instal·lació de cobertes plàstiques individuals 1,60 704,00 

Instal·lació de tubs protectors 1,10 484,00 

Reg de suport 0,60 264,00 

Total període 9,82 4319,33 

Primeres cures (anys 2-6) 

Esporga fins a 2,5 m (5 anys) 1,50 660,00 

Despeses auxiliars (anys 2-6) 2,22 977,78 

Total període 3,72 818,89 

Manteniment de la plantació (anys 7-10) 

Esporgues de 2,5 a 4 m (4 anys) 2,40 1056,00 

Total període 2,40 1056,00 

Total despeses 15,94 6194,22 

Producció de fusta. Superfície 1 ha €/ha 

Activitat unitat plantació 

Aclarides 

Aclarida 220 peus Ø 29,5 cm (any 23) 42,44 9337,17 

Tallada final 

Tallada final  220 peus Ø 52,4 cm. (any 50) 550,00 121000,00 

Marge €/ha     

Ingressos totals 716,80 130337,17 

Despeses totals 15,94 6194,22 

Total 700,87 124142,94 

Font : elaboració pròpia 

Taula VII: costos total d'una hectàrea de fruiters de l'explotació.  

Plantació 1 ha 
Cost (€/ha) 

Concepte 

Preparació del sòl 350 

Adobat de fons 250 

Treballs de plantació 500 

Material vegetal (10x4m)200x6€ 1200 

Acondicionament del sòl 100 

Reg localitzat 1800 

Total 4260 

Font : elaboració pròpia 
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Taula VIII:costos de producció desglossats d'una hectàrea de cultiu de llenties i beneficis 
que en resulten. 

Llentia     Superfície: 1 ha 

Labor Unitat ut/ha €/ut €/ha 

Cisell h 1,4 46 64,4 

Fresa+ sembradora h 1,8 65 117 

Aplicar herbicida preemergència h 0,25 60 15 

Aplicar fitosanitaris h 0,25 60 15 

Recol·lectora h 1 120 120 

Transport h 1,5 4,5 6,75 

     
Total: 338,15 

Despeses variables totals (inputs, labors i serveis contractats) 

Producte Unitat Ut/ha €/ut €/ha 

llavor kg 80 5 400 

Herbicida preemergència l 3,5 10,16 35,56 

Fungicida  kg 2,5 1,224 3,06 

Insecticida  l 1,5 94,83 142,245 

Labors  -- ---- ---- 338,15 

     
Total: 919,015 

Marge brut (€/ha) 

Ingressos Unitat Ut/ha €/ut €/ha 

Gra kg 1000 1,7 1700 

Ingressos totals -- ---- ---- 1700 

Despeses variables totals -- ---- ---- 919,015 

     
Total: 780,985 

Font : elaboració pròpia 

 

Taula IX:costos de producció desglossats d'una hectàrea de cultiu de cebes i beneficis que 
en resulten. 

Ceba (sembra directe) €/totals ha 

Costos externs( fertilitzants,llavors,fitosanitaris,aigua) 1.407,77 

Costos calculats(ma d'obra,maquinaria) 2.065,31 

Costos estimats(assegurances, lloguer de maquinaria) 640,17 

Costos directes 4.113,25 

Costos financers 71,98 

Costos globals 4.185,24 

Ingressos   

Rendiment cultiu cebes (Kg/ha) 20000 

Preu unitat (€/kg) 0,35 

Rendiment econòmic brut (€/ha) 7000,00 

Benefici després d'impostos 2814,76 

Font: Cultivos hortícolas en Castilla y Leon.  Fichas técnicas de los cultivos.   
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