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1. Resum 

En el present projecte es realitza un estudi de viabilitat econòmica d’una planta 

d’elaboració d’oli d’oliva a Esparreguera (Barcelona). 

Per dur a terme l’estudi econòmic primerament hem realitzat l’estudi de les majors zones 

de superfície d’oliveres (on hi tenim uns terrenys) i de productors d’oli d’oliva a la zona, per 

després ubicar la nau on ens instal·larem. També hem realitzat l’estudi dels diferents mètodes 

per l’obtenció d’oli d’oliva i els seu residus amb els avantatges i inconvenients de cada 

mètode, per escollir-ne el més adequat. Posteriorment, hem realitzat el dimensionat i disseny 

de la línia productiva d’oli d’oliva contactant amb diferents proveïdors per assessorar-nos.  

 Pels càlculs tenim tres procedències diferents de kg d’olives a molturar provinents del 

servei de molturació, d’olives pròpies recol·lectades i d’olives comprades. Dins de cada 

procedència hem formulat tres escenaris diferents a partir dels kg d’olives, de menys a més 

favorable. Sumant els kg d’olives dels mateixos escenaris de cada procedència s’obtenen les 

tres hipòtesis. Amb aquestes hipòtesis es calculen els ingressos i despeses de la planta 

produïts per a després calcular els beneficis. 

Una vegada obtinguts els càlculs es realitza l’estudi econòmic amb els paràmetres de PRI, 

VAN i TIR, per a determinar la viabilitat del projecte. 

Per dur a terme el projecte ens hem posat en contacte amb almàsseres de la zona, 

proveïdors de línies d’extracció, proveïdors d’accessoris de la línia, gestors, recol·lectors 

d’olives i amb empresa gestora de residus de pinyolada humida. 
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Abstract 

This project is a study of the economic viability for a production plant of olive oil in 

Esparreguera (Barcelona). 

To do the economic study, we have previously done research on the major areas of olive 

trees (where we have lands) and olive oil producers in the area, to set the unit where we will 

be installed in. We have also done a study on the different ways of obtaining olive oil and its 

remains with the advantages and disadvantages of each method, to choose the most 

appropiate one. Then, we have done the dimensioning and design of the production line of 

olive oil contacting different suppliers who advised us. 

We have three different origins for the calculations of kg of grinding olives from mill 

service, harvest olives and bought ones. We have formed three different scenarios in each 

origin taking the kg of olives from less to more favorable. Adding the kg of olives from the 

same scenarios of each origins we get the three hypothesis. With these hypothesis we 

calculate the income and expenses of the plant to later calculate the benefits. 

Once we obtain the calculations we do an economic study with PRI, VAN and TIR 

parameters to determine the viability of the project. 

To carry out the project we have been in contact with oil mills in the area, extraction lines 

providers, suppliers of accessories of the line, consultants, olive gatherers and a waste 

management company wet pomace. 
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2. Objectius 

L’objectiu principal del projecte consisteix en demostrar la viabilitat econòmica d’una 

planta per l’obtenció d’oli d’oliva. Es pretén: 

Aconseguir rendiment en les oliveres de la zona. 

Minimitzar els temps de recol·lecció del fruit fins l’arribada a l’almàssera, per garantir un oli 

de qualitat. 

Dimensionar i definir elements i maquinària necessaris per a portar a terme el projecte. 

Establir el cost de la inversió de la instal·lació a la indústria, la seva viabilitat i la rendibilitat 

del seu funcionament. 
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3. Introducció [1][2] 

Des de començaments de novembre fins a finals de gener, quan l’oliva està en el seu punt 

òptim de maduració, està en verola i perd el seu color verd amb l’augment del contingut en 

oli i la disminució de l’aigua, és el moment per a ser recol·lectada, emmagatzemada en caixes 

airejades i transportada fins a l’almàssera per a ser molturada.  

Per obtenir un oli de bona qualitat les olives han de ser processades 24-48 hores desprès 

de ser recol·lectades, ja que al ser un fruit amb aigua vegetal que fermenta i oli que s’oxida, el 

temps d’emmagatzematge deteriora notablement la qualitat del producte final, augmentant 

l’acidesa i la presència de peròxids.  

La zona del Baix Llobregat compta amb 1000 hectàrees de camps d’oliveres disperses en 

petites parcel·les de propietats privades. La varietat d’oliva autòctona és la palomar, l’oli 

obtingut d’aquesta varietat té un color verd profund, al paladar resulta dolç i té notes de tast 

a carxofa, herba recent tallada i sobretot molt afruitada. 

 

A la taula 3.1. següent es mostren les principals característiques químiques de l’oli d’oliva 

palomar. Els paràmetres utilitzats determinen el grau d’oxidació de l’oli.  

PARÀMETRES  RESULTATS 

Acidesa (% Àc. Oleic) P NT-RT-50 0.15% 

I. Peròxids (m.e.q. de 02/kgs. Greix) P NT-RT-02 4.6 meq 

Extinció al UV K 270 P NT-RT-03 0.1 

Extinció al UV K 232 P NT-RT-03 1.73 

Taula 3.1. Principals característiques químiques de l’oli d’oliva palomar 

Hi destaquen el baix grau d’acidesa i grau d’oxidació. 
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A la taula 3.2. que es mostra a continuació s’aprecia la presència d’un abundant 

percentatge d’àcid oleic en l’oli d’oliva obtingut de la varietat palomar. 

 

Àcids grassos (Quantitatiu %) 

P NT-RT-04 

Àcids grassos (Quantitatiu %) 

P NT-RT-04 

Àc. Mirístic 0.008 Àc. Aràquic 0.37 

Àc. Palmític 11.88 Àc. Linolènic 0.64 

Àc. Palmitoleic 1.07 Àc. Gadoleic 0.31 

Àc. Esteàric 1.86 Àc. Behènic 0.12 

Àc. Oleic 77.02 Àc. Lignocèric 0.06 

Àc. Linoleic 6.53 

Taula 3.2. Típic % d’àcids grassos en l’oli d’oliva palomar 

 

     A les següents taules 3.3. i 3.4. es mostren les valoracions dels atributs positius i negatius 

d’un oli d’oliva palomar fetes per tastadors d’oli. Un oli d’oliva és verge extra quan les 

valoracions dels atributs negatius són totes zero. 

 

 

 

 

 



Judit Duran Ripoll  

Juny 2015  

 

Estudi de viabilitat econòmica d’una planta per a l’obtenció d’oli d’oliva Pàgina 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.3. Principals característiques organolèptiques de l’oli d’oliva palomar. Atributs positius 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTS POSITIUS INTENSITAT(1) DTS(2) 

Fruitat d'oliva 5.5 ± 0.2 

Poma 0.0 ± 0.3 

Altres fruites madures 1.0 ± 0.6 

Verd herba 3.4 ± 0.2 

Amarg 4.1 ± 0.4 

Picant 5.0 ± 0.5 

Dolç 4.6 ± 0.2 

Astringent 1.9 ± 0.4 

Altres atributs tolerables 3.0 ± 0.2 
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DEFECTES INTENSITAT(1) DTS(2) 

Amuntegades/Baixos 0 - 

Fongs/humitat 0 - 

Avinat/agre/avinagrat 0 - 

Metàl·lic 0 - 

Ranci 0 - 

Altres defectes 0 - 

Taula 3.4. Principals característiques organolèptiques de l’oli d’oliva palomar. Defectes 

1Valoració entre 0 i 10 del atribut/defecte. És la mitjana de les valoracions dels diferents 

tastadors del panell. 2Desviació estàndard de les valoracions.  

Per tant la categoria comercial és verge extra. 

 

3.1. Estudi de superfícies d’oliveres i productors d’oli d’oliva a Catalunya 
[2][3][4] 

La superfície d’oliveres a Catalunya representa només el 4.5% de la producció estatal, i un 

3% al conreu per l’oli d’oliva. 

Entre les 124876 hectàrees existents, a Catalunya hi ha 50 varietats d’olivera, entre les que 

hi predomina l’arbequina amb setanta mil hectàrees, on és reconeguda al món per la qualitat 

del seu oli. La superfície d’oliveres produeix 103880 t d’olives/temporada, de les que 103613 t 

són utilitzades per fer oli i 267 t per confitar. 

En conseqüència la producció d’oli d’oliva a Catalunya és per tant de 22848 t de les que 

14615 t són del tipus verge extra, 6604 t del tipus verge i 1629 t d’oli llampant (no apte pel 

consum, cal refinar-lo abans). Encara que la producció no sigui massa alta, la qualitat de l’oli 

és tal que fa que sigui molt utilitzat en la gastronomia mediterrània. 
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Una altra varietat menys coneguda és la palomar, situada a la comarca del Baix Llobregat 

amb tan sols mil hectàrees, però amb una qualitat d’oli equiparable a la dels millors olis a 

nivell espanyol, com poden ser els procedents de varietat arbequina, picudo, morisca o royal 

de Cazorla. Les limitacions agronòmiques que presenta són per una part un límit de 

creixement i competitivitat en l’arribada al consumidor però, un aval pels agricultors 

d’exclusivitat que els permet una explotació sostenible i rentable de les seves oliveres. 

A continuació, a la figura 3.1. es mostra el mapa de la superfície d’oliveres productives per 

comarques a Catalunya. 

 

 

Figura 3.1. Distribució de la superfície d’olivera a Catalunya 2011 
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A continuació a la taula 3.5. es mostren el nombre d’almàsseres per comarca, si la 

comparem amb la figura 3.1. s’extreu que on hi ha més superfície d’olivera també hi ha un 

nombre major d’almàsseres. 

Comarca Nº almàsseres Comarca Nº almàsseres 

RIBERA D'EBRE 24 ANOIA 5 

GARRIGUES 22 PALLARS JUSSÀ 5 

BAIX EBRE 21 ALT PENEDÈS 4 

BAIX CAMP 20 BAIX EMPORDÀ 4 

URGELL 16 BAGES 3 

MONTSIÀ 13 BAIX LLOBREGAT 3 

NOGUERA 13 BAIX PENEDÈS 3 

TERRA ALTA 12 BARBERÀ 3 

ALT EMPORDÀ 11 OCCIDENTAL 2 

TARRAGONÉS 11 PLA D'URGELL 1 

PRIORAT 10 SEGARRA 1 

SEGRIÀ 10 VALLÈS ORIENTAL 1 

ALT CAMP 5 

Taula 3.5. Nombre d’almàsseres per comarques a Catalunya 2013 
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El Baix Llobregat compta amb 3 almàsseres a Esparreguera, Olesa de Montserrat i 

Collbató. 

La d’Esparraguera consta d’una maquinària antiga (moli de pedres i premsa), utilitza 

mètode discontinu amb poca capacitat de producció 100 kg/3h. 

La d’Olesa consta de maquinaria moderna (molí martells, batedora i centrífugues) i utilitza 

mètode continu de dues fases amb capacitat de 1200kg/hora. Amb comandes mínimes de 

400 kg d’olives. 

La de Collbató va tancar les seves portes l’any 2005 i va tornar a obrir reconvertit en un 

Centre d’Interpretació (Museu d’oli). 

 

 

 

A continuació, a les figures 3.2. i 3.3. s’observen els % de superfície d’oliveres destinades a 

l’almàssera per províncies i el % de superfície d’oliveres productives per municipis del Baix 

Llobregat, respectivament. 

 

 

3%3%

36%

58%

Barcelona Girona Lleida Tarragona

 

Figura 3.2. Superfície total d’oliveres destinades a l’almàssera per províncies a Catalunya 

2011(%) 
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46%

26%

12%

9%
4%3%

Olesa de Montserrat Esparreguera

Collbató Altres

Sant Esteve Sesrovires Abrera
 

Figura 3.3. Superfície d’oliveres productives al Baix Llobregat 2011 (%) 

Entre els municipis d’Olesa de Montserrat i Esparreguera constitueixen el 72 % de 

superfície productiva a la zona. 
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A continuació a la taula 3.6. es mostren les hectàrees de la superfície d’olivera productiva 

per municipi al Baix Llobregat. 

Municipi Superfície (ha) Municipi Superfície (ha) 

Abrera 18,6 Gavà 5,6 

Castellví de Rosanes 10 Olesa de Montserrat 245 

Cervelló 7,3 Sant Esteve Sesrovires 23,1 

Collbató 67 altres 22,4 

Corbera de Llobregat 5,9 total 539,9 

Esparreguera 135 

Taula 3.6. Superfície d’oliveres productives per municipi al Baix Llobregat 2011 (ha) 

Entre els municipis d’Olesa de Montserrat i Esparreguera sumen un total de 380 hectàrees 

de la superfície d’olivera productiva. 

 

A continuació, a les taules 3.4. i 3.5. es mostra l’evolució d’olives recollides a l’almàssera a 

Catalunya i a Barcelona, respectivament. És lògic ja que no totes les temporades són iguals 

per la producció de l’oliva, influeixen en el seu desenvolupament els factors climàtics, les 

plagues, les esporgades realitzades... etc. 
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Figura 3.4. Evolució d’olives recollides per almàssera a Catalunya 
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Figura 3.5. Evolució d’olives per almàssera a Barcelona 

 



Judit Duran Ripoll  

Juny 2015  

 

Estudi de viabilitat econòmica d’una planta per a l’obtenció d’oli d’oliva Pàgina 17 

3.2. Eines per l’anàlisi financera [5] 

Tot projecte, suposa una despesa econòmica de la que s’espera un rendiment o benefici. 

Per a conèixer la rendibilitat del projecte existeixen unes eines bàsiques pel seu càlcul. 

Aquestes eines són emprades en l’apartat 6.4 Inversió del present projecte per determinar 

la viabilitat del mateix. 

 

• Període de retorn de la Inversió (PRI) 

És el temps necessari perquè el flux de caixa diferencial acumulat compensi la inversió 

realitzada pel projecte. El flux de caixa diferencial és l’estalvi net imputable a la implantació 

de l’alternativa proposada en comparació amb l’actual procés productiu. Amb el PRI, 

l’empresari pot conèixer el moment a partir del qual la seva empresa començarà a generar 

beneficis nets. No té en compte el preu del diner, però és útil per la seva simplicitat. 

 

PRI = Inversió realitzada / Flux de caixa diferencial 

 

En general, el projecte es considera atractiu si el PRI és inferior a 3 anys. Si és de 4 a 7 anys 

es considera de risc mig i major de 10 anys es considera de risc alt. 

 

• Valor actual net de la inversió (VAN) 

És el valor actualitzat dels beneficis diferencials que es generen cada any. Representa els 

beneficis que es generaran durant la vida de la inversió mesurats al seu inici. Com més gran 

(positiu) és el VAN més interesant és la inversió. Es calcula pels anys de vida útil de la 

inversió. 

VAN = ∑ (Beneficis diferencials(i) / (1+r)i) - Inversió 

On: 

i = any específic de la vida del projecte (amb any 0 el d’aplicació de la inversió) 
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r = tipus d’interès (cost dels diners per a l’empresa o rendiment d’un excedent de 

recursos financers). 

 

• Taxa interna de rendibilitat (TIR) 

És l’interès al qual el valor actualitzat dels beneficis diferencials acumulats cada any iguala 

al valor de la inversió realitzada. Com més gran (positiu) és la TIR, més interessant és la 

inversió. Es calcula igualant el VAN a zero. 

 

0 = ∑ (Beneficis diferencials(i) / (1+TIR)i) – Inversió 
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4. Disseny d’una planta per a la producció d’oli d’oliva 

4.1. Diferents mètodes d’obtenció d’oli d’oliva [7][8] 

Estudiarem el diferent mètodes per l’obtenció d’oli, i finalment en decidirem un. 

Existeixen tres possibles mètodes d’extracció de l’oli d’oliva: 

Tradicional o premsat 

Mètode continu d’extracció en tres fases 

Mètode continu d’extracció en dues fases 

 

Preparació de les olives pels tres mètodes: 

A l’arribada de l’almàssera o trull, les olives es depositen en tremuges de recepció, 

classificant-les per qualitats o varietats per obtenir els millors olis, diferenciant-les 

principalment en funció de la seva procedència (arbre, terra o amb algun possible defecte).  

El procés comença amb un ventejat que s’encarrega d’eliminar els residus de branques, fulles, 

terra... que sempre acompanyen les olives, posteriorment s’efectua el rentat previ al 

trencament de l’oliva. A continuació passen a les tremuges d’alimentació del molí, per 

posteriorment ser mòltes, abans de 24-48 hores després de la seva recol·lecció.  

La següent figura 4.1. ens mostra l’esquema de preparació de les olives pels tres mètodes. 
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Figura 4.1. Preparació oliva pels tres mètodes 

 

4.1.1. Extracció d’oli mitjançant el mètode tradicional 

La mòlta es fa en general en un molí de pedres, que consta d’una solera (zona circular de 

pedra) on giren unes moles (tres o quatre) de forma cònica del mateix material i que ho fan 

mitjançant un eix central unit al centre de la solera, l’alimentació del molí es fa per la zona 

central, i la pasta que es produeix va sortint cap a una canal exterior denominada sotamola, 

en el que s’acumula la pasta a un depòsit o sistema de transport. Aquesta etapa té una 

duració de 15 a 30 minuts. 

Els avantatges que té el molí de pedra és que tritura les olives sense provocar emulsions ni 

escalfaments, elimina el risc de contaminació per metalls, prepara la pasta adequant la mòlta 

a les característiques del fruit (ja que fragmenta els ossos a la mida desitjada), trenca a fons 

les cèl·lules, afavoreix la formació de gotes grans d’oli (això substitueix en part l’operació 

posterior del batut). 

Els desavantatges del molí de pedra són l’excessiu cost, baixa capacitat de treball i 

discontinuïtat, la necessitat de disposar d’operaris que dominin l’operació i l’augment dels 

processos d’oxidació degut a l’exposició d’una gran superfície de la pasta a l’aire durant un 

temps molt prolongat. 

Posteriorment al procés de mòlta es passa a la batedora. A l’actualitat s’utilitzen les 

mateixes batedores que en sistemes continus, així que s’explicarà en els mètodes de tres i 

dues fases.  

Olives 

Aspiradora 

Rentadora 

Tremuja recepció 

Tremuja alimentació molí 

Fulles, pedres 

Aigua Pedres, terra 
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Una vegada batuda, la pasta es reparteix per sobre d’uns discs porosos de material plàstic 

que es denominen esportins. Aquests, amb la pasta per sobre es van apilant un sobre dels 

altres formant una torre anomenada peu. Per què aquest peu quedi en posició vertical, els 

esportins tenen un orifici central pel que s’introdueix una agulla metàl·lica, com s’observa a la 

figura 4.2. Seguidament, el peu és introduït a la premsa, on s’aplica pressió a la part inferior, 

comprimint els esportins contra el pont superior i afavorint la sortida del la pasta obtinguda 

formada per oli i aigua, als esportins hi queda separada la sansa. 

 

Figura 4.2. Ompliment dels esportins de la premsa amb la massa de l’oliva prèviament triturada. 

Fotografia extreta de Oliflix, oli d’oliva verge extra. 

Posteriorment es separa la barreja oli/aigua (oliasses), per decantació natural. El fonament 

d’aquest mètode es basa en la diferència de densitat entre l’aigua i l’oli, aquest últim sura, 

mentre que l’aigua es queda a la part inferior. 

Aquesta operació s’executa en decantadors, dipòsits amb la base cònica construïts amb 

material inert. La pendent del fons no ha de ser inferior a 30º per afavorir el buidat de les 

oliasses. 

Els principals inconvenients d’aquest mètode són: 

- Necessitat d’un gran nombre de decantadors. 

- Deteriorament de l’oli, pel llarg temps de contacte entre oliasses i oli. 

- Elevats costos de mà d’obra. 

- Discontinuïtat del procés. 
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- Despeses inherents a la utilització de materials filtrants. 

 

A continuació a la figura 4.3. es mostra l’esquema del procés pel mètode tradicional. 

 

Figura 4.3. Procés mètode tradicional 

 

4.1.2. Extracció d’oli mitjançant el mètode continu de tres fases 

Tant en el mètode de tres fases com en el de dues, durant la fase de mòlta, a la majoria 

d’almàsseres, s’utilitzen molins de martells metàl·lics, consisteixen en un cilindre proveït 

d’unes hèlixs on s’allotgen unes peces metàl·liques (martells) que giren a gran velocitat dins 

Sansa 

Pasta 

Pasta 

Batedora 

Oli +Aigua 

Molí pedres 

Premsa 

Dipòsit decantador 

Oliasses Oli 

Tª= 30 ºC 

Aigua 
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d’una cambra perforada (garbell), sent aquestes perforacions de diferents mides, segons la 

mida de partícula que es vulgui obtenir en la pasta, ja que depenent d’aquesta mida de 

partícula i del tipus d’oliva que s’estigui molent aconseguirem més o menys rendiment en 

l’extracció. En la figura 4.4. següent s’observa un molí metàl·lic de martells. 

 

Figura 4.4. Imatge molí de martells. Fotografia extreta de Orbeolive extra virgin olive oil. 

 

Els avantatges d’aquests trituradors són fonamentalment, la continuïtat de la mòlta, la 

seva alta capacitat horària de treball i el menor cost i volum respecte al molí de pedra . 

Els desavantatges són la ràpida mòlta, que no assegura una preparació adequada de la 

pasta, augmenta les possibilitats de generar emulsions que són difícils de trencar, existeix la 

possibilitat d’alterar les característiques organolèptiques de l’oli i el desgast de les parts 

metàl·liques que giren a gran velocitat, i per tant, la possible contaminació per metalls. 

A continuació la pasta passa a la batedora. Les batedores són un conjunt de cilindres buits 

(generalment tres), col·locats horitzontalment uns sobre dels altres i oberts a la part superior, 

disposen d’un eix central en el que van acoblades unes pales per remoure la massa. Aquests 

cilindres estan col·locats en cascada; és a dir, la pasta passa des de el superior al immediat 

inferior, després de sotmetre’s a un temps de batut. Aquests cilindres posseeixen una cambra 

exterior tancada per on circula aigua calenta, per així escalfar la massa (per sota dels 27ºC) i 

afavorir la separació de l’oli. En la realització d’aquest procés i en l’últim d’aquests cilindres es 

pot observar l’oli separat arribant-se a observar en petits bassals a la superfície. 

De l’últim d’aquests cilindres i havent transcorregut el temps de batut necessari, la pasta 

passa a la centrífuga horitzontal o decanter. 
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En els sistemes continus  (de tres i dues fases) la pasta es tractada amb el mètode de la 

centrifugació ,separant-se el líquid per diferència de densitats dels diferents elements. 

Al sistema de tres fases, la pasta amb aigua calenta afegida (a 30 ºC com a màxim i 

depenent de la quantitat d’aigua a afegir, de les condicions en que es trobi la massa o inclòs 

del tipus de centrifuga utilitzada), s’introdueix en una centrifuga horitzontal o decanter, que 

consisteix en un cilindre col·locat de forma horitzontal, degut a la força centrifuga produïda 

per la velocitat de gir del decanter, es produeix una separació de fases o compostos que 

posseeixen diferents densitats, a la part més propera de l’eix de gir es situarà el líquid menys 

dens, l’oli, a continuació el següent una mica més dens, oliasses, i a la part exterior el més 

pesat de tots, la sansa o pinyolada. La forma d’extreure aquestes tres fases de forma continua 

és la següent, mitjançant un cargol sens fi col·locat a l’interior del decanter s’arrossega la part 

sòlida, la sansa, cap a un costat del cilindre, generalment cap al costat on s’introdueix la 

massa, arribant fins l’extrem on té una zona amb grans forats en la que la pinyola surt a 

l’exterior. A l’altre costat del cilindre, es situen dues sortides a diferent distància de l’eix de  

gir que donen sortida a les oliasses per la més llunyana i l’oli per l’altre. Lògicament tot 

aquest conjunt va dins d’una carcassa per la que es disposen les diferents obertures per on 

surten cadascun d’aquests elements. 

Es formen per tant, tres fases: una sòlida (sansa) composta per les restes de l’oliva i dues 

líquides, per un costat l’oli i per l’altre les oliasses, resultant de l’aigua afegida i la pròpia que 

conté el fruit. 

Aquesta separació no és totalment perfecta, hi ha components barrejats a totes les fases. 

Per tant, es separa l’oli del petit percentatge de sansa i oliasses que contingui i de les oliasses 

s’extreu la petita quantitat d’oli que pugui portar. Aquesta operació es porta a terme amb 

unes centrífugues verticals i que giren a major velocitat que el decanter. El procediment 

consisteix en introduir l’oli per la part superior de la centrífuga afegint-hi aigua calenta (entre 

20º i 25ºC com a màxim) i pel mateix efecte de la força centrífuga es produeix una separació 

més exhaustiva que al decanter, separant les poques oliasses i la petita quantitat de sòlids de 

l’oli. De la mateixa manera es realitza introduint les oliasses en una altra centrifuga vertical de 

iguals característiques, per extraure el poc oli que contingui la morca. En la fase sòlida, la 

sansa és tractada amb dissolvents químics. És una operació que es realitza a les extractores, 

obtenint així el denominat oli de pinyola que després haurà de ser refinat, aquesta operació 

ja és un procés industrial diferent i generalment es fa a llocs diferents de les almàsseres. 

Com avantatges generals dels sistemes continus, tant de tres com de dos fases: 

- Limitat volum de les màquines 

- Sistema automatitzat, gairebé en la seva totalitat 
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- Reducció mà d’obra 

- Acidesa obtinguda inferior 

- Garanteix la perfecte higiene del procés 

Com a inconvenients: 

- Costos d’inversió 

- Existència de dubtes sobre l’estabilitat dels olis i les seves característiques. 

 

A continuació, a la figura 4.5. s’observa l’esquema del procés continu de tres fases. 

 

Figura 4.5. Procés mètode continu 3 fases 
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Batedora 

Oliasses 

Molí martells metàl·lic 

Decanter Centrífug 3 fases 

Centrífuga vertical 
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Tª= 30 ºC 

Aigua a 30ºC 

Oli 

Centrífuga vertical 

Oliasses Oli 

Aigua a 25ºC 
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4.1.3. Extracció d’oli mitjançant el mètode continu de dues fases 

En aquest mètode s’estalvia el consum d’aigua per a que no es produeixin oliasses, 

reduint-se per tant el problema mediambiental, que el tractament dels residus generats a 

l’elaboració d’oli d’oliva produeix. 

Aquest mètode és igual al procediment seguit al de tres fases, i la variació consisteix a la 

substitució de la centrifuga horitzontal o decanter per un altre que no precisa de tanta aigua, 

produint solament dues fases, una liquida (oli) i l’altra la formen la sansa i les oliasses, 

obtenint-se un subproducte més humit que la sansa del sistema de tres fases, denominat 

pinyolada humida, el seu tractament és més complicat per les extractores, necessiten uns 

assecadors especials. 

Per obtenir un oli més fi i lliure d’impureses es fa passar l’oli obtingut per una centrífuga 

vertical que elimina les partícules de pell i os de l’oliva, els residus d’aigua de vegetació i de 

rentatge que puguin quedar. 

Afegir aigua calenta de l’aixeta a la pasta, com requereix el sistema d’extracció per 

centrifuga de tres fases, dona com a resultat l’eliminació de determinades substàncies 

contingudes a les oliasses, entre les que es troben especialment els antioxidants naturals 

presents als olis. El reciclat de les oliasses, en substitució de l’aigua de l’aixeta, elimina aquest 

inconvenient i a més redueix el consum de l’aigua i el volum d’aigües residuals que s’han 

d’evacuar. 

El desventatge que té el funcionament de les centrífugues es que són cares i els olis són 

sotmesos a una forta exposició al aire, que disminueix la seva estabilitat. 

A continuació, a la figura 4.6. s’observa l’esquema pel procés continu de dues fases. 
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Figura 4.6. Procés mètode continu 2 fases 
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4.1.4. Comparació dels residus dels mètodes 

Per tant, una vegada vists els tres mètodes comparem els seus residus i quantitats, que es 

detallen a continuació a la taula 4.1. 

Quantitats aproximades generades segons sistema d’extracció (kg per 1000 kg d’olives). 

   Sistema discontinu                        Sistema continu 

 

Mètode Per pressió 3 fases 2 fases 

Oli d’oliva 180 190 195 

Pinyolada / Sansa 350 600 - 

Oliasses 400 900 - 

Pinyolada humida - - 800 

Aigua afegida 300 1000 40 

Taula 4.1. Comparació d’entrades i sortides dels diferents mètodes  

     Dades extretes del document Prevenció de la contaminació en la producció d’oli d’oliva. 

Generalitat de Catalunya, departament Medi Ambient. CEMA (Centre per a l’Empresa i el 

Medi ambient). [7] 

De la taula 4.1. anterior s’extreu que amb el mètode continu de dues fases s’obté només 

un subproducte, pinyolada humida i s’estalvia aigua en el procés respecte els altres dos 

mètodes. 

Sortides dels subproductes. 

Les oliasses obtingudes generen efluents amb elevada càrrega orgànica que poden ser 

aprofitades com a fertilitzants, es generen per un elevat consum d’aigua. A continuació, a la 

figura 4.7. s’observa una bassa d’oliasses. 
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Figura 4.7. Bassa d’oliasses. Fotografia extreta de l’Associació Olearum, cultura i patrimoni de 

l’oli. 

 

 

La sansa s’utilitza per extreure l’oli restant amb dissolvent i en resulta oli de sansa. També 

s’utilitza com a combustible (3500 Kcal/Kg)), compost i/o fertilitzant i per alimentar 

remugants en dosis adequades, donen millors resultats amb separació prèvia del pinyol. A 

continuació, a la figura 4.8. s’observa la sansa extreta del procés continu de tres fases. 

 

 

Figura 4.8. Sansa. Fotografia extreta de Esencia de Olivo. 

 



Judit Duran Ripoll  

Juny 2015  

 

Estudi de viabilitat econòmica d’una planta per a l’obtenció d’oli d’oliva  Pàgina 30 

La pinyolada humida és un residu pastós de difícil manipulació ja que conté oliasses i 

sansa en un 60% d’humitat, per altra banda es redueixen els efluents en un 80% de volum i 

un 90% de càrrega contaminant i es consumeix menys aigua. S’utilitza per fer l’extracció física 

d’oli, extracció d’oli per dissolvent, combustible i/o cogeneració i compost o fertilitzant, 

abans requereix un assecament previ. A continuació, a la figura 4.9. s’observa la pinyolada 

humida extreta del procés continu de dues fases. 

 

 

Figura 4.9. Imatge de pinyolada humida. Fotografia extreta de S.C.A. San José, productors d’oli 

d’oliva verge extra 

 

En el nostre cas escollirem el mètode continu de dues fases degut a l’obtenció d’un sol 

residu tractable en assecadors i al menor consum d’aigua, entre d’altres avantatges 

esmentats anteriorment. Actualment és el mètode més utilitzat. 
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4.2. Localització nau i terrenys [8] 

La nostra nau es troba al polígon industrial de Can Sedó (Esparreguera) al carrer continues 

s/n. Disposem d’una nau de 310 m2 amb una altell d’ 11 m2. Ben a prop de les zones amb 

més superfície d’oliveres i ben comunicat amb accessos propers a l’ A-2 i c-55; i l’AP-7 tan 

sols a 5 min. 

Els terrenys de les nostres oliveres es troben situats al terme municipal d’Olesa de 

Montserrat, disseminats en parcel·les situades a les zones de Les Torrades i Gronya. On 

comptem amb 711 oliveres en una superfície total de 3150 m2. 

 

Figura 4.10. Situació de la nau i terrenys 

 

 

4.3. Dimensionament d’equips 

En aquest apartat dimensionarem cada element necessari pel nostre procés d’obtenció 

d’oli d’oliva amb el sistema continu de dues fases, tal com s’indica a la figura 4.10. que 

apareix a continuació: 
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Figura 4.10. Equips necessaris per la planta 
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• Dimensionat línia 

Segons els càlculs descrits en el capítol 6. Viabilitat econòmica dins l’apartat 6.1. Escenaris, 

obtindrem 241.6 t d’olives a processar en la temporada segons la nostra hipòtesi més 

favorable. Els mesos de recol·lecta d’olives són des de novembre fins al gener, per tant si 

comptem amb 21 dies de treball/mes, ens resulten 63 dies de treball. Per tant: 

241.6 / 63 dies = 3.84 t olives/dia 

3.84 t olives/dia * 1dia/8 h de treball = 0.48 t olives/h 

 

• Dimensionat tremuja recepció i alimentació molí 

Les olives arriben a l’almàssera en caixes airejades amb un volum de 0.035 m3, i amb un 

contingut d’olives de 10 kg aproximadament. 

La introducció de les olives a la tremuja es fa caixa per caixa, per tant la tremuja haurà de 

ser capaç de processar els 10 kg d’olives el més ràpidament possible, per continuar amb la 

següent caixa. 

 

• Dimensionat aspiradora i rentadora 

Haurà de ser suficient per processar els 480 kg d’olives/h, provinents de la tremuja de 

recepció. 

 

• Dimensionat molí de martells 

Haurà de ser suficient per absorbir els 480 kg d’olives/h , que arriben del equip de neteja. 

 

• Dimensionat batedores 

Haurà de ser suficient per processar els 480 kg de pasta d’oliva/h provinents del molí de 

martells. 
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• Dimensionat bomba massa 

Haurà de ser suficient per trasbalsar els 480 kg de pasta d’oliva/h provinents del la 

batedora i  amb la possibilitat d’afegir-hi un 4% d’aigua, per millorar-ne la separació. Per tant, 

capaç de processar 499 kg pasta/h. I amb la potència necessària pel moviment de la massa. 

 

• Dimensionat centrifuga horitzontal (decanter) 

Haurà de ser suficient per processar els 499 kg de pasta/h provinents del la bomba massa. 

 

• Dimensionat vibrofiltre 

La capacitat ha de ser suficient per absorbir l’oli obtingut en el decanter. S’ha de tenir en 

compte que l’oli obtingut és el 20% de la quantitat centrifugada. Per tant, la quantitat a 

absorbir serà de 100 kg oli. 

 

• Dimensionat bomba oli 

La capacitat ha de ser suficient per trasbalsar els 100 kg oli obtinguts del vibrofiltre. 

 

• Dimensionat dipòsit per envasament directe 

La capacitat ha de ser suficient per absorbir els kg d’oli provinents de la bomba d’oli. 

S’ha de tenir en compte que en el vibrofiltre s’han quedat un 3 % d’impureses de l’oli 

processat. Per tant, 97 kg d’oli per lot. Tenint en compte que la densitat de l’oli és de 920 

kg/m3, el volum d’oli per lots és de 0.11 m3. 

Per tant, necessitarem un dipòsit de 0.2 m3 pels serveis de molturació que surten el mateix 

dia. 
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• Dimensionat omplidora pistola 

Haurà de ser suficient per absorbir els 97 kg oli provinents del dipòsit per envasament 

directe. 

 

• Dimensionat dipòsits per emmagatzematge d’oli 

La capacitat ha de ser suficient per emmagatzemar l’oli produït destinat a la venda en 

garrafes. Segons els càlculs descrits en el capítol 6. Viabilitat econòmica dins l’apartat 6.1. 

Escenaris, obtindrem 78.2 t d’olives destinades a la venda de l’oli produït segons el nostre 

escenari més favorable. 

Si emmagatzemem el 80% dedicat a la venda obtenim: 12622 kg d’oli per emmagatzemar. 

Tenint en compte que la densitat de l’oli és de 920 kg/m3 , el volum d’oli per venda és de 

13.7 m3.  

Per tant, optarem per 3 dipòsits de 5 m3. 

 

• Dimensionat envasos 

Hauran de tenir la capacitat suficient per facilitar el transport i la venda.  

Tant en el servei de molturació com en la venda d’oli es necessari la utilització d’envasos 

que facilitin el seu transport i venda. Per tant, pel servei de molturació al obtenir-se l’oli per 

lots els envasos hauran de ser capaços d’absorbir els 0.11 m3/h.  

S’opta per la utilització d’envasos de 2, 5, 10 i 25 L de polietilè d’alta densitat. 

 

• Dimensionat etiquetadora 

Segons els càlculs descrits en el capítol 6. Viabilitat econòmica dins l’apartat 6.3. Càlculs 

despeses, tenim 5925 envasos a etiquetar (envasos per la venda d’oli) en l’escenari més 

favorable. 

La capacitat ha de ser suficient per etiquetar en 10 hores de treball els envasos destinats a 

la venda. 
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Si tenim 5925 envasos a etiquetar. 

5925 envasos /10 hores = 592.5 envasos/h 

 

• Dimensionat omplidora  

La capacitat haurà de ser suficient per omplir 1692 envasos de 5 L i 4233 envasos de 2 L. 

en 12 hores de treball.  

Així doncs, 

1692 envasos / 4 hores = 423 envasos 5 L/h 

4233 envasos / 8 hores = 529 envasos 2 L/h 

Una mitja de 476 envasos/h 

 

• Dimensionat bomba pinyolada humida 1 

Haurà de ser suficient per trasbalsar els kg de pinyolada humida/h provinents del decanter 

i les impureses del vibrofiltre.  

El 80% de kg d’olives que entren al procés es converteixen en pinyolada humida. Per tant, 

ha de ser capaç de trasbalsar 399 kg pinyolada humida/hora. 

 

• Dimensionat del dipòsit per pinyolada humida 

La capacitat ha de ser suficient per absorbir la pinyolada humida produïda, provinent del 

decanter, durant 14 dies. Ja que l’empresa d’oli de pinyolada retirarà el producte de 

l’almàssera en aquest període. 

399 kg pinyolada humida/h * 8 h/dia * 14 dies = 44688 kg pinyolada humida 

 Hem de tenir en compte que la densitat mitja de la pinyolada humida és de 950 kg/m3, el 

volum és de 47.04 m3.  

Per tant, optem per un dipòsit de 50 m3. 
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• Dimensionat bomba pinyolada humida 2 

Haurà de ser suficient per trasbalsar els 44688 kg pinyolada humida/h continguts al 

dipòsit per trasbalsar-los al camió. 

• Dimensionat de magatzem per envasos plens 

La capacitat haurà de ser suficient per emmagatzemar 1692 envasos de 5 L i 4233 envasos 

de 2 L. 

Per tant, 

1692 envasos * 0.005 m3 = 8.46 m3 

4233 envasos * 0.002 m3 = 8.46 m3 

Total de 16.92 m3 

Les garrafes estaran apilades ocupant una habitació d’emmagatzematge de 19.56 m2, per 

2 m d’alçada, 39.12 m3. 

 

 

4.4. Proposta de procés [9] 

Yigitler, Mobba i inVia són marques comercials que ens faciliten pressuposts dimensionats 

pel nostre procés. 

Les olives arriben a l’almàssera, tasca dels recol·lectors, en unes caixes de plàstic airejades 

(50x35x20 cm aproximadament) 10 kg d’olives per caixa, on són pesades a la bàscula Mobba 

i resten a la zona d’espera per ser molturades. 

S’introdueixen al procés per la tremuja de recepció Yigitler mitjançant un cargol sense fi 

arriben al aspirador de fulles Yigitler i posteriorment a la rentadora Yigitler, on la combinació 

del les dues màquines ens dona una oliva lliure de fulles, terra, pedres i impureses. 

Seguidament arriben a la tremuja de recepció del molí de martells Yigitler on es trituren 

les olives fins que la pasta passa per un filtre de diàmetre determinat. 

Després passen a la batedora Yigitler, que consta de 2 cossos de 500 kg de capacitat 

cadascun. Aquí la pasta és remoguda lentament a 30ºC com a màxim i durant 90 minuts 
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aproximadament o fins que visualment l’oli es separa de la pasta. Tot dependrà del tipus 

d’oliva i si es més o menys madura.(com més verda sigui més temps li caldrà). 

Mitjançant una bomba de massa tipus salomònica Yigitler i un cargol sense fi farem passar 

la pasta al decanter centrífug horitzontal a dues fases Yigitler. A l’entrada del decanter 

tindrem connectat un fil d’aigua a 35 ºC, per si calgués afegir-li a la pasta per millorar-ne la 

separació al decanter. D’aquí obtenim oli per una banda i per l’altra pinyolada humida.  

L’oli passa per un vibrofiltre amb sonda a nivell Yigitler, després per la bomba de rodet de 

transmissió directa, model mini inVia, i arriba al dipòsit de fons cònic on restarà a l’espera per 

ser trasbalsat als envasos mitjançant l’omplidora semi-automàtica model 4B. Aquests envasos 

són etiquetats prèviament a l’etiquetadora semi-automàtica inVia. L’oli també pot ser envasat 

directament després del vibrofiltre mitjançant una omplidora tipus pistola inVia. 

La pinyolada humida obtinguda passa per un cargol sense fi i mitjançant una bomba de 

rodet de transmissió directa, model maxi inVia, arriba al seu contenidor, on restarà a l’espera 

del camió de l’empresa General olis i derivats S.L. (gestor de residus) 

Amb el sistema de control per pantalla Yigitler (PLC), es controlen les accions de 

encès/apagat, variacions de velocitat de les bombes i ens mostra tota la informació del 

procés. 

A continuació, a la figura 4.11. es mostra l’esquema del procés dimensionat. 
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Figura 4.11. Esquema de procés d’extracció d’oli amb sistema continu de dues fases 
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5. Residu principal del procés: Pinyolada humida [10][11] 

El cultiu d’oliveres i l’activitat de la indústria oleica associada tenen una gran importància 

econòmica i social als països de la conca MediterrànIa, on Espanya és el principal país 

productor a nivell mundial. Aquest sector genera a més una gran quantitat de residus i 

subproductes amb un alt potencial d’impacte ambiental, pel que han de ser gestionats de la 

manera més adequada. 

De cada oliva, aproximadament  el 20 % s’extrau com oli d’oliva i el 80% acaba com a 

residu orgànic, anomenat pinyolada humida. Aquesta conté un alt contingut en aigua (56%), 

un pH àcid (5.4) i un alt contingut en matèria orgànica (91%), gran part de naturalesa lígnica 

(35%). A més presenta un elevat contingut gras (10%) i de polifenols hidrosolubles (0.9%), 

fraccions que li donen propietats fitotòxiques. La pinyolada humida també presenta un 

notable contingut de nitrogen total (NT), la major part orgànic, que unit al seu alt contingut 

en carboni orgànic total (COT) resulta en una elevada relació COT/NT. El contingut en potassi 

és relativament baix considerant els valors reconeguts a la pinyolada humida, mostrant 

també continguts baixos de fòsfor (P), micronutrients i metalls pesats. 

A taula 5.1. següent es mostren els paràmetres agroquímics per la pinyolada humida: 
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Paràmetres1 Pinyolada Paràmetres1 Pinyolada 

Humitat (%) 55.8 COH (%) 8.7 

pH2 5.38 P (g kg-1) 0.8 

CE2 (dS m-1) 4.64 K (g kg-1) 10.4 

MO (%) 90.8 Ca (g kg-1) 8.0 

Lignina (%) 34.5 Mg (g kg-1) 3.1 

Cel·lulosa (%) 17.9 Na (g kg-1) 0.3 

Hemicel·lulosa (%) 35.0 S (g kg-1) 1.1 

COT (%) 48.6 Fe (mg kg-1) 2429 

NT (g kg-1) 13.4 Cu (mg kg-1) 22 

NH4
+ (mg kg-1) 63 Mn (mg kg-1) 56 

NO3
- (mg kg-1) 16 Zn (mg kg-1) 17 

NO2
- (mg kg-1) nd Pb (mg kg-1) 4 

Relació COT/Nr 36.3 Cr (mg kg-1) 19 

Contingut gras (%) 9.9 Ni (mg kg-1) 55 

Carbohidrats hidrosolubles (%) 2.0 Cd (mg kg-1) nd 

Polifenols hidrosolubles (%) 0.9 

Taula 5.1. Paràmetres agroquímics de la pinyolada humida [11] 
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1Dades expressades sobre matèria seca. 2Extracte aquos 1:10. nd: no detectada. CE: 

Conductivitat elèctrica. MO: matèria orgànica. COT: Carboni orgànic total. NT: Nitrogen total. 

COH: Carboni orgànic hidrosoluble. 

 

A continuació s’estudia la gestió i aprofitament de la pinyolada humida. 

5.1. Esgotament oli 

Generalment, la pinyolada humida s’utilitza per obtenir oli mitjançant una segona 

centrifugació, que al tractar-se d’un mètode mecànic en fred, genera un oli homologat al de 

primera extracció prèviament refinat pel seu consum. 

Les especials característiques de la pinyolada humida repercuteixen negativament en el 

procés d’extracció química de l’oli que conté, ja que per aconseguir el màxim rendiment ha 

d’assecar-se fins a valors pròxims al 8%. La presència fonamental de sucres fa que aquests es 

caramel·litzin als assecadors com a conseqüència de les altes temperatures, endurint la massa 

de la pinyolada i formant boles que només s’assequen superficialment, el que incideix de 

manera negativa al procés de reducció de la humitat. A més, els components orgànics 

solidificats en la pinyolada seca creen pel·lícules envolvents que impedeixen o dificulten el 

pas del dissolvent, originant problemes de percolació que donen lloc a pitjors esgotaments. 

Per una altra banda, durant el procés d’evaporació als extractors, el vapor obre vies selectives 

on s’acumulen bosses d’hexà sense evaporar, amb el conseqüent risc d’explosió al 

descarregar l’extractor. 

Tota aquesta problemàtica ha obligat a les empreses extractores d’oli a realitzar costoses 

modificacions en les seves instal·lacions, per adaptar-se a les característiques del nou residu 

generat per la implantació del sistema d’extracció de dues fases. A més, la detecció 

d’hidrocarburs policíclics aromàtics a l’oli extret de la pinyolada humida per via química, ha 

obligat a realitzar un estricte refinat del mateix, el que ha incrementat els costos de 

producció. 

5.2. Biomassa 

L’alternativa de l’aprofitament energètic dels subproductes i residus de les oliveres està 

consolidada al sector, al beneficiar-se de les primes per la producció d’energia elèctrica a 

partir de fonts renovables. S’estima que aquests subproductes a Andalusia (cultiu i indústria 

extractiva) aporten un 38 % del potencial total de la biomassa generada, potencial energètic 

de 1300000 tep/any. L’aprofitament energètic contempla la combustió directa de la pinyola 

(material residual resultant de l’extracció d’oli de sansa o pinyolada) i de l’os de l’oliva ( es pot 
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cremar directament en calderes per l’obtenció d’energia tèrmica), la generació d’energia 

elèctrica en cicles de vapor (a partir de sansa humida, grassa o desgreixada, sansa seca o 

pinyola que es crema per produir vapor, amb el que es genera electricitat mitjançant 

turbines), la metanització per procediments de digestió anaeròbica i la gasificació que utilitza 

sansa seca, pinyola o os. Algunes industries del sector solen utilitzar la cogeneració en el seu 

procés productiu, bé mitjançant motor alternatiu o turbina de gas, generant de forma 

simultània energia elèctrica i tèrmica i aprofitant aquesta última en l’assecat de la sansa. 

 

5.3. Compostatge 

A la pinyolada humida s’acumulen quantitats de nutrients (Nitrogen i Potassi 

principalment) elements que necessita l’oliva pel seu desenvolupament, i les fulles de les 

oliveres procedents de la neteja mitjançant un procés natural de fermentació com és el 

compostatge, aquests nutrients poden ser recuperats pel sòl de les oliveres com a fertilitzant 

orgànic. 

El compostatge és un procés biològic. Cada vegada és més freqüent que les pròpies 

almàsseres que processen l’oliva de cultiu ecològic, utilitzin la pinyolada humida a tècniques 

de compostatge creixentment perfeccionades, amb la finalitat de transformar-lo en adobs 

orgànics de qualitat pel seu autoconsum. 

Consten d’una superfície impermeabilitzada generalment de formigó armat per prevenir 

una possible contaminació dels sòls i aqüífers. La pinyolada humida es barreja amb la pròpia 

fulla de l’olivera procedent de la neteja de l’oliva, per donar-li estructura i s’afegeixen fems 

per millorar el seu contingut de nitrogen. S’utilitzen sistemes de compostatge senzills, oberts 

i s’empren voltejos mecànics per airejar les piles.  

Assajos recents han demostrat la utilitat de l’ús d’extractes solubles de composts de la 

pinyolada humida en el cultiu de lleguminoses d’alt interès farratger com forestal. 

D’aquesta manera, el compost obtingut de la pinyolada humida pot ser una excel·lent 

matèria prima per l’obtenció d’esmenes i adobs orgànics tant en la seva forma líquida com 

sòlida de cara a una futura producció a escala industrial fonamentalment pel seu elevat 

contingut en matèria orgànica (amb un alt grau d’humidificació), la seva estabilitat i els seus 

continguts minerals. 
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5.4. Altres vies alternatives 

Es basen en assajos per avaluar la seva utilització en alimentació animal, per aplicació 

directa al sòl determinant els seus efectes sobre les propietats del mateix, com esmena 

orgànica en el control de l’erosió i com substrat per la producció de fongs comestibles. 

També s’ha estudiat la viabilitat d’aquest material com a font d’hemicel·luloses mitjançant 

tractament alcalí pel seu ús com agents espessidors, estabilitzadors o emulsionants d’ús en 

cosmètics i en la indústria farmacèutica i alimentària. 

 

5.5. Proposta per residu [12] 

L’empresa d’esgotament d’oli s’encarrega de recollir la pinyolada humida amb camions. 

Una vegada arriben a les seves instal·lacions, la pinyolada humida es pesa i se n’extreu una 

mostra per analitzar paràmetres com humitat, rendiment i acidesa. Aquests varien segons 

l’oliva, la zona, la temporada, etc. Els valors dels paràmetres solen ser: 

Humitat: 60-70% 

Rendiment: 3-4% 

Acidesa: 3-15º 

Segons els resultats obtinguts la pinyolada és més o menys costosa de tractar i els seus 

preus varien en funció de la qualitat de la pinyolada, des de 6 a 15 €/t. 

Els camions descarreguen la pinyolada en unes grans basses, després passa a la centrífuga 

on es separa l’aigua (oliasses) que va a parar a unes altres basses i l’oli d’oliva verge llampant. 

La pinyolada residual passa per la planta d’assecatge on al trómel romandrà a 500ºC, per 

acabar d’extreure l’aigua, quedant amb un 7-8 % d’humitat. 

El següent pas és a la planta extractora on la pinyolada es destil·la amb hexà que es fa 

recircular, d’aquí s’obté l’oli de sansa o pinyolada i la pinyola. 

La pinyola es passa per un garbell on es separa l’os de la polpa. Aquest os no és 

completament net, té restes de polpa i se l’anomena pinyola extractada. Aquesta s'utilitza 

com a combustible per biomassa, i la polpa com a adob o per alimentació animal. 

Les oliasses s’utilitzen en quantitats controlades per adob.  
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La pinyola extractada es ven a granges per estufes i la polpa es ven a deshidratadores  

d’alfals per barrejar amb d’altres productes per pinso. Els preus del mercat són: 85 €/t pinyola 

i 90 €/t polpa. 

L’oli verge llampant i l’oli de sansa o pinyolada tenen moltes impureses i es venen a les 

refineries on després del refinat ja són aptes pel consum humà. Els preus del mercat són: 

1500 €/t d’oli verge llampant i 1200 €/t d’oli de sansa. 

A continuació, a la figura 5.1. es mostra l’esquema de gestió de la pinyolada humida per 

esgotament d’oli. 
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Figura 5.1. Procés extractores d’oli de sansa 
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6. Viabilitat econòmica 

Els càlculs s’efectuaran a partir dels kg d’olives a processar. 

Hi ha tres procedències diferents pels kg d’olives a molturar, provinents del servei de 

molturació, de les olives pròpies recol·lectades i de les olives comprades, dins de cada 

procedència hem plantejat tres escenaris diferents de kg d’olives de menys a més favorable. 

Sumant els kg d’olives dels mateixos escenaris de cada procedència s’obtenen les tres 

hipòtesis. Quedant la hipòtesi 1 com la menys favorable, la hipòtesi 2 com la intermèdia i la 

hipòtesi 3 com la més favorable.  

Amb aquestes hipòtesis es calculen els ingressos pel servei de molturació, per la venda 

d’oli d’olives pròpies i comprades i per la venda del residu (pinyolada humida), tenint en 

compte els preus de molturació d’olives, els preus de venda d’oli actual del mercat i el preu 

de venda de la pinyolada humida. 

Amb les hipòtesis abans esmentades també calculem les despeses produïdes pel cost dels 

envasos utilitzats, el cost de les olives comprades, el cost del consum elèctric i d’aigua i els 

salaris per 2-3 empleats en la planta, 2 empleats en els terrenys d’oliveres i un empleat 

autònom transportista. Tenint en compte els preus dels envasos, el preu de les olives, el preu 

del kw/h, el preu de l’aigua i el cost d’empresa que suposen els salaris marcats als convenis 

col·lectius per cada lloc de treball.  

Una vegada obtenim els ingressos i despeses produïts, ja podem calcular els beneficis 

obtinguts per la planta. 

Després es calcula la inversió efectuada per la maquinària del procés i dels accessoris 

necessaris per la planta. 

Amb els resultats obtinguts de beneficis i inversió s’efectuen els càlculs econòmics descrits 

a l’apartat 3.2 del present projecte. 

A continuació a la figura 6.1. es mostra l’esquema dels càlculs descrits i que s’efectuen 

posteriorment. 
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Figura 6.1. Esquema dels càlculs a realitzar  
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6.1. Escenaris [13] 

Obtindrem olives per tres vies diferents: 

• Servei molturació. Els recol·lectors de la zona porten les seves olives a la nostra 

almàssera per endur-se l’oli resultant de la molturació. En concepte al servei 

donat, el recol·lector ens paga a raó de 0.19 €/kg d’olives (preu extret del molí 

d’oli de referència (Olesa de Montserrat)) més envasos. 

• Pròpies. Tenim dos treballadors als terrenys d’oliveres (comptem amb 711 oliveres 

repartides en 3150 m2), agafant olives amb els estris necessaris per recollir-ne 300 

kg/dia (segons converses mantingudes amb recol·lectors de la zona), durant la 

temporada de recol·lecta (63 dies). 

• Compra. Comprarem olives al preu establert de 0.4026 €/kg (preu extret de la 

mitja dels preus d’olives per almàssera percebuts pel pagès a Catalunya des del 

2005 fins 2015). 

Formularem tres escenaris per cadascuna d’elles. 

 

6.1.1. Càlcul de kg d’olives per servei de molturació per temporada 

Per calcular els escenaris, primer s’ha de tenir en compte l’ordre dels kg d’olives, que es 

mouen a la zona, per tant, a la taula 6.1. que es mostra a continuació, s’observen els kg 

d’olives molturats per les últimes 17 temporades al molí d’oli de referència: 
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campanya 

(Anys) 

oliva molturada 

(t/any) 

campanya 

(Anys) 

oliva molturada 

(t/any) 

1997-1998 363.9 2006-2007 406.7 

1998-1999 273.9 2007-2008 191.1 

1999-2000 328.9 2008-2009 360.5 

2000-2001 336.3 2009-2010 387.9 

2001-2002 356.5 2010-2011 410.8 

2002-2003 264.5 2011-2012 221.8 

2003-2004 604.9 2012-2013 320 

2004-2005 333.6 2013-2014 245.8 

2005-2006 149 mitjana 326.8 

Taula 6.1. Kg d’olives molturades al molí d’oli de referència 

Segons les dades extretes del molí d’oli de referència, s’observa molta diferència en la 

quantitat d’olives molturades cada any pels clients, ja que hi ha factors que hi intervenen i 

que no podem controlar com el climàtic o els recol·lectors que les vulguin recollir. 

Per calcular els kg d’olives hem calculat la mitja de les quantitats de t oliva/any dels 17 

anys i per ser prudents hem suposat que ens portarien per fer oli un 25% de la mitja per 

l’escenari menys favorable, un 33.33% de la mitja per l’escenari intermedi i un 50% de la mitja 

per l’escenari més favorable. Per tant, els escenaris queden de la següent manera:  

Escenari menys favorable: 81.7 t olives servei molturació / temporada (25% de la mitja) 

Escenari intermedi: 108.9 t olives servei molturació / temporada (33.33% de la mitja) 
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Escenari menys favorable: 163.4 t olives servei molturació / temporada (50% de la mitja) 

 

6.1.2. Càlcul de kg d’olives pròpies per temporada 

El càlcul s’efectua fent la mitja dels kg d’olives que contenen 10 oliveres amb un error de 

±12 %, ja que les oliveres no donen la mateixa quantitat de fruit cada any, depenen dels 

factors climàtics al que hagin estat sotmeses, de les esporgues realitzades, plagues. 

Comptem amb uns terrenys que contenen 711 oliveres de diferents mides i produccions 

d’olives.  

A la següent taula 6.2 es realitza un estudi amb 10 oliveres escollides a l’atzar i es 

comptabilitzen els kg d’olives obtinguts.  

  

    Oliveres Kg d’oliva  Oliveres Kg d’oliva 

1 7.5 7 7.1 

2 9.2 8 5.4 

3 10.5 9 8.6 

4 8.7 10 9.9 

5 11 mitja 8.72 

6 9.3 

 Taula 6.2. kg d’olives per olivera 2012 
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Per calcular els kg d’olives, agafem la mitja obtinguda (≈9 kg/olivera) de les nostres 

oliveres ±1 kg (±12%). I obtenim pels diferents escenaris: 

Menys favorable: 8 kg/olivera 

Intermedi: 9 kg/olivera 

Més favorable: 10 kg/olivera 

Multipliquem per les 711 oliveres i ens resulten els escenaris per a cada supòsit. 

 

- Escenari més favorable: 5.7 t d’olives pròpies/temporada 

- Escenari intermedi: 6.4 t d’olives pròpies/temporada 

- Escenari més favorable: 7.1 t d’olives pròpies/temporada 

 

6.1.3. Càlcul de kg d’olives comprades per temporada 

Hem suposat la compra d’olives deu vegades més que les obtingudes en terrenys propis 

pels diferents escenaris, ja que comptem amb recol·lectors de la zona per la compra. 

Per tant, els escenaris queden de la següent manera:  

- Menys favorable: 56.9 t d’olives comprades/temporada 

- Intermedi: 64 t d’olives comprades/temporada 

- Més favorable: 71.1 t d’olives comprades/temporada 

 

6.1.4. Descripció de les hipòtesis avaluades 

Agrupem les t d’olives del mateix escenari de cada procedència per obtenir les 3 hipòtesis, 

resultant de menys favorable a més, tal i com es mostra a la següent taula 6.3: 
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 H1.  ∑ Escenaris 

menys favorables 

H2. ∑ Escenaris 

intermedis 

H3. ∑ Escenaris més 

favorables 

olives servei 

molturació (t) 

81.7 108.9 163.4 

olives pròpies (t) 5.7 6.4 7.1 

olives 

comprades (t) 

56.9 64.0 71.1 

total (t) 144.3 179.3 241.6 

Taula 6.3. t olives per temporada en les tres hipòtesis 

Per tant, els càlculs per ingressos i despeses es realitzaran partir de les hipòtesis o del 

tipus de procedència i els seu escenaris segons el tipus de concepte que estiguem tractant. 

 

6.2. Càlculs ingressos 

El càlcul dels ingressos es realitzaran a partir dels 2 tipus d’ingressos, ja que no es calcula 

de la mateixa manera el servei de molturació i la venda d’oli produït a partir de les olives 

pròpies i comprades. 

Per tant, el càlcul es realitza a partir dels ingressos produïts per les olives provinents del 

servei de molturació i per les olives pròpies i comprades per la venda de l’oli produït per cada 

escenari. 

A continuació és mostra la taula 6.4. Rendiment de l’oliva tipus palomar, on s’obté el 

rendiment mig de l’oliva (kg/l), dada necessària per desenvolupar els càlculs següents. 
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Anys Kg. d’olives L. d’oli Rendiment oliva (Kg/L) 

2012 499 106 4.71 

2011 726 125 5.81 

2010 575 119 4.83 

2010 611 140 4.36 

2009 636 155 4.10 

2008 418 107 3.91 

Taula 6.4. Rendiment de l’oliva tipus palomar[13] 

 

Dades pròpies extretes de diferents anys i molturacions fetes amb el tipus d’oliva palomar 

al molí d’oli de referència. 

S’obté la mitja del rendiment del tipus d’oliva palomar de 4.62 kg/l. 

 

6.2.1. Càlcul dels ingressos per olives provinents del servei de molturació [13] 

Suposarem lots de 350 kg, dels que s’obtenen 75.76 L (segons el rendiment de l’oliva 

aplicat). I es distribueixen en 3 envasos de 25 L cadascun. Hem tenir en compte la densitat de 

l’oli 0.920 kg/l, i per tant el volum d’oli que hi cap als envasos a la taula 6.8. del present 

projecte. A l’envàs de 25 L hi caben 27.17 L oli.  

El cost per kg molturat és de 0.19 €/kg. I el cost de l’envàs de 25 L és de 2.50 €, els altres 

envasos 2.20 € (preus extrets del molí d’oli de referència).  Per tant: 

350 kg x 0.19 €/kg = 66.5 € 
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Capacitat envàs 27.17 L oli 

27.17 L oli * 3 = 81.51 L oli  

Per tant tenim un volum total d’envasos de 81.51 L oli, que serà omplert amb 75.76 L oli. 

3 envasos de 25 L * 2.5 €/ envàs = 7.5 € 

 

Sumem el preu per kg molturat i el preu dels envasos:  66.5 € + 7.5 € = 74 €  

Amb les dades obtingudes, calcularem sobre els diferents escenaris abans esmentats els 

ingressos respecte el servei de molturació, com es mostra a la taula 6.5. a continuació: 

 

Escenaris  Menys favorable Intermedi Més favorable 

olives (kg) 81700 108900 163400 

kg olives/lot 350 350 350 

nº lots 233 311 467 

preu lot (€) 74 74 74 

Ingressos (€) 17242 23014 34558 

6.5. Ingressos pel servei de molturació 

 

6.2.2. Càlcul dels ingressos per olives pròpies i comprades 

Calculem els ingressos produïts per la venda d’oli propi, a partir dels kg d’olives de 

procedència pròpia i compra sumats per cada escenari.  

Escenari menys favorable: 62.6 t d’olives són 13550 L d’oli.  

Escenari intermedi: 70.4 t d’olives són 15238 L d’oli. 
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Escenari més favorable: 78.2 t d’olives són 16926 L d’oli. 

 

Els envasos utilitzats per a la venda són de 2 i 5 litres. Hem de tenir en compte la densitat 

de l’oli: 0.920 kg/l. i comprovar que els litres d’oli hi càpiguen en els envasos. Això es mostra 

a la taula 6.8 del present projecte, per l’envàs de 2 L n’hi caben 2.17 L oli i per l’envàs de 5 L 

n’hi caben 5.44 L oli. Per tant els envasos utilitzats estan capacitats per l’ompliment de 2 i 5 

litres d’oli.  

El preu de l’oli és de 5 €/l (segons preus establerts al mercat)(IVA inclòs), així doncs l’envàs 

de 2 L tindrà un preu de venda de 10 € i l’envàs de 5 L tindrà un preu de venda de 25 €.  

Calculem els ingressos obtinguts per la venda d’oli de cada garrafa restant-hi l’IVA, ja que 

és un concepte que han de pagar els clients a l’Estat. 

Per envasos de 2 L  

x + 0.21x =10 ; x = 8.26 € 

Per envasos de 5 L  

x + 0.21x =25 ; x = 20.66 € 

 

Escenari menys favorable: 13550 litres oli 

Dividim els litres d’oli entre les dues classes d’envàs a parts iguals aproximadament. 

Quedant 6770 L a repartir en 3385 envasos de 2 L., i 6780 L a repartir en 1356 envasos de 

5 L. 

Així que, 

3385 garrafes d’oli de 2 L tindran un preu de venda de 33850 €, si restem l’IVA (21%) ens 

resulten uns ingressos de 27975.21 €.  

1356 garrafes d’oli de 5 L tindran un preu de venda de 33900 €, si restem l’IVA (21%) ens 

resulten uns ingressos de 28016.53 €.  

En total obtindrem uns ingressos de 55991.74 € per les vendes d’oli per l’escenari menys 

favorable. 
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Escenari intermedi : 15238 litres oli 

Dividim els litres d’oli entre les dues classes d’envàs a parts iguals aproximadament. 

Quedant 7618 L a repartir en 3809 envasos de 2 L., i 7620 L a repartir en 1524 envasos de 

5 L. 

Així que, 

3809 garrafes d’oli de 2 L tindran un preu de venda de 38090 €, si restem l’IVA (21%) ens 

resulten uns ingressos de 31479.34 €.  

1524 garrafes d’oli de 5 L tindran un preu de venda de 38100 €, si restem l’IVA (21%) ens 

resulten uns ingressos de 31487.60 €.  

En total obtindrem uns ingressos de 62966.94 € per les vendes d’oli per l’escenari 

intermedi. 

 

Escenari més favorable : 16926 litres oli 

Dividim els litres d’oli entre les dues classes d’envàs a parts iguals aproximadament. 

Quedant 8466 L a repartir en 4233 envasos de 2 L., i 8460 L a repartir en 1692 envasos de 

5 L. 

Així que, 

4233 garrafes d’oli de 2 L tindran un preu de venda de 42330 €, si restem l’IVA (21%) ens 

resulten uns ingressos de 34983.47 €.  

1692 garrafes d’oli de 5 L tindran un preu de venda de 42300 €, si restem l’IVA (21%) ens 

resulten uns ingressos de 34958.68 €.  

En total obtindrem uns ingressos de 69942.15 € per les vendes d’oli per l’escenari més 

favorable. 
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6.2.3. Càlculs dels ingressos per venda de pinyolada humida [7][12] 

Per 1 kg. d’olives tractades en un sistema d’extracció de dues fases s’obtenen 0.8 kg. de 

pinyolada humida.  

El preu per tona de pinyolada humida varia en funció de la seva dificultat per tractar-la i 

qualitat : 6-15 €/t. 

Com no podem saber quina qualitat de pinyolada humida obtindrem, depèn de l’estat en 

el que arribi l’oliva a l’almàssera, dels factors climatològics de l’any, l’aigua afegida al 

procés,... utilitzarem per als càlculs el preu més baix: 6 €/t. 

A continuació a la taula 6.6 es mostren els ingressos produïts per la venda de pinyolada 

humida per a cada hipòtesi.  

 total olives (t) pinyolada (t) venda pinyolada (€) 

H1 144.3 115.44 692.64 

H2 179.3 143.44 860.64 

H3 241.6 193.28 1159.68 

Taula 6.6. Ingressos venda pinyolada humida per hipòtesi 
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6.2.4. Ingressos totals 

A la següent taula 6.7. es mostren tots els ingressos agrupats per hipòtesi. 

Ingressos servei molturació 

 i venda d’oli (€) 

venda pinyolada 

 humida(€) 

 generals (€) 

H1 menys  favorable 73233.74 692.64 73926.38 

H2 intermèdia 85980.94 860.64 86841.58 

H3 més favorable 104500.15 1159.68 105659.83 

Taula 6.7. Ingressos generals obtinguts per servei molturació, venda oli i venda pinyolada 

humida 

 

6.3. Càlculs despeses 

Calculem les despeses produïdes per la planta. 

6.3.1. Cost envasos [13][14] 

Calculem les despeses que ens produeixen els envasos, diferenciant els que s’utilitzen per 

envasar l’oli del servei de molturació (envasos de 25 i 10 L) de l’oli per la seva venda (envasos 

de 2 i 5 L).  

A continuació, a la taula 6.8. es mostren els preus (cedits per l’empresa Virone Catalunya 

S.L.) i el volum d’oli que hi cap dins per les diferents capacitats d’envasos, tenint la en compte 

la densitat de l’oli que és de 0.920 kg/l. 
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capacitat envàs (kg) preu envàs (€) volum oli (L) 

2 0.3025 2.17 

5 0.4114 5.44 

10 1.2584 10.87 

25 1.9965 27.17 

Taula 6.8. Preu envasos polietilè d’alta densistat 

A continuació és mostra la taula 6.9. on es realitzen els càlculs pel cost dels envasos tenint 

en compte la seva destinació, en aquest cas el servei de molturació.  

Escenaris Menys favorable Intermedi Més favorable 

olives (t) 81.7 108.9 163.4 

t olives/lot 0.35 0.35 0.35 

litres oli/lot 75.76 75.76 75.76 

nº lots 233 311 467 

cost envàs 25 L (€) 2 2 2 

nº envasos/lot 3 3 3 

cost envasos (€) 1398 1866 2802 

Taula 6.9. Càlcul cost envasos pel servei de molturació 
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A continuació és mostra la taula 6.10. on es realitzen els càlculs pel cost dels envasos 

tenint en compte la seva destinació, en aquest cas la venda del nostre oli produït. Per tant, 

hem de tenir en compte les olives pròpies i comprades en els diferents escenaris. Els envasos 

emprats són de 2 i 5 L. 

Escenaris Menys favorable Intermedi Més favorable 

olives (t) 62.6 70.4 78.2 

oli (L) 13550 15238 16926 

oli per envasos 2 L (L) 6770 7618 8466 

oli per envasos 5 L (L) 6780 7620 8460 

nº envasos 2 L 3385 3809 4233 

nº envasos 5 L 1356 1524 1692 

preu envàs 2 L (€) 0.30 0.30 0.30 

preu envàs 5 L (€) 0.41 0.41 0.41 

cost envasos (€) 1571 1768 1964 

Taula 6.10. Càlcul cost envasos per olives pròpies i comprades  

 

 Agrupem el cost que han suposat els envasos per destinació i en tots els escenaris en 

la següent taula 6.11., i obtenim els resultats per a les diferents hipòtesis. 
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 Menys favorable Intermedi Més favorable 

cost envasos servei de 

 molturació 25 L (€) 

1398 1866 2802 

cost envasos venda  

oli 2 i 5 L (€) 

1571 1768 1964 

cost total envasos (€) 2969 3634 4766 

Taula 6.11. Cost total envasos 

 

6.3.2. Cost olives comprades [15] 

Segons dades extretes DAAM (Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària) dels preus 

percebuts pel pagès a Catalunya des del 2005 fins 2015 tenim els preus d’olives per 

almàssera dels últims 10 anys. Així que fent una mitja de tots els preus obtenim el preu per la 

compra d’olives: 402.6 €/t.  

Per tant, el cost per la compra d’olives per cada escenari serà de: 

Menys favorable. 56.9 t * 402.6 €/t = 22907.94 € 

Intermedi. 64.0 t * 402.6 €/t = 25766.40 € 

Més favorable. 71.1 t * 402.6 €/t = 28624.86 € 
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6.3.3. Consum elèctric [16] 

Pel càlcul del consum elèctric tenim en compte els elements elèctrics del procés, la 

il·luminació de la nau i el consum mínim pels mesos que no es consumeix electricitat, ja que 

la nau resta tancada durant 9 mesos. 

Mitjançant de cada element elèctric del procés la potència nominal, la producció o 

capacitat o cabal, preu kw (0.2 €) i realitzant els càlculs obtenim el consum elèctric per la 

maquinària de la planta i les hores productives de cada element. 

Pel càlcul del consum de la il·luminació tenim en compte la quantitat necessària de llum 

per cada zona de treball (watts), els m2  que han d’il·luminar, les hores d’il·luminació al dia, i el 

preu del kw. Amb totes aquestes dades fem els càlculs per a determinar el cost de la 

il·luminació. 

Pel càlcul del consum mínim elèctric durant 9 mesos tenim en compte el terme fixe de la 

factura de la llum (42 €/kw i any), que el dividirem entre els 12 mesos de l’any per obtenir els 

€/kw al mes, per després multiplicar aquest terme per la potència total instal·lada a la planta, 

d’aquesta manera es calcula el consum mínim per a 9 mesos. 

A continuació es realitzen els càlculs anteriorment descrits per temporada. Comencem 

amb els elements elèctrics del procés: línia principal procés i escalfador d’aigua, bomba oli, 

omplidora, etiquetadora i bombes pinyolada humida. 

A la següent taula 6.12. es mostren els càlculs i resultats pel consum elèctric de la línia 

principal del procés (motors de la tremuja recepció i de la tremuja molí de martells, motor de 

l’aspirador de fulles, motovibrador i motor de la bomba de recirculació de l’aigua de la 

rentadora, motor del molí de martells, motoreductors de les batedores de massa, motor i 

sens fi de la bomba de massa i motor del decanter centrífug) per a les 3 hipòtesis. Tots 

aquest elements sumen un total de 35 kw, nosaltres comptarem amb un 0.77% d’aquesta 

xifra pel càlcul (27 kw). A més li sumem la potència de l’escalfador d’aigua de les batedores 

de massa que és de 1.8 kw. També comptem amb la producció de la línia que és de 0.5 t/h. 
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 H1 H2 H3 

Olives (t) 144.3 179.3 241.6 

Potència línia extracció i escalfador d’aigua (kW) 28.8 28.8 28.8 

producció (t/h) 0.5 0.5 0.5 

Hores funcionament 288.6 358.6 483.2 

preu kwh (€) 0.2 0.2 0.2 

cost línia extracció i escalfador d’aigua (€) 1662.34 2065.54 2783.23 

Taula 6.12. Consum línia procés i escalfador d’aigua 

 

 A la següent taula 6.13. es mostra el consum i el cost de la bomba d’oli, per a les 3 

hipòtesis. Hem tingut en compte la potència de la bomba (0.75 kw) i el seu cabal (1320 l/h), 

així com també el rendiment mig de l’oliva palomar (4.62 kg/l) i el preu del kwh (0.2 €). 
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 H1 H2 H3 

Olives (t) 144.3 179.3 241.6 

Oli (m3) 31.23 38.81 52.29 

Potència bomba oli (kW) 0.75 0.75 0.75 

Caudal bomba (m3/h) 1.32 1.32 1.32 

hores 23.66 29.40 39.62 

preu kwh (€) 0.2 0.2 0.2 

cost bomba oli (€) 3.55 4.41 5.94 

Taula 6.13. Consum bomba oli  
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A la següent taula 6.14. es mostra el consum i cost per l’omplidora semiautomàtica, ho 

calcularem a partir dels kg d’olives destinats a la venda d’oli per cada escenari, ja que l’oli 

obtingut del servei de molturació és envasat al moment de la seva obtenció amb l’omplidora 

tipus pistola. Pels càlculs hem tingut en compte la potència de l’omplidora (0.12 kw) i la seva 

capacitat (500 amp/h)), així com també el rendiment mig de l’oliva palomar (4.62 kg/l), el 

preu del kwh (0.2 €) i la quantitat d’envasos de 2 i 5 L a omplir. 

 Menys favorable Intermedi Més favorable 

olives (t) 62.6 70.4 78.2 

oli (m3) 13.55 15.24 16.93 

Envasos 2 L (unitats) 3385 3809 4233 

Envasos 5 L (unitats) 1356 1524 1692 

total envasos 4741 5333 5925 

Potència omplidora (kW) 0.12 0.12 0.12 

capacitat (amp/h) 500 500 500 

hores 9.48 10.67 11.85 

preu kwh (€) 0.2 0.2 0.2 

cost omplidora (€) 0.23 0.26 0.28 

Taula 6.14. Consum omplidora semiautomàtica 
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A la següent taula 6.15. es mostra el consum i cost per l’etiquetadora semiautomàtica, ho 

calcularem a partir dels nombre d’envasos utilitzats per la venda d’oli (calculats a la taula 

6.14. anterior) per cada escenari, ja que l’oli obtingut del servei de molturació no és etiquetat. 

Pels càlculs hem tingut en compte la potència de l’etiquetadora (0.09 kw) i la seva capacitat 

(600 amp/h)), així com també el preu del kwh (0.2 €). 

 

 menys favorable intermedi més favorable 

total envasos      4741 5333    5925 

potència (kw) 0.09 0.09 0.09 

producció (amp/h) 600 600 600 

hores 7.90 8.89 9.88 

preu kwh (€) 0.2 0.2 0.2 

cost etiquetadora (€) 0.14 0.16 0.18 

Taula 6.15. Consum etiquetadora semiautomàtica 
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A la següent taula 6.16. es mostra el consum i cost per la bomba de la pinyolada humida 

1, que la transporta des del decanter fins al seu dipòsit. Els càlculs es faran a partir dels kg 

totals d’olives per cada hipòtesis. Tenim en compte la quantitat de pinyolada humida 

produïda (el 80% dels kg d’olives), la seva densitat (950 kg/m3), la potència de la bomba (0.75 

kw), el cabal de la bomba (1320 l/h) i el preu del kwh (0.2 €). 

  H1 H2 H3 

olives (t) 144.3 179.3 241.6 

pinyolada humida (t) 115.44 143.44 193.28 

pinyolada humida (m3) 121.52 150.99 203.45 

potència bomba pinyolada (kW) 0.75 0.75 0.75 

cabal bomba (m3/h) 1.32 1.32 1.32 

hores 92.06 114.39 154.13 

preu kwh (€) 0.2 0.2 0.2 

cost bomba pinyolada (€) 13.81 17.16 23.12 

Taula 6.16. Consum bomba pinyolada humida 1 

 

A la següent taula 6.17. es mostra el consum i cost per la bomba de la pinyolada humida 

2, que la transporta des del dipòsit fins al camió del gestor de residus. Els càlculs es faran a 

partir dels kg totals d’olives per cada hipòtesis. Tenim en compte la quantitat total de 

pinyolada humida produïda per cada hipòtesis (dades extretes de la taula 6.16. anterior), la 

seva densitat (950 kg/m3), la potència de la bomba (4.5 kw), el cabal de la bomba (43800 l/h) i 

el preu del kwh (0.2 €). 
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 H1 H2 H3 

pinyolada humida (m3) 121.52 150.99 203.45 

Potència bomba pinyolada (kW) 4.5 4.5 4.5 

Caudal bomba (m3/h)     43.8 43.8 43.8 

hores 2.77 3.45 4.65 

preu kwh (€) 0.2 0.2 0.2 

cost bomba pinyolada (€) 2.49 3.11 4.19 

Taula 6.17. Consum bomba pinyolada humida 2 

 

Càlculs previs al consum d’il·luminació. 

A continuació s’efectuen els càlculs per la potència d’il·luminació de la nau. Tenim en 

compte la quantitat de llum en watts que requerim en les diferents zones de treball. Per tant: 

il·luminació oficina: 10 w/m2 

10 w/m2 * 10.71 m2 =107.1 W 

 

il·luminació nau i altres habitacions: 5 w/m2 

5 w/m2 * 331.87 m2 = 1659.35 W 

 

Potència total il·luminació = 1766.45 W ≈ 1.8 kw 
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També determinem quantes hores seran necessàries al dia per portar terme totes les 

tasques a realitzar. Comparem el temps que requereix la línia d’extracció i el que requereixen 

la resta d’elements, ja que com a mínim tenim 2 empleats que s’hi poden fer càrrec. A la 

següents taules 6.18. i 6.19. es mostren les hores productives per la línia d’extracció i les 

hores productives de la resta d’elements al dia (hem considerat una temporada de treball de 

63 dies (21 dies laborals/mes per 3 mesos de temporada)).  

 

 H1 H2 H3 

temps línia extracció (h/dia) 4.58 5.69 7.67 

Taula 6.18. Hores productives al dia de la línia d’extracció  

 

 

 H1 H2 H3 

temps bomba oli (h/dia) 0.38 0.47 0.63 

temps omplidora (h/dia) 0.15 0.17 0.19 

temps etiquetadora (h/dia) 0.13 0.14 0.16 

temps bomba pinyolada 1 (h/dia) 1.46 1.82 2.45 

temps bomba pinyolada 2 (h/dia) 0.04 0.06 0.07 

suma hores 2.16 2.66 3.50 

Taula 6.19. Hores productives al dia pels altres elements del procés 
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En deduïm que durant les hores de procés es poden combinar treballs d’ompliment, 

etiquetatge i bombeig, ja que comptem amb 2 treballadors mínim a la planta. 

De totes maneres al temps de la línia li sumarem 2 hores a la H1, 3 hores a la H2 i 4 hores 

a la H3, ja que comptem amb diferents tipus de tasques que no estan comptabilitzades com 

les d’ompliment amb pistola, manteniment i neteja. Obtenim les hores a treballar per dia (per 

un total de 63 dies, 21 dies al mes durant 3 mesos) i per tant, amb les hores per fer el càlcul 

del cost de la il·luminació que es mostra a la taula 6.20. següent: 

 H1 H2 H3 

Potència il·luminació (kw) 1.8 1.8 1.8 

preu kwh (€) 0.2 0.2 0.2 

hores treballades al dia 7 9 12 

cost il·luminació (€) 158.76 204.12 272.16 

Taula 6.20. Consum il·luminació 
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A continuació a la taula 6.21. calculem la potència total instal·lada, pel càlcul del consum 

mínim en els mesos no productius taula 6.22. [17][18][19][20] Tenint en compte les potències 

nominals de cada element elèctric i la de la il·luminació de la nau. 

 

Elements elèctrics/Il·luminació potència (kw) 

línia extracció 35 

escalfador 1.8 

bomba oli 0.75 

bomba pinyolada humida 1 0.75 

omplidora 0.12 

etiquetadora 0.09 

bomba pinyolada humida 2 4.5 

il·luminació 1.8 

total potencia instal·lada 44.81 

Taula 6.21. Càlcul potència instal·lada 
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€/kw  42 

mesos 12 

tarifa potencia mes (€/kw) 3.5 

total potencia instal·lada 44.81 

consum mínim mes (€) 156.84 

consum mínim 9 mesos (€) 1411.56 

Taula 6.22. Consum mesos no productius 
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I finalment obtenim el cost elèctric total per la planta, a la taula 6.23. que es mostra a 

continuació: 

 H1 H2 H3 

línia extracció (€) 1662.34 2065.54 2783.23 

 bomba oli (€) 3.55 4.41 5.94 

omplidora (€) 0.23 0.26 0.28 

etiquetadora (€) 0.14 0.16 0.18 

bomba pinyolada 1(€) 13.81 17.16 23.12 

bomba pinyolada 2(€) 2.49 3.11 4.19 

 il·luminació (€) 158.76 204.12 272.16 

 mínim 9 mesos (€) 1411.56 1411.56 1411.56 

cost elèctric total 3252.88 3706.32 4500.66 

Taula 6.23. Consum elèctric total 
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6.3.4. Consum aigua [16] 

Per la rentadora del procés amb capacitat de 600 litres necessitem canviar l’aigua cada 4 

dies per 8 hores de treball aproximadament, dependrà de les condicions de brutícia en que 

arribi l’oliva. Suposarem un consum d’aigua per neteja i higiene de 10 m3 i un consum mínim 

de 20 € al mes. A la taula 6.24 següent es mostren els càlculs pel cost del consum d’aigua. 

 H1 H2 H3 

línia extracció (h) 288.6 358.6 483.2 

canvi aigua (h) 32 32 32 

Nº ompliments rentadora 9 11 15 

capacitat rentadora (m3) 0.6 0.6 0.6 

aigua rentadora total (m3) 5.4 6.6 9 

consum aigua neteja i higiene (m3) 30 30 30 

consum mínim (€) 20 20 20 

preu aigua (€/m3) 2 2 2 

consum aigua (€) 250.8 253.2 258.0 

Taula 6.24. Consum d’aigua 

 

 

 

A la taula 6.25. següent, es troben agrupats els costs derivats del consum elèctric i consum 

d’aigua per a les diferents hipòtesis. 
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 H1 H2 H3 

consum elèctric (€) 3252.88 3706.32 4500.66 

consum aigua (€) 250.80 253.20 258.00 

consum total (€) 3503.68 3959.52 4758.66 

Taula 6.25. Consum elèctric i aigua total 

 

6.3.5. Salaris 

Hem tingut en compte els salaris bruts dels convenis col·lectius de cada sector (indústria 

oli i agropecuari) i les aportacions a la seguretat social (que són d’un 30% sobre el salari 

brut), per calcular el cost empresa que suposa cada treballador. Contractarem un 

transportista autònom per la recollida de les olives comprades, tenint en compte el volum de 

la furgoneta per que hi càpiguen totes olives que volem comprar. 

Salaris treballadors planta 

La temporada de treball és de 3 mesos aproximadament per això, suposarem contractes 

d’Obra i servei per a professionals del ofici amb categories de mestre i peó ajudant. El salaris 

vigents segons taules salarials publicades al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona) pel sector de la indústria de l’oli i els seu derivats són: 1388.24 € bruts/mes per la 

categoria de mestre i 1244.43 € bruts/mes per la categoria de peó ajudant. 

Si volem obtenir €/h. Fem: 

1388.24 €/mes / 30 dies = 46.27 €/dia 

46.27 €/dia / 8 hores = 5.78 €/h 

S’han de tenir en compte les aportacions a la seguretat social, que seran d’un 30 % més 

del sou base. 

Per tant, 7.52 €/h, per la categoria de mestre. 

Si fem el mateix per la categoria peó ajudant obtenim 6.74 €/h 
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Suposarem 2 treballadors (mestre i peó ajudant) per hipòtesis, excepte en la hipòtesi 3 

que seran 3 (1 mestre i 2 peons ajudants). Quan les hores/dia siguin superiors a 8 com és a 

les hipòtesis 2 i 3, els dos treballadors no cobriran el mateix nombre d’hores.  

Per tant, 

H1. 7 hores a cobrir pels dos, treballant 7 hores/dia cadascun. 

7.52 €/h * 7 hores/dia * 90 dies = 4737.6 € sou mestre 

6.74 €/h * 7 hores/dia * 90 dies = 4246.2 € sou peó ajudant 

 

H2. 9 hores a cobrir pels dos, treballant 8 hores/dia cadascun però amb diferència d’una 

hora d’entrada i sortida. 

7.52 €/h * 8 hores/dia * 90 dies = 5414.4 € sou mestre 

6.74 €/h * 8 hores/dia * 90 dies = 4852.8 € sou peó ajudant 

 

H3. 12 hores a cobrir per tres. Es repartiran de la següent manera: 8 hores/dia per mestre i 

1 peó ajudant, amb diferència horària d’entrada i sortida de 2 hores, i 4 hores/dia per un altre 

peó ajudant. 

7.52 €/h * 8 hores/dia * 90 dies = 5414.4 € sou mestre 

6.74 €/h * 8 hores/dia * 90 dies = 4852.8 € sou peó ajudant 1 

6.74 €/h * 4 hores/dia * 90 dies = 2426.4 € sou peó ajudant 2 
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A la taula 6.26. següent es detalla el càlcul del cost empresa que suposen els treballadors 

de la planta per les 3 hipòtesis. 

 

 H1 H2 H3 

treball (h) 7 9 12 

cost empresa salaris 

temporada planta (€) 

 

8983.8 

 

10267.2 

 

12693.6 

Taula 6.26. Salaris treballadors planta 

 

Salaris treballadors oliveres 

Comptem amb una furgoneta amb capacitat suficient pel transport de les olives fins el 

trull, un vibrador tipus guitarra de gasolina per fer caure les olives del arbre, malles de plàstic 

per recollir-les, 60 caixes de plàstic amb capacitat de 10 kg d’olives pel seu transport. 

Comptem amb 2 treballadors capacitats i els medis anteriors per recollir 300 kg/dia per 

jornada de 8 hores, segons converses mantingudes amb recol·lectors de la zona. 

El salaris vigents segons taules salarials publicades al DOGC (Diari Oficial Generalitat de 

Catalunya) pel sector de la indústria agropecuària són: 6.06 €/h 

Li sumem el 30 % d’aportacions a la seguretat social, per tant resulta de 7.88 €/h. 

A continuació, a la taula 6.27. es realitzen els càlculs per a determinar el cost empresa que 

suposen els sous dels treballadors de les oliveres. 
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 Menys favorable Intermedi Més favorable 

olives (t) 5.7 6.4 7.1 

t/dia 0.3 0.3 0.3 

dies 19 21 24 

jornada dia (h) 8 8 8 

núm. treballadors  2 2 2 

€/h 7.88 7.88 7.88 

cost empresa salaris  

temporada oliveres (€) 

 

2395.52 

 

2647.68 

 

3025.92 

Taula 6.27. Salaris treballadors oliveres 

 

A continuació és mostra a taula 6.28. el cost empresa que suposen el treballadors de la 

planta i les oliveres per a les diferents hipòtesis. 

 H1 H2 H3 

Cost empresa salaris temporada planta (€) 8983.80 10267.20 12693.60 

Cost empresa salaris temporada oliveres (€) 2395.52 2647.68 3025.92 

Cost empresa salaris totals temporada (€) 11379.32 12914.88 15719.52 

Taula 6.28. Salaris treballadors temporada 
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Pel cas de la compra d’olives necessitem transport per portar-les a la nostra almàssera. 

Per tant, contractarem un transportista autònom durant 21 dies amb furgoneta pròpia de  

capacitat  15 m3 pel transport de d’olives. 

Al escenari  més favorable de la compra d’olives, en comprem 71.1 t. 

Per tant,  

69.1 t/21 dies = 3.39 t/dia 

3.39 t/dia / 0.01 t caixa = 339 caixes 

Volum caixa 

50cm * 35cm * 20cm =35000 cm3 = 0.035 m3 

0.035 m3 * 339 caixes = 11.87 m3 

La capacitat de la furgoneta contractada es suficient. El salari del transportista serà de 

2500€ amb despeses de gasolina inclosa. 
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6.2.5. Despeses principals 

A part de les despeses principals calculades suposarem un lloguer de nau de 500 €/mes 

un cost de gestions administratives de 1000€ i un cost d’altres despeses no comptabilitzades 

de 1000 € i les agruparem en la següent taula 6.29. 

 H1 H2 H3 

cost total envasos (€) 2969 3634 4766 

cost olives comprades (€) 22907.94 25766.4 28624.86 

consum total elèctric i aigua (€) 3503.68 3959.52 4758.66 

salari treballadors (€) 11379.32 12914.88 15719.52 

salari transportista (€) 2500 2500 2500 

lloguer nau (€) 6000 6000 6000 

gestions administratives (€) 1000 1000 1000 

altres despeses (€) 1000 1000 1000 

despeses total (€) 51259.94 56774.80 64369.04 

Taula 6.29. Despeses principals calculades anuals 
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6.3.6. Càlculs econòmics 

Per a procedir als càlculs econòmics tindrem en compte la inversió realitzada i els beneficis 

obtinguts, en la següent taula 6.30. es mostren els resultats d’aquests. 

 H1 H2 H3 

Ingressos generals (€) 73926,38 86841,58 105659,83 

despeses generals (€) 51259,94 56774,8 64369,04 

beneficis generals (€) 22666,44 30066,78 41290,79 

Taula 6.30. Beneficis obtinguts 

 

 

6.4. Inversió 

A continuació a la taula 6.31. es mostren els elements (pressupost maquinària real 

dimensionada i gestions administratives per dur a terme l’obriment de l’empresa) de la 

inversió juntament amb el seu cost (sense IVA), amb la suma de tots aconseguim el preu total 

de la inversió. 
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Elements Preu (€) Elements Preu (€) 

línia d'extracció YIGITLER 58000 dipòsit oli 0.2 m3 337 

bàscula MOBBA 1892 omplidora inVia 2199 

Escalfador d’aigua elèctric 

 THERMOR CERAMICS 

264 pistola omplidora inVia 330 

bomba oli inVia 360 etiquetadora inVia  1647 

bomba pinyolada 1 inVia 360 dipòsit pinyolada 50 m3 12500 

bomba pinyolada 2 inVia 3175 gestions administratives 5000 

3 dipòsits oli 5m3 11235 total 75286 

Taula 6.31. Inversió realitzada per la planta d’obtenció d’oli d’oliva 
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Amb el càlcul dels beneficis generals i la inversió realitzem els càlculs econòmics (amb una 

valor de vida útil per a la inversió de 20 anys, segons proveïdor de la línia d’extracció) per a 

les 3 hipòtesis a partir de les fórmules descrites en l’apartat 3.2 del present projecte, es 

mostren els resultats a la següent taula 6.32.: 

 H1 H2 H3 

PRI 4.29 3.24 2.36 

VAN 185175 277400 417276 

TIR 22.92% 30.76% 42.40% 

Taula 6.32. Resultats càlculs econòmics 

En deduïm una inversió viable per a les 3 hipòtesis, encara que a la hipòtesis 1, menys 

favorable, obtenim un PRI superior a 3 anys, els valors del VAN i la TIR resulten ser força 

grans, i molt millors a les hipòtesis 2 i 3. 

A continuació, analitzem els ingressos i despeses produïts per cada concepte dels totals 

obtinguts. 

Els resultats dels ingressos pel servei de molturació resulten d’un 23-33% dels ingressos 

totals. I els resultats per la venda d’oli un 76-66% (dels escenaris de menys a més favorable). 

La venda de la pinyolada en resulta al voltant d’un 1 %. Per tant, els ingressos majoritaris 

procedeixen de la venda d’oli produït per olives pròpies i comprades. 

Els resultats de les despeses pel cost del consum elèctric i aigua resulten d’un 7% respecte 

les despeses totals. Si comparem el cost elèctric i el cost de l’aigua n’extraiem que l’elèctric 

resulta superior al de l’aigua, ja que el mètode utilitzat (de dues fases) no requereix grans 

volums d’aigua. Pel cost elèctric en deduïm que els elements més costosos són els de la línia 

d’extracció ja que la conformen varis aparells i això eleva els temps de producció i potència. 

Els costos dels altres elements elèctrics són pràcticament menyspreables pel cost total del 

consum elèctric. 

Els resultats de les despeses pel cost de la compra d’olives resulta d’un 45% de les 

despeses totals. I el cost dels salaris per l’empresa d’un 27-28%. En deduïm que el preu de la 

oliva s’ha de tenir en compte en el moment de la compra, ja que és un preu que fluctua 

segons la temporada i el moment d’aquesta. Amb els salaris no hi ha fluctuacions, ja que són 
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salaris extrets dels convenis del sector en qüestió, i per tant, són despeses necessàries per la 

producció de l’oli. 

Els beneficis obtinguts són força elevats tenint en compte els ingressos i despeses 

produïts. Per tant, és normal que resultin uns resultats econòmics positius. 
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7. Conclusions 

De l’estudi efectuat se’n dedueix que la inversió econòmica realitzada és viable, ja que 

s’obtenen uns resultats positius. 

 Els PRI no superen els 5 anys, els VAN donen positiu i les TIR resulten més elevades que el 

que hem pagat per aconseguir-les.  

 La dificultat del treball resta en el dimensionat adequat i en els càlculs efectuats per a 

tenir en compte els diferents aspectes que intervenen com a beneficis i despeses. 

Per això, hem efectuat estudis de la zona, demanat pressuposts de la línia d’extracció i 

altres elements necessaris, i calculat els beneficis i despeses pel càlcul econòmic final. 

La línia d’extracció és petita (comparada amb d’altres) però idònia segons les nostres 

necessitats. 

Per tant, el projecte resulta viable en les condicions donades. 
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Elements principals del procés 

 

PLC o sistema de control per pantalla 

tàctil de la línia.  

Es controlen les accions d’encès/apagat, 

variacions de velocitat de les bombes... es 

mostra tota la informació del procés. Amb 

polsador parada d’emergència. 

 

 

El quadre elèctric complet.  

Accionament tall general de 63 A. 

Ventiladors per evitar sobreescalfaments. 

Variadors de freqüència.  

Pes: 55 Kg 

El sistema funciona a 380 Volts i 50 Hz. 

El quadre necessita ser alimentat per 5 cables: 3 fases, neutre i terra; que li aportin un total 

de 35 KVA, encara que el consum sigui de 27 Kw, depenent del nombre d’elements que es 

trobin activats a la vegada. 

 

Les tremuges de recepció amb regulació 

de cabal de l’oliva i cargol sense fi elevador 

de motors de 1.1 Kw.  

Tremuja rentadora i tremuja molí.  

Pes: 70 kg i 85 kg., respectivament. 

Mides caixa: 800 x 800 x 800 mm. 
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Aspirador de fulles. Amb motor de 1.1 

Kw, està instal·lat a la safata posterior de la 

rentadora. 

 

 

 

 

 

 

La rentadora conté un motovibrador 

petit i bomba de recirculació de l’aigua. 

Capacitat aigua: 600 L.  

Pes: 95 Kg.  

Mides: 1500 x 1000 x 1100 mm. 

 

 

 

 

 

Molí de Martells triturador. 

Motor: 11 Kw a 2800 rpm.  

Pes: 160 Kg. 

Mides: 770 x 530 x 2000 mm. 
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2 batedores de massa amb càmera per 

aigua calenta, amb finestres i PLC de 

control.  

Motoreductors: 2.2 Kw a 27 rpm.  

Capacitat de 500 Kg + 500 Kg. 

 Pes : 220 kg cadascuna.  

Mides: 1700 x 780 x 1200 mm.   

Cadascuna. 

 

 

Bomba de massa tipus salomònica. 

Motor:1.5 Kw  

cargol sense fi distribuïdor motoreductor: 

1.1 Kw.  

Pes: 150 Kg. 

 

 

Decanter Centrífug horitzontal, amb 

sistema ecològic a dues fases.  

Capacitat: 750 Kg/h.  

Motor: 11 Kw a 1500 rpm.  

Pes: 650 Kg.  

Mides: 2450 x 860 x 1080 mm. 
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Vibrofiltre d’oli.  

Pes: 25 Kg. 

Mides: 550 x 750 x  400 mm. 

 

 

 

 

 

Cargol sense fi de la pinyolada humida.  

Pes: 65 Kg.  

Mida: 150 cm 
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Línia d’extracció d’oli d’oliva completa Yigitler. 

 

 

 

Preu: 58000 € (sense IVA) 
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Escalfador Premium Ceramics 150 litres. Thermor. 

Capacitat (litres): 150 

Potència (w): 1800 

Tensió (v): 230 

Pes (Kg): 41 

Preses de corrent: 3/4" 

 

 

Mides(mm): 

A: 1240 

B: 505 

D: 529 

E: 440 

Preu : 264 € (sense IVA)  

 

 

 

   

Báscula encastada mod L4 E 

Plataforma de pesatge encastable model L4E 1210 de ferro 

pintat.  

Mides: 125 x 100 cm 

Capacitat: 1500 kg 
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Precisió: 200 g  

Visor de pes SC01.  

 

Preu : 1752 € (sense IVA) 

  

Marc d’encastament de ferro pintat 125 x 100 cm   

Preu:140 € (sense IVA) 

Preu total: 1892 € ( sense IVA) 

  

 

 

 

Bomba rodet transmissió directa. Model MINI. 

Bomba autoaspirant inoxidable, especial per 

trasbalsar líquids nets o amb sòlids, turbina de goma, 

treballen a baixes revolucions, reversible. 

Potència: 0.75 Kw 

RPM: 1400 

Caudal: 1320 l/h 

Diàmetre boca: 3/4” 

Preu: 360€ 
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Bomba rodet transmissió directa. Model MAXI 

80. Bomba autoaspirant inoxidable amb 2 

velocitats i carretó inoxidable. Especial per 

trasbalsar líquids nets o amb sòlids, turbina de 

goma, treballen a baixes revolucions, reversible. 

Potència: 4.5 - 3.3 Kw 

RPM: 600 - 300 

Caudal: 43800 - 24600 l/h 

Diàmetre boca: DIN 80 

Preu: 3175 € 

 

 

Dipòsits d’acer inoxidable 340. Estàndard fons cònic. 

Diàmetre boca superior: 400 mm 

Tancament de boca superior amb braç. Boca inferior oval. 

Vàlvula de seguretat superior. Visor obert de nivell. Vàlvula 

inoxidable a la sortida cònica. Vàlvula inoxidable a la base del 

cilindre. Potes regulables en alçada. Aixeta agafa mostres 

inoxidable. Acabat adomassat exterior. Interior polit. 

Capacitat: 5000 litres 

Diàmetre: 1600 mm 

Alçada: 3200 mm 

Preu: 3745 € 

 

Capacitat: 200 litres 

Diàmetre: 560 mm 
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Alçada: 865 mm 

Preu: 337 € 

 

Omplidora semi-automàtica model 4B amb 4 

aixetes. Construïda totalment en acer inox. 

Funcionament al vuit. Possibilitat de regulació de la 

velocitat d’ompliment i la quantitat de producte per 

ampolla. Petit motor incorporat per l’aspiració 

induïda. Producció en oli: 500 amp/ h aprox. Es pot 

realitzar l’ompliment des de dipòsits situats fins a 4 

metres per sota del nivell de la màquina. Aixetes 

estàndard per ampolles amb diàmetre de coll de 16 

a 28 mm i alçada de l’ampolla de 250 a 330 mm. 

Dimensions: 650 x 460 x 450 mm 

Potència: 0.12 Kw 

Pes: 25 kg 

Alimentació: 220 V , 50 - 60 Hz; 100 - 110 V, 50 - 60 Hz 

Preu: 2199 € 

 

 

Pistola per ompliment. 

Pistola i placa de muntatge en acer inoxidable, amb 

compta litres E24. L’ompliment es realitza per gravetat. El 

compta litres va connectat a la pistola. 

Preu: 330 € 
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Etiquetadora semi-automàtica per ampolles 

cilíndriques de qualsevol material amb superfície 

llisa. Construïda de polietilè PE500.  

Està equipada amb un motor impulsat per 

fotocèl·lula. 

Diàmetre ampolla: 55 a 200 mm 

Revestiments: rodets de goma negre 

Cargols: Acer inoxidable 

Pes: 20 kg 

Dimensions: 440 x 670 x 280 mm 

Alimentació: 230 V / 50 Hz 

Potència: 0.09 W 

Producció: 600 amp/h 

Preu: 1647 € 

 

 

Dipòsit pinyolada humida Claudio vignoli  

Diàmetre: 450 cm 

Alçada: 320 cm 

Capacitat: 50 m3 

Preu: 12500 € 
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Disseny planta. Plànols 
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