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1.  Introducció 
 

La ràpida evolució de la tecnologia produeix canvis a cadascun dels sectors de 
la nostra societat, i provoca que els mètodes existents quedin desfasats en 
qüestió de mesos cada vegada que apareixen noves idees, que permeten 
desenvolupar nous productes per a satisfer noves necessitats. 

El sector de l’agricultura i el cultiu d’aliments bàsics per al consum humà és un 
sector que es troba en un procés constant de millora. És important destinar 
recursos a la investigació i el desenvolupament de noves idees i nous mètodes 
de producció d’aliments, ja que aquests són una necessitat bàsica dels éssers 
humans i són un recurs que es troba de forma limitada sobre el planeta. 

Per això, no és només important seguir produint aliments – i de fet, produir-ne 
cada vegada més, degut al constant augment de la població – sinó també 
produir-los tenint en compte l’impacte causat sobre els ecosistemes i el medi 
ambient. 

El mètode tradicional i que es segueix utilitzant actualment per a produir 
productes bàsics com verdures, fruites o cereals és mitjançant camps o horts, on 
es planten i es treballen les plantes per tal de poder-ne extreure els aliments 
respectius. El cultiu d’aquests aliments, per tant, requereix de grans extensions 
de terreny que han de ser única i exclusivament destinades a aquesta activitat 
agrícola. 

Des de fa uns anys, però, ha sorgit una nova i interessant idea, que pretén 
canviar la forma i el concepte d’aquests camps per a poder aprofitar tot l’espai 
que actualment queda en desús en la direcció vertical, per sobre del cultiu. Es 
tracta, d’alguna manera, de situar una planta sobre de l’altre, permetent així 
augmentar en gran mesura la quantitat de plantes que es poden cultivar en un 
determinat espai bidimensional, i evitant que es requereixin grans extensions de 
terreny per a poder obtenir els recursos necessaris. La idea, per tant, seria trobar 
la manera adequada per tal de situar un camp de cultiu a sobre de l’altre, creant 
edificis o estructures de varies plantes que tinguin la mateixa capacitat de 
producció que les actuals extensions de terreny, però que, en canvi, ocupin una 
superfície molt inferior. 

La idea es basa principalment en la pròpia idea d’un edifici d’habitatges. 
Antigament, hauria estat impensable que es pogués construir una casa sobre 
l’altre, i en canvi, actualment, estem acostumats a viure entre gratacels o blocs 
de pisos, on s’acumulen els habitatges els uns a sobre dels altres. Perquè no 
s’hauria de fer el mateix amb els camps de cultiu? 

Si s’aconseguís finalment implementar la idea i es poguessin posar en marxa 
edificis de cultius, els avantatges que això suposaria serien enormes i es 
produiria una revolució en la forma de veure el sistema de producció agrícola i 
de l’alimentació en general. 
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Per començar, no seria necessària la utilització de grans superfícies de terra que 
actualment es destinen a l’agricultura. Amb una superfície molt més petita, es 
produiria la mateixa quantitat d’aliments, per tant es podrien destinar moltes 
grans superfícies a altres activitats o augmentar la superfície de boscos i de 
natura del planeta. 

A part, es podria facilitar molt la feina relacionada amb la producció agrícola, ja 
que es podrien automatitzar aquests edificis de cultius i dissenyar per a un 
sistema de treball òptim. A més, es concentraria en un espai més reduït la feina, 
evitant així haver de realitzar llargs desplaçaments per anar d’un punt de la 
plantació a un altre. Els treballadors d’aquest sector, per tant, veurien un 
increment considerable en la qualitat de treball a realitzar. 

Però això no és tot. Canviar el sistema de producció d’aliments com fruites, 
verdures, llegums i cereals, aportaria molts més avantatges. 

Per exemple, una de les causes principals de l’impacte negatiu de la producció 
d’aliments sobre el medi ambient actualment és el transport d’aquests des del 
punt on es produeixen fins al lloc on es consumeixen. Aquest transport s’ha de 
dur a terme, principalment, degut a que la major part de la població es concentra 
en ciutats, on hi viu molta gent en una àrea relativament petita, mentre que la 
producció dels aliments requereix molt espai, que només es pot trobar fora i lluny 
de les ciutats, en zones poc densament poblades. Per això, gairebé tots els 
països i nacions del món tenen una regió o zona on es concentra l’activitat 
agrícola, clarament separada de les grans ciutats o nuclis urbans. 

Per tal de disminuir aquest transport d’aliments, i per tant, tenir cura del medi 
ambient, es recomana a la població, entre d’altres coses, consumir productes de 
proximitat, altrament anomenats productes de kilòmetre zero (km0). Però, en 
molts casos, no tothom té a l’abast productes km0, i qui els troba ha de pagar 
normalment un preu més elevat del normal per a obtenir-los. 

El fet de no necessitar una gran superfície per a obtenir una gran producció 
permetria la instal·lació d’edificis de cultiu en zones urbanes o dins de les ciutats, 
transportant el centre de producció d’aliments al mig d’aquestes. Això facilitaria 
l’accés a productes de proximitat a moltes persones, i anivellaria la quantitat de 
població d’una zona amb la quantitat de producció de la mateixa, eliminant les 
diferencies entre les zones agrícoles i les grans ciutats que hi ha actualment. 
Dins d’una ciutat es podria produir la quantitat d’aliments que la pròpia ciutat 
necessita, evitant així haver-los de portar de lluny. 

D’aquesta manera, es podrien consumir amb molta més facilitat aliments cultivats 
a prop de casa, evitant llargs transports d’aquests productes, i, per tant, evitant 
haver de preparar aquests productes per a poder mantenir-se en bon estat durant 
el transport. Això faria augmentar considerablement la qualitat dels productes 
alimentaris consumits habitualment, que serien més naturals i més saludables. 

Són molts els avantatges que aquests sistemes de cultiu vertical aportarien. És 
per això que ja existeixen varies empreses que estan treballant en la idea. Ho 
fan des de punts de vista moltes vegades completament diferents entre elles, 
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creant així una diversitat de projectes i un rang d’idees enorme, que permet 
explorar i estudiar els punts bons i els defectes de cada tecnologia o idea 
proposada. 

El cert és, però, que moltes d’aquestes idees es queden en projecte o en la teoria, 
i no s’acaba de fer el pas de portar-les a terme i posar-les en marxa. És per 
aquest motiu que encara no es veuen aquests edificis al bell mig de les nostres 
ciutats, però de ben segur que, d’aquí uns anys, s’acabarà trobant la fórmula per 
tal de que es puguin fer reals totes aquestes idees. 

Tot i això, ja hi ha empreses que comencen a adoptar certes característiques del 
cultiu en vertical, i cada vegada s’estan aconseguint tecnologies més optimes, 
més productives, i més barates. 

Fins i tot s’estan utilitzant aquestes tecnologies en petits horts particulars, per 
exemple, per a poder instal·lar horts en petits balcons. Un altre camp on s’està 
aplicant aquesta idea és en els jardins verticals. Tot i no tenir una intenció de 
cultivar aliments i extreure’n un producte, ja hi ha molts edificis que cobreixen les 
seves façanes i parets amb jardins verticals. Aquests compleixen únicament una 
funció estètica, i per tant no tenen les mateixes necessitats que els cultius en 
vertical, però la tecnologia usada és un clar referent a l’hora d’idear els edificis 
de cultius. 

Un altre punt on els edificis de cultius serien claus és en la contaminació de l’aire 
de les ciutats. Actualment s’estan assolint nivells de concentració de partícules 
en suspensió en l’aire que mai abans s’havien assolit. Cada vegada es requereix 
més la presència de vegetació i natura prop de les ciutats, ja que aquesta actua 
com a filtre i depuradora de l’aire. En canvi, cada vegada es redueix més l’espai 
ocupat per parcs i el nombre d’arbres que es troba a les ciutats. 

La instal·lació d’aquests edificis en centres urbans o ciutats permetria disposar 
d’un focus de natura. En un espai reduït es concentraria un nombre molt elevat 
de plantes i vegetació, que permetria ajudar a netejar l’aire contaminat de les 
ciutats. 

Tots aquests avantatges no són els únics que aportarien els edificis de cultius. 
Les possibilitats són infinites, i els canvis que aquests sistemes generarien a les 
nostres vides també. La idea és bona, però fa falta un estudi i una millora 
important de la tecnologia.  

S’arribarà a trobar una formula per fer realitat tots els projectes que es plantegen 
avui en dia? Serà possible, en un futur, tenir camps de cultiu a les ciutats? 
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2.  Objectius 
 

2.1. Finalitat 
 

La finalitat d’aquest treball és realitzar un estudi de la tecnologia i de les 
característiques que haurien de tenir els edificis de cultius i elaborar una o varies 
propostes d’edifici a partir de la informació recopilada. 

La principal finalitat dels edificis de cultius seria la de disminuir la superfície 
ocupada per camps i horts per a tal de poder obtenir la mateixa quantitat de 
producció ocupant un espai més reduït. Per a fer-ho, es pretén ocupar l’espai 
situat per sobre dels cultius, acumulant camps de cultiu en varies plantes. 

 

2.2. Propòsit 
 

La implementació de cultius en edificis de varies plantes permetria la reducció de 
l’espai que actualment es necessita per a obtenir una determinada producció 
d’aliments. 

A més, es simplificaria i optimitzaria la feina i tasques a realitzar en el sector de 
l’agricultura i el cultiu d’aliments, ja que es dissenyaria un espai especialment 
pensat per a aquest objectiu, i es podria automatitzar i modernitzar el sector. 

Degut a que no es necessitarien grans extensions de terreny per a cultivar 
aquests aliments, es traslladarien els centres de producció a prop dels principals 
centres de consum, evitant així el transport dels aliments al llarg de grans 
distàncies. 

Degut a que no s’haurien de preparar els aliments per ser transportats grans 
distàncies, s’aconseguiria una producció de productes més sans i naturals. 
Aquests productes estarien a l’abast de moltes persones properes al punt de 
producció, habilitant una fàcil obtenció de productes de proximitat. 

Finalment, s’aconseguiria situar al mig dels centres urbans i ciutats una gran 
quantitat de plantes i vegetació, que contribuirien al filtrat i a la millora de la 
qualitat de l’aire d’aquestes ciutats, que normalment presenta alts nivells de 
contaminació. 

 

2.3. Abast 
 

L’objectiu del treball és fer un estudi de totes les característiques essencials que 
haurien de complir els edificis de cultiu. S’analitzarà en profunditat cada 
possibilitat per intentar extreure una idea de quins són els paràmetres que 
afecten al disseny d’aquests edificis. 
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En aquest treball només s’estudiarà la possibilitat de cultivar aliments 
normalment provinents d’horts. Això inclourà verdures, llegums i algunes fruites, 
però es descartarà l’estudi d’aliments i de les metodologies de cultiu d’aliments 
provinents d’arbres, plantes grans i altes, o altres tipus de plantes. 

Els edificis o les estructures estudiades hauran de tenir un mínim de dues plantes 
de superfície cultivable. No s’estudiarà la producció d’aliments si no és en 
vertical, més enllà de per poder-ne extreure les conclusions pertinents per al 
cultiu en vertical. 

S’estudiaran solucions que impliquin la construcció d’edificis nous i solucions que 
aprofitin espais o parts d’edificis ja edificats. També s’estudiaran estructures que 
no són pròpiament edificis, però que compleixen amb les condicions anteriors. 
També edificis on es duen a terme altres activitats a part de l’activitat agrícola. 

No s’aprofundirà en l’aspecte arquitectònic de les propostes, només en la part 
tècnica d’aquestes. 

Durant el treball s’estudiaran les necessitats i les característiques de les plantes 
i dels aliments a cultivar, degut a que les propietats que haurà de tenir l’edifici 
dependran completament d’aquestes. S’estudiaran profundament els aliments 
més freqüents o representants d’un tipus de cultiu. 

Un dels problemes principals dels edificis de cultiu és la il·luminació de les 
plantes. S’estudiarà tant l’aprofitament de la llum natural com la utilització de 
dispositius i llums artificials. 

S’estudiaran també, a part del sistema tradicional de cultiu a la terra, sistemes 
de cultiu hidropònics, aeropònics, aquapònics i altres sistemes que permetin i 
facilitin la disposició en vertical. 

Es descriurà i es pretendrà trobar totes les funcions que ha de complir un edifici 
de cultiu en vertical. Es definiran els diferents espais on s’hauran de dur a terme 
aquestes funcions, i s’especificarà el perfil de les persones i del personal que 
hagi de tenir cura del lloc i hagi de realitzar el treball, així com dels estris, 
equipament i utensilis a utilitzar. 

Es durà a terme un estudi de les diferents empreses i propostes que estiguin 
relacionades amb el tema de treball. Es tindrà en compte tant empreses actives 
com empreses que ja han cessat la seva activitat. S’inclouran empreses 
registrades, propostes de persones individuals i tot tipus de projectes. Només es 
tindran en compte, per això, casos dels quals se n’hagi trobat suficient 
informació. 

Es faran varies propostes, però sense especificar els detalls arquitectònics de 
les mateixes. Només s’incidirà en la idea base, per tal de poder realitzar, a partir 
d’aquesta, casos concrets i edificis pensats per a un lloc de construcció en 
concret. Per a alguna proposta es comentaran possibles localitzacions on 
realitzar el projecte. 

Sempre es tindran en compte criteris objectius i tècnics per a realitzar tots els 
estudis. 
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2.4. Cicle de vida 
 

Si es vol planejar un projecte d’aquesta magnitud s’ha de pensar en tot el 
recorregut temporal que ha de realitzar el projecte. 

Primer de tot es passarà per una etapa creativa, de documentació i concepció 
del projecte, que inclourà la feina realitzada en aquest treball però que continuarà 
fins a completar el disseny de l’edifici a realitzar. 

S’ha de tenir en compte que hi haurà un període, després o durant aquesta fase, 
de buscar inversors i d’aconseguir els permisos per a tal de poder finalment 
materialitzar el projecte. 

Llavors començaria la fase de construcció de l’edifici o estructura. En aquesta 
fase no només s’hauria de construir l’edifici sinó que s’hauria d’equipar per tal de 
poder dur a terme les funcions establertes. 

La posada en marxa permetria el començament de l’explotació de l’edifici. En 
aquesta fase el personal treballaria i es produiria el producte final, és a dir, els 
aliments. 

Cal diferenciar els dos productes dels quals es parlarà durant el treball. El primer 
seria l’edifici i la idea en sí, que s’hauria de vendre al client per tal de que sigui 
construït i finalment materialitzat. L’altre producte, l’anomenat producte final, 
seria els aliments que l’edifici de cultiu produiria, que haurien de ser venuts al 
client per al seu consum. 

La fase d’explotació pretén ser llarga, ja que l’amortització de la inversió inicial 
ha de ser recuperada. A part, un edifici convencional té una llarga vida útil, i un 
camp de cultiu tradicional té una vida útil gairebé infinita. Per tant, seria raonable 
pensar que la vida útil dels edificis de cultiu també seria extensa. 

Tot i això, també s’ha de pensar en el seu final. Es diferenciarà el tipus de final 
en dues possibilitats. La primera és considerar el final de l’activitat agrícola en 
l’edifici, però permetent la continuïtat d’aquest per a altres funcions o activitats. 
La segona possibilitat és l’enderroc i la fi de l’edifici com a tal. 

Serà important tenir en compte la vida útil i el desmantellament de les tecnologies 
a utilitzar per tal d’aconseguir concebre un projecte més sostenible. 
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3.  Normativa aplicable 
 

A l’hora d’iniciar un projecte cal tenir en compte les diferents lleis i normatives 
relacionades amb l’objecte d’estudi, que afectaran directament al 
desenvolupament del producte, i que, en molts casos, provocaran que aquest 
acabi prenent una forma o una altre. 

Aquest és un projecte multidisciplinari, que engloba diferents sectors, com el de 
la construcció, l’horticultura, o l’urbanisme, entre d’altres. Per tant, s’hauran de 
tenir en compte les normatives respectives de cada àmbit, que s’hauran 
d’analitzar i conèixer per tal de poder avançar en el disseny de l’edifici. 

En primer lloc, es pretén construir un edifici o una estructura, de més d’un nivell, 
que requerirà un disseny arquitectònic, i que haurà de complir la legislació típica 
del sector de la construcció. A Espanya, per exemple, s’haurà de garantir el 
compliment del Código Técnico de la Edificación (CTE), entre d’altres. 

Per a complir aquestes normatives s’haurà d’assegurar que l’edifici és 
autoportant, és a dir, que l’estructura resisteix el seu propi pes, i també que 
resisteix al pes de totes les càrregues que es puguin preveure sobre l’edifici, 
evidentment amb un marge de seguretat. Per tant, s’haurà d’elaborar un informe 
estructural elaborat per enginyers, que garanteixi aquesta capacitat. 

A més, el CTE també preveu altres factors a analitzar, com la seguretat de l’edifici 
en cas d’incendi, que afectarà tant a la instal·lació d’equips de reacció davant del 
foc com a la selecció dels materials de l’edifici, la seguretat d’utilització i 
accessibilitat de l’edifici, l’estalvi i la eficiència energètica o la protecció davant 
del soroll, tant de l’exterior cap a l’edifici com a l’inrevés. 

Per tal de complir totes aquestes normatives s’haurà d’estudiar la utilització d’uns 
materials o d’uns altres, cosa que comporta estudiar també les normatives 
d’utilització de cada material, així com preveure un disseny intel·ligent de l’edifici, 
enfocant-se en la distribució d’espais i en els equipaments previstos. 

A més, cal tenir en compte que aquestes normatives seran diferents arreu del 
món, i que s’hauran de prendre com a referència els documents legislatius locals 
de la ubicació del projecte. 

A part d’un edifici, però, el projecte també inclou una zona de cultius. Per tant, 
serà necessari que es compleixin tots els aspectes relacionats amb la cuida i el 
manteniment tant dels propis vegetals com de les eines i de les instal·lacions 
utilitzades. 

A Espanya, per exemple, hi ha diverses normatives recollides al Boletín Oficial 
del Estado (BOE), com per exemple el BOE 43 del 19/02/2004, on es recull 
l’ordre APA/370/2004, que inclou característiques obligatòries a mantenir en 
cultius hortícoles, tant en les instal·lacions, els magatzems, els equips de 
tractaments i de protecció, com pel que fa a la senyalització, la higiene o el 
personal. També s’inclouen aspectes propis dels cultius, del sòl, de la preparació 
del terreny, de la fertilització, poda, reg, control i collita. A més, es dedica també 
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apartats al control de la qualitat, a la gestió dels residus produïts i a la protecció 
mediambiental. Finalment, s’especifiquen aquests aspectes per a determinats 
cultius, com els enciams, els tomàquets o els cogombres, entre d’altres. 

A part de seguir uns mètodes de cultiu normativitzats, també s’haurà d’assegurar 
que l’estat i les condicions dels aliments obtinguts sigui l’adequat. Aquests 
aliments, d’alguna manera s’hauran de distribuir als clients, que els adquiriran 
amb la intenció de consumir-los. Per tant, s’haurà d’assegurar la qualitat dels 
propis aliments, així com dels processos que s’hagin de fer per a distribuir-los. 

El principal objectiu és aconseguir produir productes alimentaris amb la certesa 
de que es protegeix la salut del consumidor, establint obligacions legals en 
relació a la higiene i la seguretat en la industria agroalimentària. 

A nivell mundial, hi ha dos fonts fonamentals de dret alimentari. La primera seria 
la Comissió del Còdex Alimentarius, organització fundada per la Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) i la Organització Mundial 
de la Salut (OMS) o World Health Organization, i la segona serien els acords 
mundials de comerç. A nivell nacional, a Espanya, hi imperarien les normes 
europees, així com també les específicament espanyoles que regulen la 
producció de cada tipus d’aliment. 

Aquestes normes aplicaran, per tant, a l’estat i composició dels aliments produïts, 
a l’emmagatzematge, conservació i transport, i a aspectes més propis del mercat, 
com el preu o l’horari de distribució. 

Un altre àmbit a analitzar pel que fa a la normativa és el respectiu a la seguretat, 
control, i garanties del treball a realitzar en aquest projecte. Des de la primera 
etapa de disseny al manteniment i explotació de l’edifici, passant per la 
construcció d’aquest, hi haurà persones que, amb un contracte laboral, 
dedicaran el seu esforç, temps i coneixements al projecte. 

Per tant, serà necessari assegurar la qualitat de les condicions laborals, 
mantenint els treballadors segurs física i jurídicament en tot moment. A part, s’ha 
de treballar per a que els integrants del projecte formin un grup divers, i es donin 
les mateixes oportunitats a tothom, sense importar el seu gènere o la seva ètnia. 
Aquest és un projecte, en gran part, social, de les persones i per a les persones, 
i serà important que aquest valor es conservi al llarg del projecte. 

Finalment, i veient aquest projecte més en general, serà important complir la 
normativa relacionada amb l’urbanisme. La relació de l’edifici a construir amb el 
seu entorn serà un punt clau d’aquest projecte. En aquest aspecte, s’hauran de 
complir les normatives que normalment són aprovades a nivell local per cada 
ciutat o centre urbà, i que tracten aspectes com la invasió de la via pública o 
l’alçada màxima que poden arribar a tenir aquests edificis. 

Aquest últim aspecte és molt interessant i pot ser clau en el futur dels edificis de 
cultiu en vertical. Actualment ja existeixen ciutats que, davant l’augment de la 
contaminació, han impulsat normatives que obliguen a la construcció d’edificis 
més verd i sostenibles. 
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A París, per exemple, es va aprovar la llei sobre les cobertes verdes, que obliga 
a les noves construccions a disposar de sostres enjardinats. En cas de no situar-
hi una àrea suficient de vegetals, es permet col·locar panells fotovoltaics, de tal 
manera que s’aprofiti sí o sí la llum solar. 

A Copenhaguen, que és una de les ciutats més pioneres del món en aspectes 
mediambientals, també s’han dut a terme mesures similars. Cobrint una gran part 
de la ciutat amb cobertes enjardinades, es pretén augmentar l’àrea verda de la 
ciutat uns 5.000 m2 cada any. Amb aquesta mesura, entre altres, Copenhaguen 
pretén aconseguir, el 2025, convertir-se en la primera ciutat neutre en emissions 
de carboni. 

Altres ciutats també han seguit aquest mateix camí d’enjardinar els sostres i les 
cobertes dels seus edificis. A Suiza es va aplicar una llei federal de cobertes 
verdes, a Buenos Aires la llei 4428 de Sostres i Terrasses Verdes funciona de 
manera similar i a Xile també s’incentiva aquest tipus de projectes. 

Recentment, els alcaldes de 35 capitals mundials, entre les quals s’hi troben 
Barcelona i Madrid, han firmat la Declaració de C40 per un Aire Net a les Ciutats, 
amb la qual es comprometen a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
i a treballar unides per formar una coalició mundial. 

Per tant, potser es podrien incentivar normatives en les que la construcció d’horts 
urbans, on no tant sols es produirien aliments, sinó que funcionarien com a zones 
verdes, fos de caràcter obligatori. 

Actualment, a Barcelona, hi ha una llei que obliga a destinar el 30 % dels pisos 
nous construïts o reformats íntegrament a habitatges assequibles, de protecció 
pública. De la mateixa manera, es podria obligar a que s’incloguessin sistemes 
de cultiu en vertical de manera obligatòria. Per exemple, es podria obligar a 
destinar una planta de cada cinc construïdes al cultiu, o a reservar una cara o 
façana de l’edifici per a aquest propòsit. 

Per tant, és clar que les normatives no només limiten el que es pot i el que no es 
pot fer, sinó que a través d’aquestes es podria arribar a normalitzar 
completament la inclusió d’espais de cultiu en els edificis. És per això que no 
només cal estudiar, conèixer i seguir aquestes lleis, sinó que és interessant 
proposar noves normatives que afavoreixin al bé comú. 
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4.  Variables 
 

Per a aconseguir una documentació extensa sobre un tema en particular, cal 
estudiar totes les variables que es trobin que puguin estar relacionades amb el 
concepte analitzat. Què s’entén per variables, però? 

A l’hora de realitzar un projecte, una variable serà tot allò que es pugui decidir 
durant el procés de disseny d’aquest. Sempre que s’hagi de prendre una decisió 
d’entre varies opcions, per tal d’aconseguir un mateix propòsit, s’estarà davant 
de variables. 

La recerca i l’estudi de totes les diferents variables permet obtenir una base de 
coneixement de les opcions ja disponibles, així com també de les possibilitats 
que poden sorgir al combinar aquestes opcions. 

A més, entendre les diferents alternatives permet fer-se una idea de les 
limitacions i dels requisits que comporta cadascuna, així com també dels seus 
avantatges. Cada decisió que es prengui a l’hora de dissenyar noves tecnologies 
implicarà un canvi en el resultat final de disseny. Conèixer més alternatives 
permet obrir camins i possibilitats que poden ser descartats o aprofitats per tal 
d’arribar a un producte final òptim. 

Quines són, doncs, les variables que presenten els edificis de cultiu en vertical? 

Per entendre millor les variables que s’estudiaran en aquest projecte, s’han 
d’organitzar en tres blocs separadament. Aquests tres blocs estaran relacionats, 
cadascun, amb un dels tres factors més importants que afecten al projecte. 

En primer lloc, és important parlar dels cultius. Els tipus de cultius, les seves 
necessitats i les diferents solucions per a resoldre-les aportaran un seguit 
d’opcions ben diferents que s’hauran d’analitzar. 

A part, l’edifici on es plantaran i es treballaran aquests cultius podrà prendre 
moltes formes, i s’haurà d’estudiar diferents característiques que permetin 
incloure totes les solucions per a satisfer les necessitats de les plantes 
cultivades. 

Però també s’haurà de satisfer les necessitats de les persones que entrin en 
contacte amb el projecte. I és que les persones són un dels factors més 
importants d’aquest projecte, i s’hauran de tenir en compte en tot moment. 
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4.1. Cultius 
 

Els cultius seran un dels eixos principals al voltant dels quals girarà el projecte. 
L’objectiu dels edificis estudiats serà la producció d’aliments, que s’obtindran a 
partir del cultiu de plantes o vegetals. Per tant, s’haurà d’estudiar en profunditat 
com és el procés de conreu de cada aliment per tal de saber quines accions 
s’hauran de dur a terme per a poder obtenir-los. 

És per això que no només s’haurà d’estudiar les plantes en sí, sinó que també 
s’haurà de preveure la utilització de diferents recursos necessaris per a cultivar 
aquestes plantes. 

Un primer pas serà establir quins són els cultius que es seleccionaran per a ser 
conreats en els edificis. Aquesta decisió es basarà principalment en quins 
aliments es volen o és necessari produir. A part, però, s’haurà d’analitzar quines 
necessitats té cada planta seleccionada per tal de veure si és viable i, en quina 
mesura ho és, cultivar-la en un edifici. 

Un cop estudiats els diferents aliments possibles a conrear, s’haurà de tenir clar 
quines necessitats tenen i com s’han de cuidar les plantes per tal d’obtenir una 
producció d’aliments de qualitat. 

A més a més, però, s’haurà de pensar en com satisfer aquestes necessitats dins 
de l’edifici, i per tant s’haurà d’estudiar una sèrie de mètodes, eines i mitjans amb 
els quals es podrà aconseguir aquest objectiu. 

Els principals punts que es tractaran seran la utilització d’un substrat on creixerà 
la planta, la distribució, recopilació i tractament de l’aigua necessària per a que 
les plantes puguin créixer, l’estratègia a seguir per a tal de fer arribar a totes les 
plantes la quantitat de llum requerida, el condicionament de l’ambient on es 
cultivaran les plantes i la distribució d’adobs i altres substàncies per a una 
producció i un creixement de les plantes òptim. 

 

4.1.1. Tipus de cultius 
 

El primer pas serà, com s’ha dit anteriorment, seleccionar quins seran els 
aliments que es produiran en els edificis de cultiu. 

Els aliments que s’obtinguin seran el producte final més clar d’aquest projecte. 
Malgrat que es puguin obtenir ingressos i guanys econòmics d’altres formes, és 
important que els aliments obtinguts de l’edifici es puguin vendre i generin un 
interès en els potencials clients. Per això, la determinació d’aquests aliments pot 
ser clau en el càlcul de la viabilitat econòmica d’aquest projecte. 

A part, però, és important que els aliments obtinguts tinguin un valor per a la 
població en general. No es buscarà obtenir aliments de gran valor econòmic per 
a maximitzar els ingressos, sinó que s’intentarà triar aquests aliments segons les 
necessitats i demandes de la població. És per això que es descartaran aliments 
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poc típics o molt específics d’alguna cultura o regió, i, en canvi, la producció 
s’enfocarà en aliments bàsics o de primera necessitat. 

És cert, però, que es podria enfocar aquest projecte a la producció d’aliments 
poc comuns que requereixen d’una cura molt controlada o molt específica que 
no es pot obtenir en condicions de conreu habituals. Per exemple, es podrien 
instal·lar edificis de cultiu especialitzats i enfocats a la producció d’aliments que 
requereixen d’unes condicions meteorològiques d’una altre zona o regió, i 
aprofitar els mecanismes de control de temperatura i humitat per a dotar l’edifici 
de les característiques adequades. 

Com s’ha dit, però, s’enfocarà aquest projecte a la producció d’aliments bàsics o 
de primera necessitat. Això es fa per diferents raons. 

En primer lloc, es vol obtenir un producte que sigui una necessitat directa i bàsica 
dels clients. La producció en massa i de qualitat de productes de primera 
necessitat permetrà que moltes famílies tinguin millor accés a productes de més 
qualitat i de proximitat. Produir productes poc requerits per la població general 
provocaria que aquests s’haguessin d’exportar o transportar majors distàncies, 
cosa que va en contra dels objectius principals del projecte. 

A més a més, la producció d’aliments bàsics provocarà un efecte de proximitat 
als possibles clients, que entraran en contacte més directament amb el projecte, 
i es sentiran més implicats. Aquest fet ajudaria a la normalització i a l’acceptació 
d’aquesta nova tecnologia, cosa que facilitaria la implementació a més gran 
escala, i per tant, provocaria un creixement del projecte. 

Dins de la classificació d’aliments de primera necessitat, però, hi entren molts 
productes diferents. Per tant, s’haurà d’especificar més quins són els aliments 
que es produiran en l’edifici. 

Com que es produiran els aliments en edificis de més d’una planta, es disposa 
d’un espai limitat en la direcció vertical. És per aquest motiu que es descartaran 
arbres o plantes molt altes. És cert que es podria augmentar l’alçada de cada 
nivell o pis per a poder-hi situar arbres de gran alçada, però això implicaria que 
s’hauria de construir edificis molt alts o de poques plantes. Cap de les dues 
opcions aportaria res positiu a nivell de productivitat o abaratiment del projecte, 
per tant es descartaran aquestes opcions. Es per això que es tindran en compte 
només els aliments que provinguin de plantes no més altes que una persona 
estàndard, sempre inferiors als 2 metres d’alçada aproximadament. 

El fet que les plantes cultivades siguin baixes i petites també permet una millor 
qualitat del treball a realitzar en aquestes plantes per part dels treballadors de 
l’edifici. Tot i que molts processos es poden automatitzar i/o robotitzar, en cas de 
que un treballador hagi de realitzar una acció sobre una planta, sempre és millor 
que es dugui a terme l’acció a una alçada normal, i no a gran alçada. 

Tenint en compte els motius exposats anteriorment, es descarta, per exemple, la 
producció de fruites provinents d’arbres. 
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El tipus de cultiu que sembla més adequat per a aquest projecte és el cultiu 
d’hortalisses. Aquests tipus d’aliments compleixen amb totes les condicions que 
s’han anat donant fins ara. 

En la majoria dels casos, les verdures, llegums, fruites, i arrels que s’engloben 
dins de la classificació (sense fonaments botànics) d’hortalisses són aliments 
molt consumits i molt utilitzats en receptes i menjars d’arreu del món. A més, es 
sol tractar de plantes d’unes mides que encaixen perfectament amb les 
necessitats del projecte. 

Quins aliments, però, s’engloben dins la classificació d’hortalisses? Aquesta 
classificació, com s’ha dit, no respon a motius botànics de les plantes en sí, sinó 
que s’agrupen diferents plantes amb un mètode de cultiu similar. Totes aquestes 
plantes són normalment cultivades en horts o petits camps, amb unes condicions 
i necessitats semblants. 

A continuació es classificaran més profundament algunes de les plantes o 
aliments que formen part d’aquesta categoria. 

Primer de tot, es farà una classificació, ara sí, a nivell botànic i biològic de les 
plantes. A part, però, s’alternarà amb una classificació més aplicada, que 
constarà en diferenciar les plantes per quina és la part de la planta que s’acaba 
menjant o aprofitant. Aquesta segona classificació és important ja que els 
mètodes de cultiu variaran en funció de la categoria a la qual pertanyi la planta 
segons aquesta classificació. 
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 Fulles Baines Tiges i pecíols Flors Fruits Bulbs Tubercles Arrels 

Liliàcies - - - - - 
Ceba 
Porro 

All 
- - 

Crucíferes Col - - Coliflor 
Bròquil - - - Rave 

Solanàcies - - - - 
Tomàquet 

Pebrot 
Albergínia 

- Patata 
Moniato - 

Cucurbitàcies - - - - 

Cogombre 
Carbassó 
Carbassa 

Meló 

- - - 

Compostes 
Enciam 
Endívia 

Escarola 
- - Carxofa - - - - 

Lleguminoses - 

Pèsols 
Faves 

Mongetes 
verdes 
Cigrons 

- - - - - - 

Quenopodiàcies Bledes 
Espinacs - - - - - - Remolatxa 

Umbel·líferes Julivert - Api Fonoll - - - Pastanaga 
Xirivia 

 

Taula 1: Classificació d’algunes hortalisses a nivell botànic i segons la part de la planta utilitzada. 
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En general, es podria dir que es poden obtenir aliments de tres parts 
diferenciades d’una planta. En primer lloc, pot ser que la part comestible sigui la 
pròpia planta, és a dir, les fulles o la tija que la formin. Hi ha altres aliments que, 
en canvi, són el fruit o la flor o les baines de la planta. En aquests casos, només 
es menja una part concreta i diferenciada de la resta de la planta. Finalment, hi 
ha una última opció, que és que la part comestible de la planta estigui soterrada. 
En aquest cas, es voldrà recol·lectar les arrels, tubercles o bulbs de les plantes 
cultivades. 

Cadascuna d’aquestes opcions comportarà diferències a l’hora de cuidar i 
cultivar cada tipus de planta per tal d’obtenir els aliments desitjats. És per aquest 
motiu que s’ha pres com a exemple un únic aliment de cada tipus per a ser 
estudiat. 

A continuació s’estudiaran les necessitats dels següents cultius, que són els que 
s’han considerat més genèrics dins la seva classificació, així com també més 
típics i coneguts. Com a exemple de planta on la part que s’aprofita són les 
pròpies fulles, s’ha agafat l’enciam. Els tomàquets són l’exemple idoni per a les 
plantes que fan fruits, mentre que les patates seran l’exemple de planta on el que 
es vol obtenir es troba enterrat sota terra. 

Cal remarcar que en cap cas s’entén que totes les plantes dins d’una classificació 
tenen les mateixes necessitats i el mateix mètode de conreu. És evident que 
cada varietat té unes característiques diferents i úniques que requereixen uns 
mètodes molt concrets i específics. Tot i això, dins de cada categoria presentada, 
les diferencies es minimitzen. 

Per tal de no convertir aquest treball en una recerca sobre els mètodes de conreu 
de cada varietat d’hortalissa, només s’estudiaran les necessitats de les tres 
varietats ja mencionades. És evident que, en el procés de disseny d’un projecte 
d’edifici de cultiu real, s’hauria d’estudiar en profunditat l’aliment que es 
planifiqués plantar per tal de conèixer exactament quines característiques té. 
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4.1.1.1. Patata 
 

Les patates s’obtenen de la planta Solanum tuberosum, que és una planta de la 
família de les solanàcies. 

Les solanum tuberosum, o patateres, són plantes herbàcies, és a dir, que tenen 
fulles, tiges i flors que no són llenyoses per sobre la terra. A més, produeix 
tubercles caulinars a la part soterrada de la tija, destinats a acumular aigua i midó 
majoritàriament. Aquests tubercles comestibles són els que anomenem patata, i 
s’han convertit en el quart dels aliments de conreu més consumits arreu del món, 
només superats pel blat, l’arròs i el blat de moro. 

Les patateres estan formades per tiges erectes o semi-decumbents, que poden 
arribar a mesurar 1 metre d’alçada. Les fulles són compostes, i es disposen 
seguint un espiral a les tiges. Per sota el nivell del terra, presenten dos tipus de 
tiges. Els rizomes, que presenten un creixement horitzontal per sota de la 
superfície i que acaben formant, en els seus extrems, els tubercles. Cal remarcar 
que les patates, és a dir aquests tubercles, no són part de les arrels de la planta, 
sinó que són tiges modificades per tal de complir una funció d’emmagatzematge 
de nutrients. Les arrels es ramifiquen i s’estenen bastant superficialment, 
penetrant fins a 0.8 metres de profunditat aproximadament. 

Pel que fa al mètode de cultiu de les patates, a continuació s’especifiquen certs 
aspectes que poden ser interessants de cara al projecte: 
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Sòl: Les patateres necessiten ser plantades en un sòl lleuger, de 
textura sorrenca, per tal d’afavorir el correcte creixement de les 
patates dins d’aquest material. Es requereix un mínim d’uns 25 cm 
o 30 cm de profunditat, ja que s’ha de permetre el creixement tant 

de les arrels com de les pròpies patates. El valor en pH d’aquest sòl hauria d’estar 
situat entre 5 i 5,5, i en cas de no complir aquesta especificació, es pot tractar 
mitjançant sulfats o calç per tal d’assolir el valor necessari. La temperatura per 
sota del nivell de terra hauria de ser, com a mínim, de 7 ºC. Les plantes s’haurien 
de plantar a una distància de 0,5 a 0,7 metres entre fileres, i a una distància de 
0,3 a 0,4 metres entre plantes dins d’una mateixa filera. Cada planta hauria de 
disposar d’un mínim de 15 L de terra per a poder créixer correctament. La qualitat 
i les característiques del sòl són de màxima importància en el cultiu de patates, 
ja que aquestes estaran en contacte directe amb aquest durant tot el seu 
creixement. 

 

Reg: Aquest tipus de planta requereix l’aplicació d’aigua per tal de 
mantenir la terra humida, però si es produeix un accés d’aigua, 
poden aparèixer patates massa aquoses o es pot afavorir l’aparició 
de fongs a les patates. Sistemes normalment utilitzats són el reg per 

degoteig, els sistemes de ruixadors o els canons de pluja. Les quantitats 
aproximades necessàries serien d’uns 2500 – 4000 m3/ha. (80m3/hadia màxim) 

 

Il·luminació: La quantitat d’hores de llum que ha de tenir una 
patatera varia molt depenent de la varietat de patata i de la fase de 
creixement on es trobi. Durant la formació de les fulles i les tiges, sol 
requerir períodes llargs de més de 14 hores, mentre que durant la 

fase de creixement dels tubercles no requereix tantes hores d’exposició. 

 

Característiques climatològiques: Les patates es cultiven 
normalment en climes humits i suaus, a una temperatura que es sol 
trobar entre els 12 ºC i els 18 ºC. En el moment de plantar la patata, 
la temperatura del terra hauria d’estar per sobre dels 8 ºC. 

Temperatures elevades de més de 25 ºC poden perjudicar el creixement dels 
tubercles. 

 

Adobs: Les patateres són hortalisses molt exigents en fòsfor i 
potassi, tot i que un excés d’aquests adobs perjudica directament a 
les patates produïdes. L’aportació de nitrogen afavoreix el 
creixement de les fulles i la tija durant una primera fase, i l’aportació 

de matèria orgànica afavoreix una millor qualitat del sòl, ja que disminueix el pH, 
i afavoreix la qualitat gustativa de les patates. 
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Malalties: Algunes de les malalties més habituals de les patates són 
el ‘mildiu’ o ‘tizón tardío’ (Phytophtora Infestans), el ‘negrón de la 
patata’ (Alteranaria Solani) o la ‘sarna de la patata’ (Hemilthosporum 
Solani). Abans de cultivar aquesta hortalissa cal assegurar-se de 

que es coneixen aquestes malalties, i també d’altres, així com de que es tenen 
els mitjans per a poder reaccionar i evitar la pèrdua de la producció en cas de 
que es detecti algun problema. 

 

Plagues: Algunes de les plagues més habituals són l’escarbat de la 
patata (Leptinotarsa Decemlineata), l’arna de la patata (Phitorimaea 
Operculella) o els cucs d’elatèrids (Agriotes Sp.). Cal conèixer 
cadascuna de les possibles plagues i els mètodes per erradicar-les 

o evitar la seva aparició abans de començar el cultiu de patates. 

 

Calendari: El calendari a seguir durant la plantació d’una patata 
depèn de la varietat plantada, però en general es realitza la plantació 
durant els mesos de febrer a maig, i es pot recol·lectar el producte 
durant els mesos de juny a setembre. 
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4.1.1.2. Enciam 
 

L’enciam o Lactuca Sativa és una planta herbàcia de la família de les plantes 
compostes. 

L’enciam va ser conreat per primera vegada pels antics egipcis, i avui en dia és 
un dels aliments més consumits del món. Les seves fulles comestibles en 
consisteixen el principal recurs que s’obté de l’enciam, però al llarg dels anys 
també s’ha usat per a la producció d’oli i com a planta medicinal. 

L’enciam té una arrel pivotant i ramificada, connectada a un curt tronc central de 
forma cilíndrica, del qual surten les fulles. Aquestes fulles solen formar una planta 
més o menys rodona, d’uns 20 cm o 30 cm de diàmetre, segons la varietat. Les 
fulles verdes solen ser un dels trets més característics de l’enciam, tot i que 
existeixen varietats d’altres colors, com vermell o groc. Quan es supera l’etapa 
jove de la planta (quan normalment es consumeix), l’enciam experimenta un 
allargament de la seva tija, que pot arribar a mesurar fins a 0,9 metres d’alçada, 
on hi surt la seva flor. 

Pel que fa al mètode de cultiu dels enciams, a continuació s’especifiquen certs 
aspectes que poden ser interessants de cara al projecte: 
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Sòl: La planta de l’enciam prospera correctament en gran varietat 
de sòls, és molt adaptable. La condició que més l’afavoreix, però, és 
que aquest presenti una estructura estable, que permeti una bona 
retenció de l’aigua a la superfície. D’aquesta manera, es podrà 

assegurar un subministrament sense alts i baixos d’aigua. L’arrel de l’enciam no 
sobrepassa els 25 cm de profunditat, per tant no requereix molt volum de terra 
en aquesta direcció. És convenient plantar els enciams a una distància entre files 
de 0,5 metres, i a una distància entre plantes d’uns 0,3 metres. El valor en pH 
del terra hauria d’estar situat entre 6,7 i 7,4. 

 

Reg: L’enciam consumeix normalment molta aigua, i en cap cas 
admet el cultiu en sec. Els sistemes de reg utilitzats més 
freqüentment són el sistema de degoteig i les cintes d’exsudació. 

 

 

Il·luminació: L’enciam és una planta que es veu poc afectada per 
les diferències dels períodes de llum que es puguin produir al llarg 
d’un any. Si es cultiven exposats a condicions de lluminositat 
reduïda, una alta temperatura retardaria la formació de la planta. 

 

Característiques climatològiques: L’enciam és una planta que 
s’adapta amb facilitat a gairebé tots els climes, podent ésser conreat 
arreu del món. El rang de temperatures a les quals es poden conrear 
enciams va des dels -6 ºC als 30 ºC. Tot i això, no és bo que la 

temperatura del terra baixi per sota dels 6 ºC o els 8 ºC. La humitat relativa 
adequada rondaria al voltant del 60% a el 80%. El principal problema del cultiu 
en hivernacles és la elevada humitat, per la qual cosa es recomana cultivar-lo a 
l’aire lliure sempre que sigui possible. 

 

Adobs: L’enciam, com s’ha dit, no requereix grans necessitats 
d’adobs i s’adapta a condicions molt diverses. S’hauria d’estudiar 
cada cas en particular per subministrar adobs a la plantació, però 
els principals nutrients que es subministrarien serien nitrogen, fòsfor, 

potassi, magnesi i calci. 
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Malalties: Algunes de les malalties més habituals dels enciams són 
el ‘oidio’ (Erisyphe Cichoracearum D.C.), el ‘mildiu’ (Bremia 
Lactucae Regel) i la ‘esclerotínia’ (Sclerotinia Sclerotium). Abans de 
cultivar aquesta hortalissa cal assegurar-se de que es coneixen 

aquestes malalties, i també d’altres, així com de que es tenen els mitjans per a 
poder reaccionar i evitar la pèrdua de la producció en cas de que es detecti algun 
problema. 

 

Plagues: Algunes de les plagues més habituals són les larves de 
lepidòpters (Laphygma Exigua HB, Spodoptera Littoralis Boisduval, 
Prusia Gamma), els cucs grisos o d’elatèrids (Agriotes SP, Agrotis 
Segetum, A. Ipsilon, Peridroma Saucia, Noctua Pronuba L.). Cal 

conèixer cadascuna de les possibles plagues i els mètodes per erradicar-les o 
evitar la seva aparició abans de començar el cultiu de patates. 

 

Calendari: L’enciam és una planta que, degut a la seva resistència 
i fàcil adaptació, es pot cultivar tot l’any. La varietat de primavera es 
podria plantar des del febrer fins al maig, i recollir uns 90 dies 
després. La varietat d’hivern, es pot plantar de l’agost a l’octubre, i 

es pot collir de 90 a 120 dies després de ser plantada. 

 

 

  



25 

 
 

4.1.1.3. Tomàquet 
 

Les plantes anomenades Solanum Lycopersicum produeix un fruit que es coneix 
popularment com a tomàquet. Aquestes plantes, sorprenentment, pertanyen a la 
mateixa categoria botànica que les patates, les solanàcies. 

Els tomàquets, provinents de l’Amèrica central i Mèxic, no van arribar a Europa 
fins a finals del segle XV. Tot i això, ràpidament es van convertir en un dels 
aliments més importants de la gastronomia i de la cultura mediterrània, i 
actualment es consumeixen i produeixen arreu del món. 

La tomaquera consta d’una arrel central que arriba a mesurar fins a 60 cm de 
fondària, amb arrels secundàries que, en cas de que la planta sigui trasplantada, 
creixen horitzontalment prenent més importància que la primera arrel principal. 
La tija del tomàquet creix alta i erecta, arribant a mesurar més de 2 metres 
d’alçada, però s’acaba inclinant degut al pes dels propis fruits. Les fulles 
d’aquesta planta són compostes i es troben en disposició alterna. El fruit 
característic, el tomàquet, és en realitat una baia, és de color vermell, i mesura 
normalment de 3 cm a 16 cm de diàmetre. Dins d’aquest fruit s’hi troben les 
llavors de la planta. 

La tomaquera és un cultiu molt característic ja que requereix d’una mesura 
extraordinària a l’hora de ser conreada. Degut a que les tiges no poden suportar 
per si soles el pes dels fruits, s’ha de guiar la planta de forma vertical utilitzant un 
guia de referencia, com poden ser una canya o un perfil d’acer clavat al terra. Es 
lligarà la planta a aquesta guia per tal de garantir el creixement en vertical. 

Pel que fa al mètode de cultiu de les tomaqueres, a continuació s’especifiquen 
certs aspectes que poden ser interessants de cara al projecte: 

  



26 

Sòl: La tomaquera prefereix terres lleugeres, de textura silici-
argilosa i riques en matèria orgànica. Tot i això, aquesta planta no 
és massa exigent, i pot ser plantada en varies condicions. L’única 
característica necessària és que la terra tingui un bon drenatge, ja 

que aquesta planta no suporta les superfícies inundades. Pel que fa a el nivell 
de pH, es pot conrear en sòls lleugerament àcids i en sòls lleugerament alcalins, 
però es recomana que es mantingui un nivell neutre. Es recomana plantar els 
tomàquets amb una separació de més de 50 cm entre línies, si pot arribar a 1 
metre de distància millor. Entre plantes dins d’una mateixa línia, es poden deixar 
uns 40 cm. La profunditat de la terra pot ser un factor limitant, ja que es requereix 
d’una profunditat d’uns 30 cm o 40 cm com a mínim. 

 

Reg: L’alimentació d’aigua que reben les tomaqueres és un factor 
important a l’hora de determinar la qualitat, el rendiment i, sobre tot, 
el calibre dels tomàquets. És important mantenir una constància en 
la quantitat d’aigua subministrada, ja que irregularitats en aquest 

aspecte poden causar algunes malalties. El cultiu de tomàquets de secà és 
possible només en algunes varietats, i es disminueix molt la producció. 

 

Il·luminació: La tomaquera no presenta exigències d’exposició a la 
llum molt estrictes. Una bona intensitat lumínica afavoreix a la 
inducció del primer raïm floral, i a la pol·linització. 

 

 

Característiques climatològiques: La temperatura és un dels 
factors més importants a l’hora de cultivar tomàquets. El rang de 
temperatures idònies és de 20 ºC a 30 ºC durant el dia i de 10 ºC a 
17 ºC durant les nits. Tant les temperatures superiors a 35 ºC com 

les inferiors a 12 ºC són perjudicials per al creixement de les plantes. Per sobre 
dels 25 ºC, la fecundació no es produeix, dificultant l’etapa de floració. Durant el 
creixement dels fruits, s’accelera la maduració a mesura que augmenten les 
temperatures. La humitat relativa ideal es situa entre el 60 % i el 80 %. Cal tenir 
especial cura en el control i la mesura de la temperatura durant cada fase de 
creixement de la planta, ja que aquesta afectarà directament a la qualitat dels 
fruits i a la seva formació. 

 

Adobs: Les tomaqueres tenen una alta demanda de nutrients. En 
general, l’aplicació d’adobs dependrà d’un anàlisi del tipus de sòl i 
de les exigències de la varietat a cultivar. És habitual realitzar en 
aquesta plantació la tècniva de la fertirrigació, que consisteix en 

mesclar els adobs amb l’aigua, per tal de fer-los arribar més directament a les 
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arrels de la planta. Els nutrients més bàsics que requereixen les tomaqueres 
serien el nitrogen, el fòsfor, el potassi i el calci. 

 

Malalties: Algunes de les malalties més habituals dels tomàquets 
són el ‘idio’ (Leveillula Taurica), el ‘mildiu’ (Phytophtora Infestans) i 
la podridura gris (Botrytis Cinerea). Abans de cultivar aquesta 
hortalissa cal assegurar-se de que es coneixen aquestes malalties, 

i també d’altres, així com de que es tenen els mitjans per a poder reaccionar i 
evitar la pèrdua de la producció en cas de que es detecti algun problema. 

 

Plagues: Algunes de les plagues més habituals són les aranyes 
vermelles (Tetranychus spp.), la heliothis (Helicoverpa armígera), la 
mosca blanca (Bemisia tabaci) i les minadores (Liriomyza spp.). Cal 
conèixer cadascuna de les possibles plagues i els mètodes per 

erradicar-les o evitar la seva aparició abans de començar el cultiu de patates. 

 

Calendari: Durant els mesos de febrer fins al maig és el moment 
idoni de plantar les tomaqueres. La recol·lecció dels seus fruits, els 
tomàquets, no es produirà fins al cap d’uns 150 dies a partir del dia 
en el qual les tomaqueres han estat plantades. 
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A part dels tres cultius anteriors, en els quals s’hi ha aprofundit i s’ha estudiat 
cada detall del seu procés de conreu, hi ha altres tipus de plantes que podrien 
ser incloses en aquest projecte, ja que compleixen, en un principi, les 
característiques exposades al principi d’aquest apartat. 

En primer lloc, cal comentar el cas dels cereals. Els cereals com el blat, o l’arròs 
són plantes i aliments d’enorme importància per a moltes cultures de tot el món. 
Aquestes plantes tenen una mida adequada, i unes característiques de conreu 
que es podrien adaptar a les necessitats d’aquest projecte. En canvi, per això, 
no compleixen un dels requisits clau, que és que, en molts casos, no són un 
producte directament consumit per la població. Molts cereals són utilitzats per a 
la producció d’altres aliments, que sí que són consumits per a la població. Per 
tant, es descarten aquestes varietats degut a que no s’aconseguiria l’objectiu de 
fer arribar productes directament a les persones properes al projecte, sinó que 
els productes haurien de passar per mans de tercers per efectuar la producció 
dels productes que sí que arriben a la gent. 

Un altre motiu pel qual descartar aquests productes, tot i que es podria treballar 
en aquesta idea per a solucionar-ho, és que normalment es conreen aquests 
aliments en extensions de terreny enormes, i és difícil arribar a imaginar-se que, 
amb un edifici de cultiu, s’aconseguirien extensions totals de conreu iguals o 
superiors a les ja existents. 

Un altre dels productes que no s’han estudiat però que encaixarien perfectament 
amb els objectius del projecte seria tot el conjunt de plantes aromàtiques o 
medicinals. Tot i que, un altre cop, hi hauria el mateix problema que en el cas 
anterior, el cultiu d’aquest tipus de plantes presenta, en molts casos, molts 
avantatges respecte el cultiu d’aliments estàndard, ja que es poden cultivar amb 
més facilitat en interiors i amb sistemes de conreu molt beneficiosos pel cultiu en 
vertical. 
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4.1.2. Substrat 
 

Un cop s’ha parlat dels tipus de plantes que es consideren més adequats per al 
projecte d’edificis de cultiu, és imprescindible parlar del lloc on es plantaran i 
creixeran aquestes plantes. 

El substrat és el material on es situaran les arrels i la part soterrada dels cultius. 
En aquest projecte s’entendrà com a substrat tots els materials o tècniques que 
estiguin relacionades amb la disposició d’un espai on puguin desenvolupar-se la 
part soterrada de la planta, incloguin aquests mètodes un material sòlid o no. 

Tradicionalment, les plantes creixen al sòl, que seria la terra, sorra, roques, i, en 
general, qualsevol material sòlid on les plantes poden viure i créixer. En els 
cultius tradicionals, a l’aire lliure, es situen les plantes a la terra, que existeix de 
forma natural a molts camps i horts. En aquest projecte, però, es pretén cultivar 
aquestes plantes en estructures artificials, construïdes per l’home, per tant 
s’haurà de construir i disposar un substrat adequat de forma també artificial. 
Evidentment, es poden cultivar les plantes en testos o recipients on s’hi ha 
col·locat terra o substrats tradicionals, però també existeixen altres mètodes que 
poden ser interessants de cara al projecte. 

 

4.1.2.1. Substrats tradicionals 
 

En primer lloc, com s’ha dit, es poden fer servir substrats tradicionals per al cultiu 
d’aquestes plantes fins i tot dins d’edificis. La manera de fer-ho és prou senzilla. 
Es tracte de situar recipients, com testos, dins de l’edifici, omplir aquests 
recipients de terra o materials similars i cultivar-hi les plantes dins. Aquest 
mètode s’ha utilitzat molt per al cultiu de plantes en interiors, en jardins o en 
balcons. 

Aquest material amb el qual s’ha d’omplir els recipients ha d’efectuar les 
mateixes funcions que faria el sòl natural en un cultiu a l’aire lliure. La principal 
característica d’aquests materials és que han de ser prou sòlids com per a 
garantir el suport mecànic de les plantes, però alhora han de tenir prou porositat 
per tal de permetre que les arrels puguin créixer i expandir-se amb facilitat. A 
més a més, han de facilitar tots els nutrients que les plantes necessiten, així com 
permetre la circulació de l’aigua pel seu interior. 

Un dels problemes principals d’aquest mètode de cultiu és el pes i volum que 
tenen aquests materials. Serà important que el substrat sigui lleuger, per tal de 
que pesi el menys possible, però en la majoria dels casos la densitat d’aquests 
materials i el volum que se’n necessita fan que sigui complicat cultivar plantes en 
vertical mitjançant aquest mètode. En cas de que s’utilitzi, s’haurà de preveure 
una bona estructura de l’edifici per tal de que aquest sigui capaç de resistir sense 
problemes la sobrecàrrega que presentarà el substrat. 
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Degut a que es disposa d’un espai limitat on han de créixer les arrels, no es 
recomana usar terra natural en els cultius en tests, ja que es pot comprimir 
massa, resultant ser massa densa, pesada i poc porosa per a que s’hi 
desenvolupin les arrels. Per això es distribueixen una sèrie de materials 
preparats per a complir les condicions necessàries d’aquests cultius. 

Alguns dels materials recomanats serien els substrats de fibra de coco combinats 
amb humus de cucs, que son molt lleugers i airegen molt bé, de pH neutre i amb 
una alta capacitat d’emmagatzemar nutrients, o el substrat universal, que és apte 
per a la majoria de cultius i que ja ve mesclat i preparat per a ser utilitzat. Això fa 
que la seva composició estigui ben estudiada, cosa que permet garantir millors 
resultats. A part, està format majoritàriament per matèria orgànica, o torba rossa 
o negra, cosa que permet aportar suficients nutrients a les plantes. Com a 
desavantatge d’aquest tipus de substrat es podria indicar que són més pesats 
que els comentats anteriorment. 

 

 
Imatge 1: Terra utilitzada tradicionalment com a substrat per a les plantes. 

 

4.1.2.2. Sistemes hidropònics 
 

Els sistemes hidropònics són un nou model de cultiu que estan revolucionant el 
sector de l’alimentació. Aquests sistemes, que només s’utilitzen des de fa uns 
pocs anys, presenten una sèrie d’avantatges respecte els sistemes tradicionals 
de substrats sòlids que fan preveure que en el futur es converteixin en un mètode 
indispensable per al cultiu de plantes i aliments. 
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En què consisteix, doncs, aquest innovador sistema? La idea és prescindir 
completament de la terra, és a dir, un substrat sòlid tradicional, a l’hora de cultivar 
plantes. 

Per a fer-ho, es deixen les arrels de la planta en suspensió o s’introdueixen en 
materials molt poc densos com espumes o suro, i es manté el contacte 
d’aquestes arrels amb un corrent d’aigua rica en els nutrients que s’han d’aportar 
a la planta. Això es pot dur a terme ja que l’ús de terra no és completament 
necessari per al creixement d’algunes plantes, i es pot substituir per materials 
menys densos i més pràctics. 

L’avantatge principal que presenta aquest sistema és el propi fet d’evitar la 
necessitat d’usar terra. D’aquesta manera, s’aconsegueixen cultius molt lleugers, 
fàcils de transportar, que ocupen poc volum i que es poden situar a molts llocs, 
inclosos espais interiors i edificis de varies plantes. 

Tot i això, el cultiu hidropònic presenta encara més avantatges, com seria el 
d’evitar la necessitat d’ús de pesticides o herbicides, ja que al no haver-hi 
substrat, s’evita la possibilitat de que puguin aparèixer males herbes o malalties 
normalment causades degut a la terra. A part, el total control que es té sobre els 
nutrients i l’aigua que arriba a les arrels i per tant a les plantes permet l’estalvi de 
grans quantitats de recursos, fent molt més rentable i sostenible aquest sistema. 
S’estalvia molta aigua si s’empra l’anomenat sistema tancat, que consisteix en 
reutilitzar tota o part de l’aigua introduïda en el sistema. Aquest mateix control 
permet assegurar també una estabilitat en la producció d’aliments durant tot 
l’any, ja que es poden controlar les temperatures i les humitats de tots els 
elements que entren en contacte amb la planta. A part, es poden garantir 
aliments de qualitat sense substàncies químiques afegides, ja que es pot 
detectar més fàcilment l’aparició de plagues o malalties de la planta, que es 
poden erradicar abans que en el cas del cultiu tradicional. 

Alguns desavantatges que té aquest sistema són que es pot produir un 
afavoriment de l’aparició de salmonel·la degut a la presència de fertilitzants i a la 
gran humitat a la que s’exposen les plantes. Aquesta alta humitat també pot 
afavorir la formació de fongs que poden perjudicar les plantes. Un dels problemes 
principals, però, és la complexitat i l’atenció que requereixen aquests sistemes. 
Qualsevol error en el subministrament d’aigua o de nutrients pot ser la causa de 
la mort de totes les plantes que es cultivin, ja que tant un augment de l’aigua com 
una falta d’aquesta seria un problema greu per al cultiu. 
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Imatge 2: Exemple de sistema de cultiu hidropònic. 

 

4.1.2.3. Sistemes aquapònics 
 

Els sistemes aquapònics són realment una variant dels sistemes hidropònics 
explicats anteriorment. El funcionament del mètode de cultiu de plantes és 
bàsicament el mateix que en els sistemes hidropònics, però, en aquest cas, es 
combina amb un sistema d’aqüicultura tradicional, és a dir, amb la producció i 
cria d’animals aquàtics com peixos o crancs. 

En un sistema aquapònic, en realitat, s’està imitant el que seria un ecosistema 
natural. L’aigua on viuen els peixos i els animals aquàtics entra en contacte amb 
les plantes, produint-se un intercanvi de nutrients i de bactèries que beneficia a 
ambdós especies. 

Els peixos s’alimenten i emeten secrecions que, en un sistema d’aqüicultura, 
poden arribar a ser tòxiques. Aquestes secrecions, en un sistema aquapònic, són 
utilitzades per a alimentar bactèries que acaben convertint-se en nutrients per 
les plantes. Una recirculació de l’aigua entre ambdós sistemes permet alimentar 
les plantes amb aquesta aigua rica en nutrients. Però el cicle no acaba aquí. Els 
nutrients són consumits per les plantes, deixant una aigua neta i en perfectes 
condicions per ser retornada al sistema on hi viuen els peixos. 

El principal avantatge que presenta la instal·lació d’un sistema d’aquest tipus 
seria que es consumeix i es requereix la utilització de molt poca aigua en 
comparació amb els sistemes de substrats tradicionals, i fins i tot en comparació 
amb els sistemes hidropònics. La reutilització i el recondicionament d’aquesta 
aigua permet que es pugui mantenir un cicle gairebé infinit. Un efecte que té 
aquest cicle tancat és que, a més de consumir poca aigua, no s’emeten residus 
de cap mena que puguin ser perjudicials pel medi ambient, fent que aquesta sigui 
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una de les tecnologies més sostenibles per al cultiu de plantes. A part, cal 
destacar que es produeixen dos productes de característiques molt diferents 
alhora, com son els aliments provinents de les plantes i els peixos o animals 
aquàtics. Això fa que, amb una sola instal·lació, es solucioni l’abastiment de dos 
productes alimentaris alhora, fent d’aquest un gran sistema per a solucionar 
demandes urgents d’aliments en una zona determinada. 

El principal desavantatge que es pot trobar en l’ús d’aquests sistemes és que 
requereixen d’una gran alimentació d’energia, cosa que pot fer que aquest sigui 
un mètode massa car. A part, es requereix més espai que en el sistemes 
hidropònics, disminuint la productivitat del cultiu de vegetals. Finalment, s’ha de 
tenir en compte que el control sobre les diferents variables del sistema ha de ser 
absolut, i que qualsevol error pot portar a la mort de tant les plantes com els 
peixos criats. 

 

 
Imatge 3: Esquema del funcionament d’un sistema aquapònic. 
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4.1.2.4. Sistemes aeropònics 
 

Els sistemes aeropònics són, realment, una altre variant dels ja comentats 
sistemes hidropònics. 

En aquest cas, però, s’elimina completament la necessitat d’usar un suport on 
puguin créixer les arrels de la planta, evitant l’ús de les espumes o suros que es 
solen utilitzar en els cultius hidropònics. Les plantes cultivades mitjançant 
sistemes aeropònics tenen les seves arrels completament alliberades, sense 
estar en contacte amb cap material. 

Aquesta exposició de les arrels a més oxigen permet un creixement més ràpid 
de la planta, fent que aquest sistema sigui inclús més productiu que els anteriors. 
La manera de fer arribar nutrients i aigua a les arrels és mitjançant uns aspersors 
que alliberen vapor d’aigua rica en els nutrients pertinents, formant una espècie 
de boira que arriba a totes les parts de les arrels, facilitant i millorant l’absorció 
de nutrients d’aquestes. 

Mitjançant aquest mètode, es requereix inclús menys aigua i recursos que en el 
cas dels sistemes hidropònics. Es pot veure la comparativa amb el cas exemple 
d’una dutxa i una banyera, on amb la dutxa, com els aeropònics, consumeixen 
menys aigua. 

Un dels principals problemes és la necessitat de tenir una font d’energia estable 
i continua. En cas de que es produeixi qualsevol parada del sistema, i no es ruixin 
les arrels durant un període curt de temps, es pot perdre tota la collita. El control 
que s’ha de tenir constantment sobre l’aigua i els nutrients subministrats és inclús 
més elevat que en els casos anterior. A part, es tracte de sistemes més cars, on 
la instal·lació inicial pot suposar un elevat cost. 

 

 
Imatge 4: Esquema del funcionament d’un sistema aeropònic. 
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4.1.3. Aigua 
 

Un dels principals recursos que necessiten tots els cultius i els vegetals en 
general és l’aigua. L’aigua que absorbeixen les plantes és imprescindible per a 
que aquestes puguin dur a terme la fotosíntesis, que és un procés vital per als 
vegetals. Per tant, serà imprescindible fer arribar aigua a els cultius, per tal de 
que aquests puguin créixer i desenvolupar-se adequadament. 

Com s’ha vist a l’apartat anterior, els propis sistemes de cultiu de substitució del 
sòl natural ja impliquen d’alguna manera el fer arribar aigua a les arrels dels 
cultius. Tant els sistemes hidropònics, aquapònics i aeropònics preveuen fer 
arribar directament l’aigua a les arrels, ja sigui en estat líquid o de forma 
polvoritzada. 

Però en el cas dels cultius tradicionals, també s’ha de preveure un sistema per a 
regar les plantes, mullar el terra o substrat utilitzat i fer arribar aquest recurs a les 
arrels. 

L’aigua normalment és transportada fins a les plantacions per canonades, i s’ha 
de buscar una manera de distribuir aquest recurs per totes les plantes de forma 
uniforme i equilibrada. Alguns dels mètodes més usats per a regar els cultius són 
els següents: 

El reg per inundació, on s’afegeix una gran quantitat d’aigua a tota la superfície 
de cultiu, deixant que la terra quedi ben mullada. Amb aquest mètode es 
requereix molta aigua, i se’n perd molta degut a l’evaporació. 

Els següents mecanismes ja no són de reg global, com ho és el sistema 
d’inundació, sinó que són locals. Això vol dir que la intenció és proporcionar aigua 
a cada planta en concret, o a l’espai de sòl on estigui la planta. Alguns dels 
mètodes locals més utilitzats serien els d’aspersió o difusió, on es dispersa aigua 
en forma de pluja per tal de regar més superfície al voltant de la planta, així com 
mullar les seves fulles. 

Un altre dels sistemes més coneguts és el de degoteig, que consisteix en 
subministrar a cada planta un flux constant d’aigua de gota en gota, o en petites 
quantitats. D’aquesta manera es poden subministrar també nutrients o 
tractaments per a les plantes, i es produeix un estalvi d’aigua enorme comparat 
amb altres sistemes. 

Alguns mètodes més particulars serien el de tires o cintes d’exsudació, on l’aigua 
es filtra a través de la pròpia canonada, que és d’un material porós, o els sistemes 
de reg subterranis, que permeten subministrar aigua més directament a les 
arrels. 

Cadascun d’aquests mètodes permeten el regadiu de cultius amb diferents 
característiques i necessitats, pel que serà necessari estudiar cada cas en 
particular per veure quin és el mètode més adequat. 

A part de com fer arribar l’aigua a les plantes, però, hi ha dos factors que també 
serà important estudiar. Independentment de si es transporta l’aigua per 
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canonades i es distribueix en sòls naturals o es posa en contacte l’aigua 
directament amb les arrels de les plantes, caldrà tenir en compte d’on s’obté en 
un primer moment aquest recurs. 

Una de les opcions, que depèn en gran mesura de la ubicació del projecte, és 
obtenir aquesta aigua d’infraestructures de recol·lecció d’aigua com pantans o 
embassaments, o directament de rius. Es podrà obtenir aigua d’aquests indrets 
en cas de que hi hagi instal·lacions semblants properes, però això no serà 
sempre possible. A part, aquesta opció soldrà ser cara, ja que s’haurà de 
dependre de tercers i pagar grans infraestructures per tal d’aconseguir fer arribar 
aquest recurs fins al cultiu. 

Una altre opció, més sostenible i barata, és aprofitar l’aigua de la pluja. Per a fer-
ho, s’haurà de preveure una recol·lecció d’aquesta, així com un lloc on 
emmagatzemar-la. Aquests elements s’hauran de tenir en compte a l’hora de 
dissenyar el projecte, ja que hauran d’estar integrats en l’edifici. 

El volum del cultiu i la forma i ubicació de l’edifici serà clau per a determinar en 
quin mètode escollir, però el que sembla més indicat és combinar ambdues 
opcions. La recol·lecció d’aigua de pluja serà un mètode més econòmic i 
sostenible, però el subministrament d’aigua permetrà una constància en el 
regadiu en casos de sequera o temporades de poca pluja. 

Un altre dels factors que s’hauran d’estudiar serà el tractament de les aigües 
sobrants que ja no son necessàries pel cultiu i que s’han d’expulsar. Tots els 
sistemes de cultiu estudiats impliquen una certa substitució d’aigua cada cert 
temps, no n’hi ha cap que es tracti d’un cicle completament tancat, ni tant sols 
els sistemes aquapònics. 

Les aigües que s’alliberaran d’aquests cultius no seran normalment tòxiques o 
perilloses, però caldrà tenir cura d’on van a parar i com ho fan. En el millor dels 
casos, aquestes aigües es poden reaprofitar i reutilitzar per a regar de nou el 
propi cultiu, però cal anar en compte de no perjudicar les plantes amb aigües poc 
netes o sense nutrients. 

Els sistemes tan de reaprofitament com de tractament d’aigua també s’hauran 
de preveure durant la fase de disseny del projecte, per tal de poder integrar els 
elements necessaris als edificis a construir. 
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4.1.4. Il·luminació 
 

Un altre dels recursos indispensables per al cultiu de vegetals és, sens dubte, la 
llum. Gràcies a l’energia lumínica que reben les plantes a les seves fulles es pot 
dur a terme la fotosíntesis, que permet transformar diòxid de carboni en 
compostos orgànics, bàsics per a la vida de totes les plantes i vegetals. 

Habitualment, les plantes que es troben en medis naturals reben aquesta energia 
directament del sol. La llum solar que arriba a la terra és aprofitada de forma 
natural per a les plantes, que solen créixer només on poden rebre aquesta 
il·luminació, evitant espais foscos. Per al projecte, per tant, s’haurà d’assegurar 
que les plantes cultivades puguin obtenir i estar exposades a aquesta energia, i 
això serà una tasca complicada, i un dels principals problemes del projecte, ja 
que es pretén cultivar plantes en varis nivells, és a dir, que hi haurà plantes que 
quedaran cobertes per un sostre, o el terra del nivell superior. 

Per a resoldre aquest problema es podrà treballar en dos enfocs diferents. El 
primer, provar de fer arribar la llum del sol a totes les plantes, i el segon, disposar 
d’il·luminació artificial per a il·luminar-les. 

 

4.1.4.1. Aprofitament de la llum natural 
 

La llum solar és el conjunt de radiacions electromagnètiques emeses pel sol i 
que arriben a la superfície de la terra, i que, com s’ha comentat, permeten no tan 
sols la vida de les plantes, sinó de tots els éssers vius del planeta. 

A la natura, és relativament senzill que aquesta llum solar arribi a les plantes o 
vegetació, ja que no es solen trobar sostres o cobertes naturals, i en cas de que 
se’n trobin, no solen créixer plantes a la part inferior. En el cas que ens ocupa, 
però, serà més difícil fer arribar aquesta llum solar a les plantes, ja que, al 
cultivar-les dins d’edificis, normalment es trobaran cobertes per a superfícies 
opaques, ja siguin sostres o terres. 

Es per això que, a l’hora de dissenyar un edifici de cultiu en vertical, s’haurà de 
tenir principalment en compte la il·luminació de cada superfície conreable de 
l’edifici. Per a assegurar una il·luminació de totes les plantes cultivades, s’haurà 
de jugar amb l’orientació, la situació geogràfica i la pròpia forma i materials de 
l’edifici. 

Per tal de dissenyar un edifici de tal manera que la llum solar arribi a les plantes 
que s’hi cultivin a dins, s’haurà d’orientar aquest edifici, o les seves finestres o 
obertures, al sol. Per a fer-ho, s’haurà d’estudiar quina és la posició del sol en el 
cel. 

Per estudiar la posició del sol en la volta del cel, cal primer entendre el moviment 
de la terra i del sol en l’espai. La terra realitza, en un any, una volta completa al 
voltant del sol, que determina les diferents estacions de l’any. A part, la terra gira 
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sobre ella mateixa, sobre un eix amb una certa inclinació, determinant els dies i 
les nits. 

Durant l’any, es produeixen els anomenats solsticis, que són el dia més curt i el 
més llarg. A l’hemisferi nord, el 21 de juny es produeix el solstici d’estiu, el dia 
més llarg, i el 21 de desembre el d’hivern, el dia més curt. A mig camí d’aquests 
solsticis es produeixen els equinoccis, on el dia dura exactament igual que la nit, 
12 hores. Aquests es produeixen el 21 de març i el 21 de setembre. 

Per tal de determinar la posició del sol en el cel, cal situar-se en un punt en 
concret de la terra i situar el sol respecte els punts cardinals. L’azimut solar és 
l’angle que forma la direcció sud (a l’hemisferi nord) i la projecció sobre el pla 
horitzontal on ens situem de la recta que uneix el punt estudiat i el sol. 

L’altura del sol es definirà com l’angle que forma la recta que uneix el punt 
estudiat i el sol amb la seva projecció horitzontal sobre el pla local estudiat. 

 

 
Imatge 5: Esquema dels paràmetres necessaris per a determinar la posició del sol en el cel. 

 

A l’hemisferi sud, els solsticis estan intercanviats, i s’agafa l’angle respecte la 
direcció nord. 

Amb tota aquesta informació, es poden analitzar els anomenats diagrames 
solars. En aquests esquemes s’hi pot trobar tota la informació necessària per 
situar el sol en el cel al llarg d’un any a un punt concret de la terra. 

Per a exemplificar l’explicació, es prendrà el diagrama solar de Barcelona, a les 
coordenades 41:18:07 N 2:05:31 E. Aquest diagrama està format per un cercle 
que representa l’horitzó des del punt d’observació, que seria el centre del 
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diagrama. Els arcs de cercle que tindrien el centre en la línia vertical representen 
el recorregut que fa el sol els dies 21 de cada mes. En vermell es representen 
els solsticis i els equinoccis, i en negre els altres mesos. En aquest cas, la línia 
superior seria el solstici d’estiu, la línia inferior el d’hivern, i la situada al mig 
representa als dos equinoccis. Les línies negres intercalades representen 
cadascuna dos mesos alhora, per tant, el conjunt de línies es pot llegir, de dalt a 
baix, com juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre, i de baix 
a dalt com desembre, gener, febrer, març, abril, maig i juny. Per tant, el sol fa el 
mateix recorregut el dia 21 de gener que el 21 de novembre, per exemple. 

 

 
Imatge 6: Diagrama solar de la ciutat de Barcelona. 

 

Les corbes ortogonals a aquestes representen les hores del dia. Per exemple, 
en aquest cas, es pot veure com, en el equinocci, el sol sortiria a les 6 hores del 
matí, arribaria al migdia solar a les 12 hores i es pondria a les 18 hores. Cal tenir 
en compte, per això, que es parla sempre d’hora solar. Per a trobar l’hora legal 
corresponent, s’ha de tenir en compte els fusos horaris. 

Aquests mateixos diagrames, a més, també permeten calcular l’alçada del sol en 
el cel, no només l’azimut. Per a fer-ho, cal unir el centre del diagrama amb el 
punt que correspongui a la hora i data a estudiar, i trobar el paràmetre ‘a’. Amb 
la següent formula, es pot trobar fàcilment l’angle que forma el sol amb el pla 
horitzontal. 

 

 
Fórmula 1: Equació per a trobar l’angle que forma el sol amb el pla horitzontal. 
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Imatge 7: Esquema de com utilitzar el diagrama solar per a trobar l’alçada del sol en el cel. 

 

Gràcies a aquests senzills diagrames, es pot determinar la posició del sol en el 
cel cada dia i cada hora de l’any, permetent que l’estudi pugui ser complet, i que 
es pugui preveure la il·luminació que rebrà l’edifici en cada moment. Una tècnica 
per a estudiar la il·luminació o hores de sol que rebria un punt determinat de 
l’edifici seria col·locar aquest diagrama a sobre del dibuix en planta de l’edifici. 
D’aquesta manera, es pot veure quines parts del propi edifici bloquegen 
l’arribada de llum del sol a quines hores del dia i a quins períodes de l’any. 

Una opció més moderna, però, és utilitzar programes informàtics o de disseny 
en 3D, on en molts casos es permet la representació en 3 dimensions de l’edifici 
i de les ombres i punts il·luminats que s’hi troben. Mitjançant aquests programes, 
es pot obtenir una visualització més gràfica de quines zones es poden utilitzar 
per al cultiu, i de quines parts es poden modificar de l’edifici per a fer que tingui 
més superfícies il·luminades. Aquesta és una feina difícil, ja que s’ha de treballar 
i dissenyar l’estructura de l’edifici tant arquitectònicament com pensant amb l’ús 
que després se li donarà. S’ha d’assegurar en tot moment que la forma que 
donem a l’edifici es pot construir, que hi ha materials per a fer-ho possible i que 
aguanta i suporta el pes i la càrrega necessària. 

Per tots aquests motius, el disseny de l’edifici per a ser utilitzat com a edifici de 
cultiu en vertical serà una de les parts més complicades del projecte, i hi hauran 
de treballar arquitectes i enginyers conjuntament per a obtenir el disseny ideal. 
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4.1.4.2. Utilització de la llum artificial 
 

Des de fa anys, però, s’està investigant i experimentant per trobar una font 
d’alimentació de llum artificial que pugui fer la mateixa funció que fa el sol. 

Aquesta il·luminació pot utilitzar-se de diferents formes. En primer lloc, pot servir 
com a substitut total de la llum del sol, permetent cultivar plantes en interiors o 
en zones no il·luminades. A part, pot ser utilitzada com a complement de la llum 
solar, permetent controlar les hores exactes de llum a les quals estan exposades 
les plantes. Això pot ser útil en cas de situar el cultiu en una ubicació on la durada 
del dia sigui molt curta, i les plantes no rebin suficient llum de forma natural. 

Tot i que tradicionalment s’han utilitzat fonts de llum com bombetes 
incandescents, fluorescents, o d’alta pressió de sodi (HPS), la tecnologia que 
sembla més òptima és la de llums LED. El principal problema d’aquestes llums 
tradicionals és que disposen de peces com filaments incandescents, que són 
molt dèbils davant de qualsevol moviment o vibració, que, en diversos casos, 
s’utilitzen gasos que són nocius per als humans, i, sobre tot, que no tenen un 
rendiment lumínic massa bo. 

Aquests elements emeten molt poca energia en forma de llum, i quasi tota es 
perd en forma de calor, cosa que tampoc és sempre beneficiosa per a les 
plantes. A més, emeten la llum en totes les direccions alhora, i moltes vegades 
s’han d’utilitzar elements refractors que disminueixen encara més aquest baix 
rendiment. 

En canvi, els llums LED són molt més adequats ja que, principalment, tenen un 
molt bon rendiment. El seu consum energètic és molt inferior al de les altres fonts, 
i cada dia disminueix més. A més, pràcticament no emeten calor, per tant poden 
ser situats molt a prop de les plantes, i permeten que s’hi pugui treballar a prop 
sense molèsties. 

Un altre avantatge que tenen els LEDs és que es poden programar per tal de 
poder controlar totes les característiques de la llum emesa. D’aquesta manera, 
es podran emetre ones electromagnètiques de longitud d’ona, intensitat, o 
composició espectral desitjada. 

Els principals paràmetres que es voldran controlar seran la quantitat de la llum, 
la qualitat i la duració. 

La quantitat de llum es mesurarà normalment com la intensitat, és a dir, la 
quantitat de fotons que s’emeten i arriben a les plantes. També es pot combinar 
aquest concepte amb la duració de la llum, i parlar de la quantitat total de fotons 
emesos per unitat de temps. 

La qualitat de la llum s’haurà d’estudiar més a fons. L’emissió de llum amb 
diferents longitud d’ona provocarà que les plantes reaccionin d’una manera o 
d’una altre. Això vol dir que les plantes detecten quina longitud d’ona estan 
rebent, i reaccionen diferent en funció d’aquesta. Per tant, s’haurà d’estudiar 
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l’espectre electromagnètic per veure davant de quins colors de llum les plantes 
es veuen afavorides i davant quins no. 

L’estudi que més s’ha donat per vàlid és el de McCree de l’any 1972, que mostra 
quines són les longituds d’ona a la qual les plantes són sensibles a l’hora de fer 
la fotosíntesis. El rang de longituds d’ona al que son sensibles aniria d’uns 400 
nm a uns 750 nm, i es pot veure com les plantes són menys sensibles a la llum 
verda, però presenten pics de sensibilitat a la llum blava (sobre els 440 nm) i, 
especialment, a la llum vermella (uns 660 nm). 

 

 
Imatge 8: Espectre electromagnètic de McCree. 

 

Cada tipus de llum afectarà d’una manera o d’un altre el creixement de la planta. 
Cal entendre que la planta interpreta la informació del seu entorn a través 
d’aquesta longitud d’ona de la llum, permetent que s’adapti a les condicions a les 
que estigui exposada. Per exemple, a la natura, quan les plantes reben 
variacions en la llum d’alta longitud d’ona (vermella), aquestes són capaces de 
detectar altres plantes al seu voltant, i reaccionen augmentant l’alçada de la seva 
tija per tal de ser més altes i poder rebre més llum. 

D’aquesta manera, en general, les plantes cultivades sota llums vermelles o 
d’alta longitud d’ona tendiran a ser més altes, a florir abans, i a deixar més 
distància de separació entre les seves fulles, mentre les cultivades sota llums 
blaves o de baixa longitud d’ona tendiran a tenir la tija més curta i les fulles més 
grans. 

Per tant, serà necessari un estudi de les necessitats específiques de les plantes 
que vulguem cultivar, i gràcies als LEDs, fins i tot es poden il·luminar els cultius 
amb espectres fets a mida i planificats per tal d’obtenir els resultats desitjats. 
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Imatge 9: Cultius il·luminats artificialment als laboratoris de Caliber Biotherapeutics. 

 

4.1.5. Ambient 
 

Un cop estudiats els factors més bàsics per al cultiu de plantes com són el 
substrat, l’aigua i la llum, cal també tractar altres factors que també influencien el 
creixement de les plantes. 

La temperatura i la humitat a la que estiguin exposats els cultius seran també 
condicionants per al correcte creixement de les hortalisses. Per tant, serà 
necessari estudiar aquests factors i disposar de sistemes per a modificar-los i 
adaptar-los a les necessitats especificades. 

En una primera fase de disseny del projecte ja es pot preveure quins valors 
prendran aquests factors. La ubicació de l’edifici i el clima al qual estigui exposat 
seran determinants, però es poden aplicar certs elements per tal d’adaptar la 
temperatura i la humitat dins de l’edifici. 

Els recursos arquitectònics són potser la millor opció, ja que ens permeten crear 
microclimes interns de forma barata i eficient, però requereixen una planificació 
prèvia i un estudi complet per a realitzar-ne el disseny. En aquest aspecte, es 
poden crear obertures, finestres, corrents d’aire o espais més tancats, i tota mena 
de possibles formes de l’edifici i dels espais interiors per tal d’augmentar o 
disminuir els valors de temperatura i humitat. Es podria pensar en l’edifici com 
un hivernacle gegant, on les parets i el sostre ja permeten mantenir uns valors 
constants d’humitat i temperatura que no són iguals als de l’espai exterior natural. 
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Si no és suficient la forma i distribució de l’edifici per tal d’assolir els paràmetres 
desitjats, sempre es pot combinar aquesta tècnica amb la inclusió de maquinària 
que permeti la regulació de la temperatura i humitat dels espais interiors. 

Cal tenir en compte, per això, que aquesta maquinària suposarà un increment en 
el cost energètic del projecte, i requerirà d’un absolut control per tal d’assegurar 
que els valors de temperatura i humitat són els desitjats. 

 

4.1.6. Adobs i tractament de plagues 
 

Per tal de que els cultius creixin pròsperament caldrà subministrar-los certs 
adobs i matèries orgàniques que faran possible que les plantes creixin sanes i 
fortes, a part de que facilitaran una més rapida producció. 

Durant el creixement i desenvolupament dels cultius, a més, és probable que 
puguin aparèixer símptomes d’alguna malaltia o d’alguna espècie de plaga que 
pugui haver infectat les plantes, i calgui subministrar el tractament adequat per 
tal de solucionar-ho. 

Aquests adobs i tractaments normalment es podran distribuir a les plantes 
mitjançant qualsevol dels sistemes de reg, ja que aquestes substàncies es solen 
dissoldre en aigua fàcilment, i s’afegeixen al flux d’aigua que es farà servir per 
regar per tal de fer arribar el producte a totes les plantes. 

Generalment, doncs, no caldrà cap instal·lació extraordinària per tal de poder 
subministrar aquests productes. En algun cas específic on l’aplicació d’un 
producte en concret sigui molt necessari, es pot preveure la instal·lació d’un 
circuit, similar al de regadiu, però usat únicament per a aquest altre propòsit. 

En la majoria dels casos, però, en cas de que s’hagi d’aplicar algun producte de 
forma puntual i no es pugui dur a terme a través del sistema instal·lat de reg, el 
més habitual serà fer-ho de forma manual. Per a poder-ho fer amb seguretat, 
s’haurà de preveure que una persona pugui fàcilment tenir accés a totes les 
plantes cultivades, per tal de facilitar la feina el màxim possible. 

L’adob que es farà servir dependre exclusivament del cultiu, de l’estat de la terra 
i de les plantes, i de les necessitats que tinguin. Els principals tipus d’adob que 
s’utilitzen, per això, són els següents: 

Els adobs orgànics s’originen per la descomposició de residus animals o 
vegetals, i aporten nutrients al terra tal i com passaria en un entorn natural. 
Aquests adobs tenen efectes positius en la composició química del substrat, però 
poden actuar massa lentament i no aportar els suficients nutrients. Tot i això, són 
completament biodegradables, pel que no generen residus de cap tipus. 

Els adobs minerals contenen substancies minerals obtingudes de plantes 
químiques o de jaciments, actuen ràpidament i amb facilitat i aporten grans 
quantitats de nutrients a les plantes. N’hi ha principalment de tres tipus, depenent 
de la seva composició. Els adobs nitrogenats, que promouen el creixement de 
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les fulles i els fruits, els fosfatats, que s’encarreguen del desenvolupament de les 
arrels, i els potàssics, que afavoreixen la multiplicació cel·lular i la formació de 
teixits. 

Finalment, hi ha els adobs minerals compostos, que mesclen els tres tipus 
d’elements anteriors. Normalment s’identifiquen amb el percentatge que 
contenen de nitrogen, fòsfor i potassi, amb aquest ordre. D’aquesta manera, es 
poden aportar combinacions de nutrients de forma equilibrada. 

Els tractaments davant de plagues o de malalties són molt diversos i també 
dependran completament del tipus de cultiu, així com de l’estat de les plantes. Si 
es detecta un tipus de problema o un altre, s’haurà de reaccionar subministrant 
un producte o un altre. Cal anar en compte, per això, ja que molts dels productes 
utilitzats en aquest sentit són tòxics o perjudicials per la salut humana i, fins i tot, 
de les pròpies plantes. A més, la majoria generaran residus que s’hauran de 
tractar o tenir en compte a l’hora de dissenyar el projecte. 
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4.2. Edifici 
 

Aquest projecte d’edificis de cultiu en vertical, com és evident, implica la 
concepció, planificació, el disseny i la construcció d’un edifici. Aquest edifici, que 
s’ha d’entendre com a una estructura artificial de varies plantes (plantes com a 
sinònim de nivells, no de vegetals) ha de permetre el cultiu, en el seu interior, de 
vegetals situats en vertical l’un respecte l’altre. 

Per a fer-ho, però, pot prendre una sèrie de variables i opcions que s’analitzaran 
en aquest apartat. Les possibilitats, però, són infinites, i cada dia apareixen noves 
idees que permeten afegir més opcions a les ja existents. 

Com ja s’ha vist a l’apartat anterior, hi ha molts factors que afectaran al resultat 
final del disseny de l’edifici, com podria ser el sistema d’il·luminació o el substrat 
escollit. De totes formes, en aquest apartat s’ha intentat posar sobre la taula les 
opcions de forma més genèrica, sense entrar en profunditat en cada solució 
possible per a cada sistema a implementar. 

Les variables de les que es parlaran es poden englobar en tres camps 
diferenciats. En primer lloc, la ubicació geogràfica de l’edifici, en segon lloc, la 
seva forma exterior o genèrica, i finalment, l’ús que es donarà a aquest edifici. 

 

4.2.1. Ubicació geogràfica 
 

Un dels primers factors que s’ha de tenir en compte a l’hora de construir un edifici 
de qualsevol tipus és on es construirà aquest. La posició d’aquest edifici implicarà 
canvis importants en les característiques que haurà de tenir, així com en els 
aspectes en els quals s’haurà d’emfatitzar i dedicar un disseny més cuidat i 
pensat per tal de solucionar problemes deguts a pròpia situació geogràfica de 
l’edifici, i en quins aspectes es podran obtenir beneficis d’aquesta localització. 

Un dels exemples més clàssics és el de que no és el mateix construir un edifici 
al pol nord o en una ciutat convencional. Els recursos disponibles, les diferents 
necessitats i característiques de l’ambient on es vol construir i molts altres factors 
fan que els edificis que es poden trobar en un lloc o en l’altre siguin ben diferents. 

Per tal de realitzar aquest anàlisi de forma ordenada i eficient, es començarà pel 
factor més ampli i s’anirà concretant. 

En primer lloc, cal decidir la situació geogràfica de l’edifici en el món. Només el 
fet de situar-se en l’hemisferi nord o en l’hemisferi sud ja pot implicar moltes 
diferències en la forma de l’edifici. com s’ha vist en l’apartat d’il·luminació natural, 
l’edifici s’haurà d’orientar cap al nord o cap al sud en funció de l’hemisferi on es 
situï, per tal d’aprofitar el màxim d’hores de llum. 

I és que el factor principal a l’hora de decidir la ubicació en aquest aspecte serà 
el clima. És evident que els climes més extrems no seran ideals per al cultiu de 
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la majoria de plantes, per tant el que sembla més indicat és situar l’edifici en un 
clima temperat, ni molt càlid ni molt fred. 

Tot i això, la capacitat de control de l’ambient dins de l’edifici pot fer que aquest 
sigui un projecte especialment interessant per a aquells indrets on les condicions 
climàtiques no permetin el cultiu en condicions naturals. D’aquesta manera, i 
gràcies a l’edifici de cultiu en vertical, es podrien crear centres de producció 
d’aliments en ubicacions poc habituals, facilitant l’arribada d’aquests aliments a 
aquests indrets, i a la gent que allà hi viu. 

Una altre possibilitat seria que es volgués cultivar aliments que requereixen 
d’unes condicions ambientals extremes, semblants a les d’aquests llocs. Llavors, 
podria ser interessant construir l’edifici en un lloc adequat per tal d’aprofitar al 
màxim aquestes condicions. 

Deixant de banda l’efecte del clima en l’edifici, també s’ha de pensar en la 
situació geopolítica i social del lloc on es vulgui construir. Hi ha països molt 
diferents arreu del món, cadascun amb les seves preferències, inclinacions i 
necessitats, i pot ser que hi hagi països on aquestes condicions afavoreixin la 
construcció d’un edifici d’aquest estil. Potser en un país més desenvolupat es 
trobaran més recursos i més facilitats per a dur a terme el projecte. Un altre cop, 
però, potser aquest projecte és especialment interessant per a fer arribar 
aliments als països més necessitats. 

Actualment, el repartiment del menjar i dels aliments disponibles és molt desigual 
en el món. La instal·lació d’edificis de cultiu en vertical a països on no hi ha una 
facilitat per a produir aliments d’aquest estil, podria contribuir a reduir aquesta 
falta d’aliments, ja que podria situar un centre de producció de grans quantitats 
de recursos molt a prop de la zona on es necessiten aquests recursos, fent que 
els productes generats fossin assequibles per a qui més ho necessita. 

Sent més específics encara, la idea seria construir aquests edificis prop de 
ciutats o centres urbans importants. Precisament la finalitat màxima d’aquest 
projecte és traslladar els centres de producció d’aliments a les zones més 
densament poblades, on aquests aliments seran consumits. Per tant, no tindria 
cap sentit construir aquests edificis en ambients molt rurals o en camps, allunyats 
de les grans masses de població. 

Dins d’aquesta proximitat a les ciutats, hi haurà diferencies enormes entre situar 
un edifici al centre d’una ciutat, rodejat d’altres edificis alts, de carrers estrets i 
de zones residencials, o situar-lo en una zona exterior de la ciutat, en un polígon 
industrial o en una població propera més petita. 

 Els avantatges i inconvenients que es trobaran en una zona o en l’altre seran 
completament diferents, per tant l’edifici també ho haurà de ser. 

Amb totes aquestes possibilitats, la localització de l’edifici no serà un decisió 
arbitrària i aleatòria, sinó que s’haurà de pensar molt bé, i en funció de les 
intencions del projecte s’haurà d’escollir la millor opció. 

 



48 

4.2.2. Forma 
 

A l’hora de construir un edifici hi ha moltes tècniques i recursos arquitectònics 
que es poden fer servir per tal d’obtenir els elements desitjats en l’edifici 
dissenyat. La forma, en aquest apartat, s’entendrà com l’estructura general 
exterior, l’organització o la idea darrera d’un possible edifici a construir. 

Els edificis de cultiu en vertical es poden dissenyar d’infinites formes diferents, i 
no hi ha una forma única que sigui indiscutiblement millor que les altres. Cada 
idea tindrà les seves coses bones, els seus inconvenients, i s’haurà de treballar 
per tal de trobar la forma que s’adapti més a les necessitats de cada projecte. 

Com ja s’ha explicat en l’apartat 2.3, els edificis a estudiar poden prendre formes 
molt diverses. El requisit bàsic és que disposin de dues superfícies de cultiu 
superposades de forma vertical, per tal de poder ser considerats dins d’aquest 
treball. Serà indiferent com s’aconsegueixi això, per tant es podrà pensar en 
edificis clàssics, però també en estructures més petites o de característiques 
diferents. 

La idea principal del projecte, cal recordar, és augmentar la superfície de cultiu 
d’una àrea plana cultivada de manera tradicional mitjançant la construcció de 
varies plantes per tal de guanyar espais on poder cultivar. Un fet evident, per 
tant, serà que, sigui com sigui la superfície base, com més nivells es construeixin 
més superfície es guanyarà. En el cas simple on es construeix un edifici 
rectangular, la superfície de cultiu total serà la multiplicació de la superfície 
inferior pel nombre total de plantes. Es veuran diferents casos on l’augment de 
la superfície es calcularà de formes diferents. 

 
Imatge 10: Exemple de com augmenta la superfície de cultiu en funció dels nivells de l’edifici. 
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Una idea bàsica a l’hora de dissenyar la forma d’aquests edificis serà la 
il·luminació i l’exposició als rajos de sol. Com que aquest serà un dels principals 
problemes, s’haurà de treballar des de la fase de disseny per a poder-lo 
solucionar. 

Aquest problema és generat ja que, al situar un sostre sobre una superfície 
cultivable, aquesta superfície deixa d’estar exposada naturalment a la llum solar. 
Si es pretén resoldre arquitectònicament aquest problema, evitant o disminuint 
la necessitat d’ús d’il·luminació artificial, s’han de buscar formes, estructures i, 
en general, edificis, pensats específicament per a això. 

Un concepte essencial és la il·luminació a través de la façana de l’edifici. Si 
s’exposa una cara vertical de l’edifici a la llum solar, totes les plantes tindran una 
zona il·luminada, que dependrà principalment de la posició del sol en el cel 
(alçada, azimut i angle amb el que els rajos incideixen), però sobre tot de l’alçada 
de cada planta. Si cada nivell és molt baix, l’espai horitzontal que quedarà 
il·luminat serà també mínim, mentre que si es separen molt les plantes, es pot 
aconseguir més àrea il·luminada. 

En l’exemple de l’edifici rectangular vist anteriorment la superfície cultivable 
il·luminada total seria la superfície il·luminada segons aquesta inclinació del sol 
i alçada de les plantes, multiplicada pel nombre de pisos. A més, se li podria 
sumar la superfície superior de l’edifici, que sempre estaria exposada al sol. 

Imatge 11: Exemple de com afecta l’alçada dels nivells a la superfície il·luminada. 
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Un altre factor important serà l’amplada de l’edifici, ja que si cada planta és 
estreta en la direcció en la que incideixen els rajos de sol, es podrà aconseguir 
il·luminar cada planta al complet, mentre que si les plantes son molt profundes, 
només quedarà il·luminada la part més propera a la façana per on incideix el sol. 
Realment, en aquests casos, no s’està modificant l’àrea real il·luminada, 
simplement es remarca el fet de, relativament, s’estarà il·luminant tota la planta 
o només una part. 

 
Imatge 12: Exemple de com afecta l’amplada de l’edifici a la superfície il·luminada. 

En aquests casos, però, l’edifici del qual s’està parlant és rectangular, però es 
poden buscar formes geomètriques pensades per maximitzar aquesta superfície 
il·luminada. 

Una primera idea podria ser la construcció d’un edifici de forma esglaonada, 
orientat cap a la posició del sol, per tal d’evitar que un nivell pugui bloquejar la 
llum que rep l’altre. D’aquesta manera, però, no s’estaria guanyant superfície de 
cultiu respecte si es cultivés un camp tradicional en lloc de l’edifici. És cert que 
es guanyaria espai interior a sota de cada planta, que en el camp tradicional no 
hi seria, però aquesta idea no serviria per incrementar la productivitat respecte 
els mètodes tradicionals. 
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Imatge 13: Exemple d’edifici esglaonat. 

El que si que es pot fer, però, és aprofitar l’espai interior de cada nivell que queda 
il·luminat i que el pis superior no bloqueja, tal i com passava amb l’exemple 
rectangular anterior. D’aquesta manera, per a cada planta es guanyaria un espai 
cultivable. En aquest cas, la superfície total que és cultivable i està exposada a 
la llum solar és la mateixa que en el cas rectangular, ja que es sumaria la 
superfície inicial de l’edifici amb la superfície que es guanyi per a cada planta. 

 
Imatge 14: Exemple de la superfície interior il·luminada en un edifici esglaonat. 
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Com es pot veure, en ambdós casos la superfície de cultiu il·luminada és la 
mateixa, però la forma de l’edifici és ben diferent. En el cas de l’edifici esglaonat, 
s’estalvia l’edificació de gairebé la meitat de l’edifici, cosa que pot fer que aquesta 
opció surti més a compte. A part, els cultius queden, en gran part, més repartits 
al llarg de l’edifici, i no acumulats tots a la part superior d’aquest. Per altre banda, 
a l’edifici rectangular hi ha més espai interior, que pot ser aprofitat per altres 
activitats o com a zona de maquinària o d’emmagatzematge. 

En els exemples anteriors, però, s’està veient l’edifici en dues dimensions, i 
s’està simplificant molt la seva forma. Una bona idea seria modificar la vista en 
planta de l’edifici per tal d’adaptar-la al màxim al projecte i maximitzar la 
superfície il·luminada de cada planta. Una possibilitat seria basar-se en el 
recorregut que fa el sol en el cel, i adaptar la silueta de l’edifici a aquest 
moviment. Com s’ha vist a l’apartat 4.1.4.1, es pot representar gràficament el 
recorregut del sol en el cel mitjançant els diagrames solars. Aquesta projecció 
del recorregut del sol en el cel pot ser la forma en planta de l’edifici, per tal 
d’aprofitar al màxim les hores de sol que rep cada nivell. Això es podria utilitzar 
tant en edificis de forma esglaonada com en edificis més verticals. 

 

 
Imatge 15: Forma d’una planta basant-se en la trajectòria del sol. 



53 

 
Imatge 16: Edifici on les plantes es basen en el recorregut del sol en el cel. 

 

Aquesta forma determinada permetria l’entrada de llum a cada nivell durant tot 
el recorregut del sol en el cel, des de bon matí fins a la nit. Tot i això, es perdria 
superfície cultivable respecte un edifici amb planta rectangular. Una solució 
intermèdia seria la de la construcció d’un edifici de planta rectangular (o de 
qualsevol altre forma) on les parets laterals també són transparents i deixen 
entrar la llum solar. 

Una altre idea similar seria la d’aprofitar els mateixos diagrames solars però per 
a l’altre dimensió de l’espai. Aquests gràfics també ens permeten saber l’alçada 
del sol respecte l’horitzó, i aquesta informació es podria utilitzar a l’hora de 
construir els edificis de forma esglaonada. En comptes de situar els graons 
seguint una recta, es tractaria de situar-los seguint una corba generada per les 
posicions que pren el sol al llarg de l’any. Potser, a nivell de la superfície 
il·luminada, no es produeix un canvi significatiu degut a aquesta proposta. Tot i 
això, la idea de esglaonar l’edifici seguint una trajectòria corba pot ser interessant 
a nivell estètic, i també a nivell estructural. 
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Fer que la trajectòria de la part més exterior de l’edifici segueixi una corba 
determinada, com podria ser una paràbola o una hipèrbole, podria aportar 
avantatges a nivell de distribució de càrregues. Per això és interessant el 
concepte de la catenària. 

Una catenària és la corba que es genera en una cadena o corda en ser fixada 
per dos punts, sotmesa només al seu propi pes, és a dir, a tensió. Robert Hooke 
va demostrar que, invertint la forma d’aquesta corba, es pot trobar el recorregut 
de les càrregues d’un arc sotmès al seu propi pes, és a dir, a compressió. 
Aquesta idea és molt interessant en la construcció d’arcs o ponts, ja que permet 
la construcció d’aquestes solucions constructives de forma optimitzada i eficient, 
utilitzant el mínim de material possible. 

 

 
Imatge 17: Exemple del principi d’inversió de Hooke mitjançant una cadena. 

 

Si s’apliquen càrregues puntuals a la mateixa cadena, aquesta prendrà altres 
formes que representaran el recorregut de les càrregues al llarg de l’objecte. Un 
altre cop, això es pot extrapolar al cas a compressió, per tal de construir arcs que 
sustentin més que el seu propi pes. Aquesta idea de construcció d’estructures a 
compressió mitjançant l’estudi de les seves estructures anàlogues a tensió és 
molt interessant i s’ha usat molt al llarg dels anys. Per exemple, Gaudí es basava 
en aquesta tècnica per a dissenyar molts dels seus edificis, com l’església de la 
colònia Güell. 
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Imatges 18, 19 i 20: Maquetes utilitzades per a Gaudí per al disseny de l’església de la colònia 

Güell. 
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Tot aquest concepte pot ser traslladat a les 3 dimensions. Es pot, per exemple, 
fixar una tela per varis punts i determinar la forma que es genera per tal de 
construir després cobertes d’edificis lleugeres, estètiques i resistents. 

 

 

 
Imatges 21 i 22: Maqueta i coberta dissenyades i construïdes per l’arquitecte Heinz Isler. 

 

D’aquesta manera, es podria trobar la forma idònia de l’edifici, de tal manera que 
les càrregues es distribuïssin perfectament al llarg de la coberta de l’edifici, 
optimitzant al màxim el gruix de les parets o bigues que formessin part de 
l’estructura base de l’edifici. 
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Imatge 23: Exemple de com es podria aprofitar el principi d’inversió per al disseny d’un edifici. 

 

Deixant de banda aquesta idea tant interessant, també es pot pensar en 
solucions per a l’edifici que no impliquin ben bé una estructura de nivells o de 
diferents plantes. 

El poder jugar amb les estructures en tres dimensions fa que, avui en dia, la 
concepció d’edificis hagi evolucionat molt respecte fa anys. En algunes idees, la 
bidimensionalitat es deixa de banda per tal de permetre que la totalitat del volum 
de l’edifici es converteixi en un espai on és possible cultivar-hi. 

Una opció interessant és la distribució del cultiu al llarg d’un espiral, que es va 
recargolant al voltant d’un eix central. En aquest edifici semiesfèric, el cultiu es 
troba al llarg d’una sola planta que va ascendint a mesura que es fa més llarga. 
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Imatge 24: Disseny d’edifici de cultiu en vertical seguint un espiral. Plantagon Greenhouse. 

 

Aquesta idea, així com les derivades que en puguin sorgir, permet que el cultiu 
es trobi de forma continua al llarg de l’edifici, facilitant moltes tasques de 
manteniment o de cura dels vegetals. El fet, però, d’haver de situar una part del 
cultiu a la cara de l’edifici no directament situada cap al sol fa que aquest edifici 
hagi de tenir una coberta completament transparent, que permeti fer arribar la 
llum a tot el tram cultivat. 

Com que es situarà una part del cultiu a sobre de l’altre, també caldrà anar amb 
cura de deixar prou alçada entre un nivell i l’altre per tal de que la llum pugui 
il·luminar tot l’edifici. 

Es pot pensar en una idea similar en un edifici cilíndric, on no caldria que l’edifici 
prengués aquesta característica forma esfèrica, sinó que s’assimilaria més a un 
edifici rectangular per pisos com els vistos anteriorment, amb la diferencia de 
que els pisos estarien tots enllaçats. Es podria fer que la pujada de cada pis cap 
al següent es trobés només a un costat de l’edifici, per evitar que aquesta pujada 
impedeixi l’arribada de llum solar a les plantes aquí cultivades.  

Una altre proposta seria que la part cultivable de l’edifici fos només la coberta 
d’aquest. En aquest cas, es podria dissenyar una façana especial on es 
cultivarien les plantes. La part interior de l’edifici podria ser utilitzada de forma 
habitual, com si d’un edifici normal es tractés. Fins i tot es podria aplicar aquesta 
idea a edificis ja construïts, on una façana, la enfocada en la direcció del sol, es 
pogués transformar per tal de poder-hi situar els cultius. D’aquesta manera, 



59 

s’asseguraria l’arribada de llum solar a les plantes, ja que es situarien de tal 
manera que estiguessin fàcilment exposades a la llum. 

 
Imatge 25: Exemple d’edifici amb una façana cultivable. 

 

Un altre concepte, que es podria combinar amb l’anterior, seria que les plantes 
es poguessin moure per dins de l’edifici. En el cas anterior, es podrien situar les 
plantes a la façana sense necessitat de que aquest espai estigués habilitat per a 
poder-hi accedir. En canvi, les plantes es mourien cap a amunt o cap a avall, 
arribant a zones que sí que estarien habilitades i preparades per a treballar-hi. 
Per tant només es requeriria d’un espai relativament petit de l’edifici, però la 
superfície de cultiu seguiria sent bastant gran. 

La idea, en general, permetria enviar les plantes cap a zones passives mentre 
no fa falta treballar-hi, i moure-les un altre cop cap a la zona desitjada quan s’hi 
volgués treballar. Aquesta idea, a part de reduir l’espai necessari dins l’edifici, és 
molt interessant a nivell d’automatització de processos, ja que no seria l’humà 
qui s’aniria desplaçant per a poder treballar a cada planta, sinó que es situaria 
aquest en un lloc determinat i podria fer que qualsevol vegetal arribés a on ell 
està. 
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Aquesta idea seria semblant a l’organització i modernització dels nous 
magatzems de l’empresa Amazon. Antigament, els grans magatzems estaven 
formats per grans passadissos d’estanteries que els treballadors havien de 
recórrer per tal de trobar el producte buscat. Actualment, s’està desenvolupant 
magatzems on són les pròpies estanteries i productes els que es mouen per tal 
de dur els productes desitjats a les estacions de control, on estan situats els 
treballadors. 

 

 
Imatge 26: Magatzems amb estanteries mòbils d’Amazon. 

 

Aquest mecanisme requereix una gran planificació, una fortíssima inversió i una 
robotització del projecte, però permetria un considerable augment de la 
productivitat, una reducció del personal necessari i una disminució de la dificultat 
del treball a realitzar dins de l’edifici. 

Per tal de poder moure les plantes de forma individual, s’haurien de disposar 
aquestes en testos o recipients personalitzats. La situació de cada planta en un 
recipient diferent permetria que es situessin aquestes plantes en perfils o 
plataformes molt estretes, evitant haver de construir terres a cada planta de 
l’edifici. D’aquesta manera es podrien aconseguir superfícies cultivables 
pràcticament transparents, que deixarien passar la majoria de la llum, i on l’únic 
objecte que faria ombra a les plantes del nivell inferior serien les pròpies plantes 
cultivades. 
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Imatge 27: Exemple d’edifici sense sostres, on les plantes es situarien al llarg dels perfils. 

 

Això sí, mitjançant aquest idea es perdria la possibilitat de poder accedir a cada 
vegetal, per tant seria indispensable permetre la mobilitat de les plantes. 

Totes aquestes idees estan pensades per al cas concret en que es vulgui 
aprofitar completa o parcialment la il·luminació natural solar. En cas de que es 
planegi utilitzar llum artificial, però, les formes triades podrien ser ben diferents. 
El més lògic seria pensar que un edifici de cultiu en vertical que utilitzés llum 
artificial tindria una forma molt similar a un edifici estàndard dels que hi ha 
actualment, només que, per dins, estaria preparat i equipat com a granja vertical. 

Altres opcions que utilitzen llum artificial podrien ser, per exemple, grans 
magatzems o naus industrials, que no necessàriament haurien de tenir més 
d’una planta, sinó que serien grans espais on, a dins, s’hi trobarien els cultius en 
estanteries o recipients per tal d’estar disposats en vertical. 

Una opció similar és utilitzar espais més petits i equipar-los de la mateixa manera 
que aquestes naus industrials. Un projecte que s’ha plantejat recentment ha estat 
el de crear laboratoris-horts verticals dins de contenidors industrials. D’aquesta 
manera, aquests horts poden ser fàcilment transportats i instal·lats a qualsevol 
lloc, però son recintes relativament petits, que no generen una gran producció 
d’aliments.. 
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Com s’ha vist, doncs, la forma d’aquests edificis pot tenir moltes característiques 
diferents, permetent que hi hagi una variabilitat enorme en el sector. La decisió 
de quina és l’opció més adequada dependrà, en gran mesura, dels objectius que 
tingui cada projecte, així com de l’espai on ha de ser situat. Caldrà, per tant, 
realitzar un estudi particular per a cada cas en concret. 

 

4.2.3. Ús 
 

La forma de l’edifici, així com moltes altres característiques, també dependran 
en gran mesura de la funció que hagi de complir l’edifici. 

Es poden destacar dos opcions diferenciades a l’hora de determinar quin serà 
l’ús de l’edifici. en primer lloc, es trobaran els edificis que únicament durant a 
terme la funció agrícola de ser un hort vertical. Però també cal pensar que hi 
haurà projectes on l’edifici podrà fer altres funcions, i a part tenir una zona 
determinada on es dugui a terme el cultiu dels vegetals. 

Per als edificis de la primera opció, tot i això, s’haurà de tenir en compte sempre 
que hi haurà d’haver espais no destinats directament a la producció d’aliments. 
Un exemple podrien ser les zones que necessiti el personal per a poder treballar 
a l’edifici, com podrien ser despatxos, serveis o zones de descans. 

A part, s’hauran de preveure tots els processos pels quals han de passar els 
cultius en ser conreats, fent que sigui probable que es necessitin altres espais a 
part de la zona principal de cultiu. Pot ser que es requereixi una cambra de 
germinació, on preparar les llavors abans de ser plantades, o un garatge on 
poder situar camions o furgonetes per traslladar els aliments un cop siguin 
recollits. 

En els edificis on es duran a terme altres funcions a part del cultiu, s’hauran de 
preveure els mateixos espais que en el cas anterior, però a més tots els altres 
espais que es vulgui afegir. Aquestes altres funcions poden requerir espais 
d’oficines, d’habitatges, recreatius, d’investigació o de qualsevol altre tipus. 

Una idea interessant, per exemple, seria incloure dins del propi edifici un espai 
on poder comercialitzar els productes produïts. A la part inferior de l’edifici es 
podria situar una botiga on es poguessin adquirir els propis aliments que s’hagin 
cultivat a l’edifici. En aquest cas, doncs, s’hauria de preveure la construcció d’un 
espai que compleixi totes les necessitats d’un establiment d’aquest tipus. 

És per aquest motiu que, per a cada projecte, s’haurà de determinar quin ús es 
vol donar a cada part de l’edifici, per tal de poder instal·lar espais habilitats on 
s’hi pugui dur a terme totes les funcions planejades. 
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4.3. Persones 
 

Aquest projecte està pensat, des d’un principi, per implicar i ser molt proper a 
totes les persones amb les qui interaccioni més directament. Aquest és un 
projecte social, pensat per millorar, en diferents aspectes, la vida de les 
persones, i per fer-ho és imprescindible arribar molt a prop o estar en contacte 
directe amb aquestes persones. 

Per a fer-ho, s’haurà de tenir molt clara sempre la relació entre les diferents parts 
del projecte i les persones, per tal de poder tenir cura de que la interacció que es 
generarà entre ambdós sigui el més fructífera possible. 

Quines, per tant, seran les persones que, d’una manera o d’una altre, es veuran 
implicades en alguna part del projecte? Aquestes persones es poden dividir en 
dos grups principals, tot i que aquesta divisió és molt abstracte, i en un cas real, 
cada persona té la seva relació en particular amb el projecte. 

 

4.3.1. Empleats 
 

En aquest grup de persones s’hi troba gent que estarà implicada directament en 
alguna fase del projecte. 

En un primer moment, els creadors de la idea del projecte hauran de treballar 
amb arquitectes i enginyers, formant un equip de disseny que serà l’encarregat 
de planificar la resta de fases del projecte. Aquest grup de persones, juntament 
amb els possibles inversors, serà el que més implicat estarà des d’un primer 
moment amb el projecte. 

En la següent etapa, on es duria a terme la construcció de l’edifici, no només 
estaria implicat l’equip de construcció, sinó també l’equip que haurà de preparar 
les instal·lacions més tècniques, com els sistemes de cultiu o la maquinaria 
agrícola necessària. 

Un cop a la fase d’explotació del projecte, es requerirà d’un equip per tal de 
mantenir l’edifici en bon estat, dur a terme totes les accions necessàries per a 
cuidar adequadament els cultius i realitzar tota la resta d’accions necessàries 
dins de l’edifici. aquest equip serà molt variat depenent del projecte, dels seus 
usos i de l’abast i el nivell de producció escollit. Es pot estar parlant d’equips de 
més de 20 empleats a plantilles que incloguin només un responsable. 

Les característiques, per tant, de les persones que hauran de treballar en el 
projecte poden ser molt variades depenent de cada cas. 

 

 

 



64 

4.3.2. Clients 
 

Menys directament implicats en el projecte, però igualment claus i necessaris, 
els clients seran tota aquella gent que obtindrà els productes o que es 
beneficiarà, d’alguna manera, de l’edifici. 

Els principals clients del projecte seran aquelles persones que adquireixin els 
productes hortícoles de l’edifici. Es busca que la gent que consumeixi aquests 
productes sigui gent propera a la ubicació de l’edifici, afavorint el consum local i 
de km0. 

Tot i això, pot ser que el producte s’hagi d’adquirir mitjançant tercers, com per 
exemple a través de mercats, supermercats o botigues locals. En aquests casos, 
també seran clients aquests mercats, que seran qui realment obtindrà el producte 
en primer lloc. 

En qualsevol cas, però, qui consumeix el producte és el principal objectiu del 
projecte, per tant s’haurà de preveure alguna manera de rebre informació 
d’aquest grup de persones, per tal de poder saber si s’estan fent bé les coses, si 
els consumidors estan satisfets o què és el que realment requereixen. 

Una altre opció és que es vulgui realitzar un primer disseny de la solució i vendre’l 
per tal de que una altre empresa o un òrgan públic s’encarregui del manteniment 
i de l’explotació. En aquest cas, el principal client seria aquesta institució, però 
igualment s’hauria de tenir sempre present el consumidor final per tal de poder 
dissenyar el projecte adequat per a cada cas. 

Una última possibilitat molt interessant seria que els clients fossin els propis 
treballadors de l’edifici. Es podria pensar un projecte on es reservessin petites 
superfícies de cultiu dins de l’edifici per a que fossin cuidades per a persones 
individuals. D’aquesta manera, s’aconseguiria la implicació màxima entre els 
clients i el projecte, ja que les persones podrien disposar d’un espai per a cultivar 
els seus propis aliments, i gràcies a l’ajut d’un supervisor, que seria personal 
intern del projecte, podria fer-se realitat el seu somni de tenir un hort ben al centre 
de la ciutat. 

En tots els casos, la cooperació entre les persones i el projecte és essencial, i 
serà indispensable tenir en compte la situació, els sentiments, les necessitats i 
la voluntat de tothom que hi estigui implicat per tal d’aconseguir que els resultats 
siguin el més bons possibles. 
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5.  Sistemes 
 

Totes les variables i opcions que es seleccionin per al disseny de cada edifici de 
cultiu en vertical que es projecti formaran una sèrie de sistemes que permetran 
l’adequat funcionament de l’edifici. 

Sigui quina sigui la tria que es faci, sempre hauran d’existir aquests sistemes, ja 
que només d’aquesta manera es podran realitzar totes les accions i funcions 
necessàries del projecte. Encara que aquests puguin tenir estructures ben 
diferents, sempre es buscarà dur a terme una finalitat comuna, que diferenciarà 
aquests edificis i aquest projecte de la resta. 

En aquest apartat, per tant, s’analitzaran les funcions que hauria de complir cada 
part i cada etapa de l’edifici de cultiu en vertical. Per a fer-ho, es seguirà la 
metodologia d’analitzar, per cada cas, tres aspectes. 

En primer lloc, s’ha de preveure qui serà l’usuari o els usuaris que formaran part 
de cada sistema, així com veure quines són les seves característiques i quina és 
la seva relació amb el projecte. A continuació, s’haurà d’estudiar quins són els 
artefactes, objectes, eines, dispositius o mètodes que haurà d’utilitzar la persona 
per tal de dur a terme la seva funció en el projecte. Per acabar, es tindrà en 
compte l’espai i l’entorn on s’haurà de dur a terme aquesta funció. 

Realitzant aquest anàlisi, es podran preveure les necessitats en tots els aspectes 
de cada part del projecte, permetent avançar-se i resoldre els possibles 
problemes que puguin sorgir amb antelació. 

 

5.1. Construcció de l’edifici 
 

Per la construcció de l’edifici s’entendran totes les fases del projecte que es 
duguin a terme abans i durant la construcció de l’edifici. Per tant, això inclourà la 
primera etapa de planificació i disseny del projecte, la recerca d’inversors o 
entitats interessades, l’adquisició de tots els béns necessaris, la construcció de 
l’edifici i la instal·lació de tots els equipaments adquirits. 

Les principals persones implicades en aquestes primeres fases serien el grup de 
persones que tingui la idea, faci la proposta i es disposi a posar en marxa el 
projecte. Posteriorment, s’hauria de comptar amb el suport d’inversors, que 
poden ser les mateixes persones que hagin ideat el projecte, o empreses o 
entitats publiques exteriors. Per exemple, es pot donar el cas on un ajuntament 
o un òrgan governamental s’impliqui directament en la construcció d’edificis 
d’aquest tipus en el seu poble o ciutat. 

Un cop s’avanci en la planificació del projecte, s’haurà d’establir un grup de 
treball, format per arquitectes i enginyers principalment, que realitzi el disseny 
estructural de l’edifici. Un cop s’hagi acabat amb la feina de disseny, es podrà 
construir l’edifici, tasca per la qual es requerirà d’un grup especialitzat en 
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construcció d’estructures. Paral·lelament a la construcció de l’edifici, els 
mateixos enginyers i arquitectes hauran de preveure la utilització de tota la 
maquinària necessària dins de l’edifici. Aquests dispositius s’hauran d’adquirir, i 
a mesura que l’edifici es va construint, anar instal·lant on pertoqui. 

Aquests primers usuaris necessitaran, sobre tot, eines de disseny i de 
planificació d’estructures, com poden ser programes d’ordinador o mètodes més 
clàssics però necessaris, com plànols a paper o maquetes. Un cop acabada 
aquesta fase de disseny, s’hauran d’adquirir els materials necessaris per a la 
construcció de l’edifici, com bigues d’acer, totxos, fusta, vidres, o qualsevol 
material amb el qual s’hagi previst la construcció del projecte. A part, s’haurà 
d’adquirir, llogar o subcontractar la maquinaria necessària per a construir l’edifici, 
com excavadores, remolcs, camions o grues. Depenent de les dimensions del 
projecte, aquests elements seran uns o uns altres, per tant, el mateix grup de 
disseny haurà de preveure les necessitats d’aquests elements durant la primera 
fase de planificació. 

Aquesta primera fase es durà a terme en dos ambients ben diferenciats. En 
primer lloc, despatxos, tallers i oficines on es treballarà en el disseny de l’edifici. 
A part, però, també es treballarà a la ubicació final del projecte, on es realitzarà 
la construcció de l’edifici. Aquesta ubicació pot ser un solar al mig de la ciutat, un 
espai obert proper a un nucli urbà o un edifici ja construït, per la qual cosa serà 
necessari adaptar les maneres de treballar a cada cas. 

 

5.2. Explotació de l’edifici 
 

Un cop s’hagi finalitzat la construcció, es podrà començar la fase d’explotació de 
l’edifici, on es desenvoluparan totes les activitats per les quals ha estat concebut 
el projecte. El principal sistema que s’haurà de tenir en compte serà, 
evidentment, el cultiu dels vegetals plantats, que permetrà obtenir els aliments. 

En aquest sistema hi treballarà un conjunt de persones que haurà d’estar 
familiaritzat amb les tècniques de conreu, la cuida de les plantes i la producció 
agrícola en general, per tal de poder tenir els mitjans necessaris per a cuidar el 
millor possible els vegetals cultivats. Com s’ha dit a l’apartat 4.3, aquestes 
persones poden tenir perfils diferents segons el projecte. El mateix nombre de 
persones necessàries per a realitzar aquesta tasca de manteniment de les 
plantes variarà molt en funció de les dimensions del projecte. Fins i tot es podria 
preveure que els treballadors fossin, en part, els propis clients, com s’ha plantejat 
a l’apartat 4.3.2. 

El que sí que hauria de ser comú és que les persones que s’encarreguin 
d’aquesta tasca de manteniment dels vegetals siguin treballadors de l’empresa i 
formin part directament del projecte. Encara que els clients puguin encarregar-
se dels seus propis vegetals plantats, hi hauria d’haver algun supervisor que 
assegurés el bon tracte de totes les plantes cultivades, per tal de garantir millors 
resultats. 
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A part, es pot donar el cas de que es requereixi també de personal de 
manteniment del propi edifici, com servei de neteja, de manteniment tècnic o de 
seguretat. En aquests casos, pot ser adequat subcontractar aquests serveis a 
empreses externes. 

Els treballadors agrícoles que formin part del projecte, per tant, treballaran 
directament amb les plantes i amb els estris necessaris per a cultivar-les 
correctament. Aquests estris dependran directament de la tècnica usada per a 
conrear les plantes i de la robotització de l’edifici. En tots els casos, però, serà 
necessari contractar personal familiaritzat amb les eines amb les quals s’hagi de 
treballar, o disposar d’uns períodes de pràctiques on es pugui aprendre tot el 
necessari. 

Aquests treballadors hauran de complir les seves obligacions com a empleats, 
duent a terme la feina assignada en cada moment, però també s’haurà de 
respectar i cuidar els drets que aquests tindran. Per tal de que es pugui tractar 
d’una feina segura, còmode i atractiva, s’haurà de pensar en tot moment, des de 
la fase de disseny, com satisfer totes les necessitats dels treballadors. 

Per a fer-ho, es pot preveure l’aplicació de mesures de seguretat al llocs 
habituals de treball, a la instal·lació de zones alternatives on es pugui descansar. 
A part, s’haurà de pensar també en les necessitats més bàsiques, com podria 
ser la instal·lació d’uns lavabos o d’un lloc on poder menjar a l’hora de dinar. 

El bon tracte amb els empleats ha de fer que treballar en un edifici de cultiu en 
vertical sigui una feina que pugui resultar atractiva a tot tipus de persones. 

Tota aquesta feina agrícola s’haurà de fer dins de l’edifici o les instal·lacions del 
projecte, per tant aquest s’haurà de planificar des d’un bon principi, en la fase de 
disseny de l’edifici, per tal de que els treballador puguin realitzar totes les tasques 
amb la màxima efectivitat possible. 

 

5.3. Distribució del producte cultivat 
 

Un cop s’ha treballat i explotat l’edifici, s’obté el producte final, és a dir, els 
aliments. Aquesta producció s’ha de fer arribar, d’alguna manera o una altre, als 
clients, que adquiriran els productes i els consumiran. 

Per tant, s’haurà de preveure un sistema que permeti traslladar aquest aliments 
des del centre de producció fins a la taula de les persones. 

En primer lloc, és important diferenciar diferents metodologies a l’hora de 
distribuir els productes. Una primera opció seria vendre els aliments directament 
a empreses que s’encarreguessin de la distribució dels productes sota el seu 
nom o la seva marca. Aquesta opció podria ser la indicada en projectes pensats 
per al cultiu específic per a restaurants o menjadors socials, per exemple. 

Una segona opció, més personal i propera, seria la relacionada amb el cas on 
els clients fossin les pròpies persones que cuidessin i cultivessin les plantes. En 
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aquest cas, cada client s’enduria els seus aliments, potser de forma gratuïta, ja 
que s’estaria pagant pel propi fet de tenir una parcel·la dins l’edifici. 

La tercera opció seria la de crear una pròpia marca sota la qual vendre els 
aliments. aquesta seria l’opció indicada per a grans centres de producció, ja que 
es requeririen de recursos addicionals per tal de poder-ho fer. 

En el primer i tercer cas, doncs, hi hauria d’haver un equip que treballés per tal 
de fer arribar de forma segura i sanitària els productes als diferents punts de 
distribució. Per a fer-ho, s’hauria de preveure un espai on envasar i preparar els 
productes per a ser transportats als mercats, supermercats o botigues on serien 
venuts, o, per contra, preveure un espai on directament distribuir els productes. 

I es que la inclusió d’una botiga dins del propi edifici faria que no fos necessari el 
transport d’aquests aliments, per tant no seria necessari la instal·lació de l’espai 
on preparar els productes per a ser transportats. A més, contribuiria a augmentar 
el consum local dels aliments cultivats, facilitant que els veïns i persones 
properes els poguessin adquirir amb confiança i facilitat. 

En aquest cas, doncs caldria contractar un equip que s’encarregués de la botiga, 
així com de vendre els productes als clients que hi vinguessin. En tots els casos, 
en general, caldria que algú s’encarregués de la distribució dels productes, per 
tal de fer-ho amb seguretat. El tracte amb aliments és delicat, i s’hauria de tenir 
molta cura per tal de complir totes les mesures de seguretat i de sanitat, pel que 
seria necessari que algú en fos responsable. 

Un altre factor que s’hauria de cuidar seria la marca creada, en cas de fer-ho. Un 
altre equip s’hauria d’encarregar de la publicitat i el màrqueting del projecte, per 
tal de fer-lo conèixer al públic per obtenir més clients o inversors. La gestió de la 
imatge del projecte seria importantíssima, ja que permetria comunicar tots els 
valors i totes les intencions del projecte a la població, fent que cada vegada més 
gent es veiés atreta pel que ofereix l’edifici, guanyant clients i fent créixer el 
projecte. L’excel·lent gestió de les xarxes socials o de la pàgina web, per 
exemple, seria una de les tasques essencials per tal de situar el projecte en una 
bona posició dins del mercat. 

A part, el disseny dels envasos utilitzats en el cas de ser distribuïts mitjançant 
mercats, supermercats o botigues també seria essencial per a fer créixer la 
marca, i per tant, el projecte. S’ha d’aconseguir que els potencials clients es 
converteixin en clients, i la forma principal de fer-ho és explicant les 
característiques especials de la marca de forma clara i visual. 

Per tot això, s’haurà de preveure que hi hagi un equip treballant en aquestes 
tasques, i s’hauran de destinar recursos a aquestes parts del projecte. De 
vegades, sembla que destinar recursos a la publicitat o al màrqueting de certs 
productes tecnològics no és indispensable i es pot evitar, però en aquest cas, 
donar a conèixer el projecte pot ser de les coses més importants a fer. 
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5.4. Altres utilitats complementaries 
 

Com ja s’ha comentat, es poden dissenyar edificis de cultiu en vertical de tal 
forma que l’activitat agrícola no sigui l’única activitat que es produeixi dins de 
l’edifici. Fins i tot es poden dissenyar edificis on l’activitat agrícola no sigui ni tant 
sols la funció principal de l’edifici. Per tant, tots aquests altres espais s’hauran 
d’estudiar i dissenyar com si d’un edifici convencional es tractés, però amb la 
dificultat afegida de tenir en compte i no entrar en conflicte amb la zona on es 
situarà el cultiu. 

Aquests altres usos dels que s’està parlant poden ser molt diversos, i s’escolliran 
en funció dels interessos específics de cada projecte en concret. En general, 
però, es pot pensar en quatre classificacions ben diferenciades. 

En primer lloc, es pot habilitar una zona de cultiu en edificis on també s’hi trobin 
pisos habitables. En aquest cas, la interacció entre la zona agrícola i la zona 
d’habitatges hauria de ser mínima, per tal de no causar molèsties a les persones 
que hi visquin. Un problema a solucionar serà el de la il·luminació natural, ja que 
tant els habitatges com els cultius buscaran estar exposats al màxim de llum 
solar possible. Per tant, s’han de buscar solucions que permetin la il·luminació 
dels dos espais alhora. L’accés a una zona o a l’altre també podria estar 
diferenciat, per evitar que els habitants s’hagin de creuar amb els treballadors 
agrícoles cada vegada que s’accedeix a l’edifici. A part, s’haurien de tenir en 
compte els nivells acústics de les instal·lacions, per tal de no molestar durant la 
nit, per exemple. 

Un cas semblant seria un edifici on, a part de la zona cultivada, s’hi trobin 
oficines. En aquest cas, no caldria respectar tant la privacitat dels habitatges, i 
es podria treballar per tal de posar més en contacte els oficinistes amb la natura. 
Es podrien dissenyar, per exemple, zones on els oficinistes poguessin 
descansar, entre cultius, per tal de transportar-los a un ambient més natural i 
agradable. Tot i això, s’hauria de garantir que no es molestés greument als 
treballadors de les oficines durant les hores de treball. 

Un altre enfoc seria complementar el treball agrícola amb una zona d’investigació 
i recerca. Es podria, alhora que es cultiven els aliments, crear un centre 
d’investigació de noves tècniques agrícoles, per exemple, que aprofités el treball 
realitzat en l’edifici per investigar i crear nous mètodes que podrien ser provats 
en els propis cultius. Aquesta idea requereix la col·laboració estreta entre el 
projecte i l’institut que dugui a terme aquestes investigacions. D’aquesta manera, 
es podria mesclar un espai amb l’altre, i treballar conjuntament per a treure el 
màxim de benefici per a ambdues parts. Una possibilitat semblant seria la 
d’aprofitar el cultiu com a part d’un centre d’educació, on els estudiants podrien 
veure de primera mà els ensenyaments agrícoles proporcionats. Es podrien 
impartir cursos en habitacions de l’edifici que funcionarien com a aules, i després 
desplaçar-se a la zona de cultius per a tal d’experimentar o aplicar la informació 
impartida. Una variant d’aquesta idea, que no necessàriament implicaria la 
necessitat de l’ús d’una part de l’edifici, seria la d’organitzar visites guiades per 
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a col·legis o instituts, o fins i tot reservar un espai per a què els alumnes d’escoles 
properes a l’edifici poguessin cultivar les seves plantes, i visitar-les 
periòdicament en sortides o excursions. En aquests casos, s’hauria de treballar 
fortament en la seguretat per als més petits, de tal forma que es poguessin 
realitzar aquests esdeveniments sense preocupacions. 

Una última opció seria combinar els cultius amb espais recreatius, com parcs o 
jardins, on la gent hi pogués passejar, relaxar-se i descansar. Actualment, 
sembla poc probable que algú se’n pugui anar a passejar per dins d’un edifici ple 
de plantes, però potser en uns anys aquesta serà l’única manera d’aconseguir 
espais verds i plens de natura al bell mig d’una ciutat. Una alternativa menys 
onírica seria la de situar aquests cultius en centres comercials, oferint una zona 
natural on anar a passar l’estona després d’anar de compres, per exemple. El 
gran contrast entre la natura i la zona comercial podria atraure a moltes 
persones, que buscarien un espai més agradable on poder trobar productes de 
tot tipus, inclòs vegetals. 

En definitiva, qualsevol altre ús que se li vulgui donar a l’edifici ha de ser 
extensament estudiat i s’ha de preparar molt bé quina serà la interacció amb el 
cultiu de cada persona que visiti l’edifici. Afegir usos a l’edifici pot ser molt 
interessant i beneficiar enormement el projecte, i hi ha infinites possibilitats a 
l’hora de pensar noves idees que complementin l’activitat agrícola de l’edifici. 
Cada idea aportarà els seus avantatges i els seus inconvenients al projecte, per 
tant es tractarà de buscar la més adequada per a cada cas en particular. 
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6.  Estudi de mercat 
 

Després de repassar totes les opcions i variables d’aquest projecte de manera 
teòrica, és convenient realitzar un estudi dels casos reals on s’ha dut a terme un 
projecte de característiques similars al proposat. 

Fer aquest estudi dels projectes que s’han dut a terme fins ara permetrà saber 
quin és l’estat de l’art actual, així com veure quines decisions s’han pres i quins 
resultats s’han obtingut en situacions similars. 

És molt interessant tenir l’oportunitat de recercar projectes similars. Només 
aquest fet ja indica que la idea s’ha pensat en altres ocasions, que més gent ha 
vist possible i necessari crear un projecte semblant. 

A continuació, per tant, es pretén contextualitzar com es troba el món de 
l’agricultura en vertical a través de l’estudi d’algunes de les empreses o d’alguns 
projectes que han plantejat models de cultiu similars. 

Aquestes empreses o projectes s’han classificat en 4 tipus diferents. 

En primer lloc, es troben els edificis de cultiu en vertical que pretenen aprofitar la 
llum solar i que no es basen únicament en la il·luminació de les plantes via llums 
LED, i que, a més, s’han construït, materialitzat, i han funcionat, si més no durant 
uns anys. 

A continuació, s’hi troba tot un seguit de projectes i dissenys d’aquest tipus 
d’edifici que, per unes circumstàncies o per unes altres, no s’han arribat a dur a 
terme i han quedat sobre el paper. 

En tercer lloc s’hi troben aquells edificis que es centren en una producció 
exclusivament interior, amb els cultius il·luminats de forma artificial. 

Finalment, es reserva un espai per altres casos i projectes que no encaixen en 
cap de les classificacions anteriors. 

 

6.1. Edificis de cultiu en vertical en funcionament 
 

En aquesta primera classificació s’hi inclouen, com s’ha dit, edificis que han estat 
construïts i han funcionat, com a mínim durant uns anys, i que tenen en comú 
una sèrie de característiques que els diferència dels de l’apartat. 6.3. 

Aquests edificis pretenen utilitzar, com a mínim en una part del cultiu, la 
il·luminació natural de la llum solar, i no es basen en la il·luminació artificial per 
a cultivar la totalitat dels seus productes. Aquest fet fa que els edificis hagin de 
prendre formes i geometries estudiades per tal d’aprofitar al màxim aquest recurs 
natural. 
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1. SKY GREENS – SKY URBAN SOLUTIONS 
https://www.skygreens.com/ 

SKY GREENS és el centre d’innovació de l’empresa SKY URBAN SOLUTIONS, 
situada a Singapur. Des del 2012 utilitzen un sistema propi patentat per a cultivar 
els més de 10 tipus de vegetals que distribueixen comercialment, que els permet 
produir 10 vegades més del que ho farien en sistema tradicional. El sistema 
consisteix en una estructura en forma de A, de més de 9 metres d’alçada i 38 
pisos de cultius, que permet tant el cultiu en medis sòlids com en hidroponia. 
L’estructura gira, activada per un corrent d’aigua i per la pròpia gravetat, 
permetent que totes les plantes rebin la mateixa quantitat de llum natural i evitant 
la utilització per complet de llums artificials. L’estructura utilitza només uns 40W 
d’electricitat, més o menys com una bombeta estàndard. Aquestes estructures 
es situen en uns edificis rectangulars i completament transparents, que permeten 
la il·luminació de les plantes a l’interior. 

 

 
Imatge 28: Estructura utilitzada per l’empresa SKY GREENS. 

https://www.skygreens.com/
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2. VERTICAL HARVEST 
https://www.verticalharvestjackson.com/ 

VERTICAL HARVEST és una planta de producció en vertical situada a Jackson 
Hole, Wyoming, E.U. En aquest edifici de tres plantes s’hi cultiven 14 tipus de 
productes diferents mitjançant un sistema hidropònic. Com en el cas de SKY 
GREENS, també s’utilitza un sistema on els vegetals roden i es mouen al llarg 
de l’edifici per aprofitar el màxim la llum solar, i per crear una quarta planta fictícia 
on no s’hi pot accedir. A part, s’hi situen cambres interiors on s’il·luminen els 
vegetals mitjançant llums LED. La missió principal d’aquest projecte, per això, no 
és la de subministrar més de 45.000 kg d’aliments durant tot l’any a la inhòspita 
ciutat de Wyoming, sinó la de crear llocs de treball per a persones amb 
discapacitats mentals i físiques. La iniciativa permet donar feina a les persones 
amb risc d’exclusió social, i disminuir la taxa d’atur entre aquest col·lectiu, que 
és de més del 78%. D’aquesta manera, VERTICAL HARVEST es converteix no 
tant sols en un model de cultiu en vertical, utilitzant diferents tecnologies en un 
mateix edifici, sinó en un model de negoci on la integració social és el prioritari. 

 

 
Imatge 29: Edifici de VERTICAL HARVEST. 

  

https://www.verticalharvestjackson.com/
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3. PASONA URBAN FARM – KONODESIGNS 
http://konodesigns.com/urban-farm/ 

L’estudi KONODESIGNS, del Japó, ha realitzat, al llarg dels anys, diversos 
dissenys d’edificis de cultiu urbans, on es combinen les activitats més freqüents 
de la vida a la ciutat amb el cultiu de vegetals i plantes. Un dels seus projectes 
realitzats és la remodelació de les oficines de l’empresa PASONA per tal 
d’introduir-hi una façana verda, les oficines necessàries, un auditori, cafeteries, 
un terrat verd i, a més a més, sistemes de cultiu en vertical a l’interior. L’edifici, 
de 9 pisos, conté un total de 4000 m2 verds, amb més de 200 varietats de plantes, 
incloent fruites i verdures, i fins i tot, arròs, que són cultivats i produeixen aliments 
que es poden adquirir a les cafeteries del propi edifici. S’utilitza tant substrat sòlid, 
com mètodes hidropònics, i el tret característic és que oficines i cultius conviuen 
en un mateix espai. Les plantes, il·luminades mitjançant llums LED, es poden 
trobar a les sales de reunions, de conferencies, despatxos o a la pròpia entrada 
de l’edifici. fins i tot hi ha balcons on s’hi cultiven arbres, com tarongers. La 
remodelació va fer que es perdés molt espai on situar-hi oficines, però l’empresa 
va decidir que era més interessant disposar d’un ambient agradable, natural i 
atractiu on treballar, que no pas més espai. A més, dins de l’edifici s’hi fan 
xerrades i cursos per a formar nous agricultors, tant en les tècniques modernes 
com en les més tradicionals, per tal d’incentivar a la població jove a dedicar-se a 
aquesta professió, que està en decadència al país, que cada vegada necessita 
importar més dels seus productes alimentaris. Des del 2010 al 2017, a més, s’hi 
podien fer visites guiades, però el 2017 l’empresa es va canviar d’edifici, i aquest 
projecte es va tancar. 

 

 
Imatge 30: Antic edifici de l’empresa PASONA. 

http://konodesigns.com/urban-farm/
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6.2. Dissenys d’edifici d’edificis de cultiu en vertical 
 

En aquesta classificació s’hi inclouen el mateix tipus d’edificis que en el cas 
anterior, amb la diferència de que aquests projectes mai han arribat a construir-
se o realitzar-se, i han quedat tant sols com a idees i dissenys del que es podria 
arribar a fer. 

 

4. WORLD FOOD BUILDING – PLANTAGON 
https://www.plantagon.com/ 

PLANTAGON és un projecte que a partir del 2007 va començar a plantejar 
solucions per a l’agricultura urbana i vertical a Suècia . Defineixen el seu camp 
de treball com ‘agritectura’, la combinació entre l’agricultura, la tecnologia i 
l’arquitectura. 

Proposen solucions de tot tipus, com l’adaptació d’interiors no utilitzats per a la 
producció d’aliments, la construcció d’extensions a edificis, parets cultivables, 
sistemes soterrats, contenidors industrials que funcionin com a hort, o fins i tot 
sistemes de ciutats simbiòtiques on diferents edificis es complementin entre ells. 
Destaca el disseny d’un hivernacle industrial en forma espiral, que permet el 
cultiu en diferents nivells d’una gran quantitat de plantes. 

El projecte, però, pel qual van ser més reconeguts i van aconseguir més premis 
és l’anomenat WORLD FOOD BUILDING. En aquest edifici, de 60 metres 
d’alçada i 16 plantes, s’hi cultivarien més de 500 tones de vegetals a l’any. 
L’edifici, de forma aproximadament rectangular, combinaria una zona de cultiu 
amb oficines a la part no directament exposada al sol. La zona de cultius tindria 
una façana doble transparent, permetent recaptar tota l’energia solar i fer arribar 
la llum als cultius, que es combinaria amb una il·luminació artificial mitjançant 
LEDs. L’energia sobrant seria emmagatzemada a la part soterrada de l’edifici, i 
es podria utilitzar els mesos d’hivern per escalfar la part d’oficines. S’alimentaria 
les plantes amb l’aire carregat de diòxid de carboni provinent de les oficines, i es 
conduiria l’aire amb molt oxigen cap a aquestes, per tal de crear un microclima 
natural i saludable en els espais de treball de l’edifici. Els vegetals es germinarien 
primer en una zona de l’edifici destinada a aquesta funció, per després ser 
traslladats a uns recipients individuals patentats per PLANTAGON i anomenats 
UPOT, aquests recipients s’expandirien a mesura que la planta cresqués, 
permetent que aquesta tingui espai suficient al seu voltant en cada etapa del seu 
creixement, però minimitzant l’espai que ocupa la planta en l’època més jove. 
Cultivats mitjançant la inundació dels suports on es situen aquests UPOTs, 
aquests vegetals es situarien a l’última planta de l’edifici, i s’anirien movent per 
cada nivell, descendint, fins arribar la planta més baixa, on serien recollits i 
preparats per a la seva venta. Dins de l’edifici també s’hi situaria una botiga, a la 
planta baixa, i un bar-restaurant a la planta més alta, on poder consumir 
directament els productes cultivats i altres productes locals. Amb aquest edifici 
s’estalviarien uns 3600000 km de transports d’aliments a les ciutats, unes 1000 

https://www.plantagon.com/
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tones de diòxid de carboni alliberat, uns 50000000 L d’aigua, i uns 6000 m2 
necessaris per a produir la mateixa quantitat d’aliments. 

Lamentablement, el febrer de 2019, PLANTAGON va anunciar la seva fallida 
econòmica, que s’explicava degut a que no obtenien suficients ingressos del petit 
cultiu en vertical que tenien a Suècia. Segons PLANTAGON, van voler avançar-
se a la seva època, i van aspirar massa alt sense tenir una base fomentada. Per 
aquest motiu, aquest projecte tant interessant no es va dur a terme, i només en 
queda l’esperança de que algun dia es pugui reprendre. 

 

 
 

 
Imatges 31 i 32: Disseny del WORLD FOOD BUILDING, realitzat per PLANTAGON. 
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5. VINCENT CALLEBAUT 
http://vincent.callebaut.org/ 

VINCENT CALLEBAUT ARCHITECTURES és un estudi d’arquitectes situat a 
Paris, França, i és reconegut mundialment com un dels millors bufets 
d’arquitectura verda i eco-sostenible del món. 

Els seus dissenys futuristes i innovadors inclouen edificis que produeixen la seva 
pròpia energia, edificis que inclouen boscos o jardins o cultius verticals, ciutats 
flotants o gratacels marins, i, en general, edificis que posen en dubte els límits 
de l’arquitectura moderna i el camí que aquesta ha de seguir durant el segle XXI. 
Aquest estudi té més de 50 dissenys, alguns fins i tot en construcció, dels quals 
els potser més relacionats amb el cultiu en vertical serien el THE RAINBOW 
TREE, l’ARBORICOLE o l’AGORA GARDEN TOWER, que inclouen espais 
verds, jardins vegetals, i en general, la combinació entre habitatges i la natura, 
l’HYPÉRIONS i el DRAGONFLY, on es preveu gairebé exclusivament el cultiu 
de vegetals i productes alimentaris, així com d’arbres o altres ecosistemes 
naturals complets, i per acabar, les ASIAN CAIRNS, torres d’enormes 
proporcions que inclourien, en mòduls, tots els sector necessaris de la societat, 
entre els quals, cultius. A part inclourien habitatges, hotels, laboratoris, 
restaurants, cinemes i tot tipus d’infraestructures necessàries per a la vida a la 
ciutat. 

Aquests edificis, tant futuristes, moltes vegades no es materialitzen, però 
permeten fer-se una idea del rumb que pot seguir l’arquitectura, i en concret, de 
la forma que poden tenir els edificis de cultiu en vertical del futur. 

 

 

  

http://vincent.callebaut.org/
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Imatges 33, 34 i 35: Dissenys realitzats per VINCENT CALLEBAUT. ASIAN CAIRNS, 

HYPÉRIONS i DRAGONFLY, per aquest ordre. 
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6. THE FARMHOUSE – PRECHT 
https://www.precht.at/the-farmhouse/ 

Amb THE FARMHOUSE, els arquitectes Chris i Fei Precht pretenen reconnectar 
la vida de les persones de les ciutats amb el procés de producció d’aliments 
mitjançant un edifici modular que combini habitatges amb horts verticals. 
L’estructura de cada mòdul, feta de fusta contralaminada, tindria forma triangular 
o d’A, i es podrien combinar diferents mòduls per a fer cases unifamiliars 
prefabricades i personalitzades. A part, aquests mòduls es podrien situar l’un a 
sobre de l’altre, creant edificis sencers amb zones diferenciades d’habitatges i 
de cultius. La idea seria que cada família o habitant que hi visqués, no només 
disposés d’un espai habitable, sinó també d’un espai particular on cultivar i 
produir el seu menjar. 

 

 
Imatge 36: Disseny de THE FARMHOUSE.  

https://www.precht.at/the-farmhouse/
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7. THE LIVING TOWER – PIERRE SARTOUX 
https://www.ateliersoa.fr/verticalfarm_fr/pages/images/press_urban_farm.pdf 

THE LIVING TOWER, o LA TOUR VIVANTE, és un projecte realitzat el 2006 per 
Pierre Sartoux, del Atelier SOA, de França, que pretén combinar dins d’un mateix 
gratacels de 30 pisos diferents activitats com la producció agrícola, habitatges, i 
oficines, i aprofitar l’energia solar, eòlica i hidràulica. Cada pis es divideix en dos 
espais diferenciats, la zona ‘buida’ i la ‘plena’. A la buida s’hi situen els cultius, 
que serveixen d’enllaç entre planta i planta, i aïllen les zones ‘plenes’ entre elles. 
A les zones plenes és on s’hi situen els més de 130 habitatges, així com oficines. 
A les plantes més baixes s’hi troba un centre comercial i hipermercats. La 
característica pell que la recobreix, que es va recargolant al voltant de l’edifici, 
permet disposar d’obertures de llum a punts estratègics per tal d’il·luminar els 
cultius de forma natural, però també es complementaria amb il·luminació 
artificial. L’estructura, simple però reforçada, permet suportar grans nivells de 
càrregues afegides degut al pes dels substrats dels cultius. A més, es preveu la 
instal·lació de molins de vent a la part més superior, pous canadencs per fer 
circular i renovar l’aire, pous de recol·lecció d’aigües de pluja i més de 4.500 m2 
de panells fotovoltaics, cosa que permet que l’edifici sigui autosuficient i es 
produeixi la seva pròpia energia. 

 

 
Imatge 37: Disseny de THE LIVING TOWER.  

https://www.ateliersoa.fr/verticalfarm_fr/pages/images/press_urban_farm.pdf
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8. ECO-LABORATORY – WEBER THOMPSON 
http://www.weberthompson.com/projects/319 

Des dels anys 80, a la ciutat de Seattle, E.U., s’hi planejava la implementació 
d’un hort urbà per a l’ús comunitari dels veïns del barri. Aquest projecte, del 2008, 
pretén ser una revisió del projecte inicial, incloent espais habitables i espais verds 
en un recinte construït al voltant d’un parc públic de la ciutat. Com en el cas 
anterior, es preveu la producció d’energia mitjançant molins de vent, situats a la 
part superior de l’edifici. també s’utilitzarien panells fotovoltaics per tal de produir 
energia. Una característica de l’edifici seria que es preveuria la seva construcció 
amb materials poc contaminants o reciclats. Un exemple podria ser que els 
diferents habitatges estan construïts amb contenidors industrials inutilitzats, que 
es reaprofiten per a formar part de l’estructura de l’edifici. És interessant com, en 
aquest cas, es preveu la utilització d’aquests contenidors per a l’ús de les 
persones, i no dels cultius. 

 

 
Imatge 38: Disseny de l’ECO-LABORATORY. 

  

http://www.weberthompson.com/projects/319
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9. VF TYPE ‘O’ – OLIVER FOSTER 
Aquest projecte de l’australià Oliver Foster, realitzat el 2007, és un dels estudis 
més innovadors i complets fins al moment. L’edifici, de 66 metres d’alçada, 
preveuria tenir només 12 nivells, fent que cada nivell tingui una alçada de 5,5 
metres. D’aquesta manera, la llum natural s’aprofitaria el millor possible, 
permeten il·luminar la major part de les plantes. El més interessant, però, és que 
es preveu un sistema de miralls i de superfícies reflectants que faria que la llum 
rebotés a cada superfície i il·luminés encara més les plantes. I és que el cultiu 
amb superfícies reflectants és una idea que s’ha estudiat des de fa temps. 
Aquesta tecnologia permetria fer arribar llum solar reflectida des d’un lloc 
il·luminat a un que no ho està, facilitant molt la feina de disseny per a edificis de 
cultiu en vertical. Tot i això, cal anar amb compte, ja que depèn de les superfícies 
utilitzades es reflectiran unes longituds d’ona o unes altres, i pot ser que les 
plantes no suportin la llum reflectida. És per això que aquest projecte preveu 
combinar l’elaborat sistema de reflexió de llum amb la il·luminació artificial 
mitjançant llums LED. A més a més, aquest projecte introdueix un innovador 
sistema de ventilació de l’aire, que permetria la creació d’energia utilitzant el 
corrent d’aquest. Finalment, el projecte està pensat per a poder créixer 
verticalment, mantenint la possibilitat d’afegir pisos un cop l’edifici ja estigui en 
funcionament. 

 

 
Imatge 39: Disseny del VF TYPE ‘O’ 
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10. URBAN SKYFARM – APRILLI 
http://www.aprilli.com/urban-skyfarm 

La URBAN SKYFARM és un projecte d’edifici de cultiu en vertical de l’estudi 
APRILLI, de Toronto. L’edifici, que estaria situat a Seoul, està fortament inspirat 
per la forma d’un arbre, i contribuiria a la producció local d’aliments, així com a 
millorar la qualitat de l’aire i l’aigua dels voltant, a més de generar energia de 
forma renovable. El fet de situar els cultius a una certa alçada fa que aquests 
puguin rebre llum solar, que no seria bloquejada pels edificis veïns, així com 
allibera l’espai inferior, que podria ser utilitzat com a plaça. El disseny, que 
recorda a un arbre, pretén imitar les fulles d’aquests, per tal de que arribi llum a 
cada nivell. A l’edifici principal s’hi aconseguirien 44.000 m2 cultivables, on s’hi 
podrien plantar fins i tot arbres, reservant els cultius hidropònics pels edificis 
secundaris, amb 28.000 m2. A més, s’instal·larien panells fotovoltaics a la part 
superior de l’edifici, que servirien com a font principal d’energia. 

 

 
Imatge 40: Disseny de L’URBAN SKYFARM. 

  

http://www.aprilli.com/urban-skyfarm
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11. SKYFARM – RSH+P 
https://www.rsh-p.com/projects/skyfarm/ 

En aquest disseny del grup ROGERS STIRK HARBOUR + PARTNERS s’utilitza 
la curvatura de l’edifici per tal de maximitzar tant la resistència del mateix, que 
podria estar perfectament fet de bambú, com l’exposició al sol de les plantes que 
s’hi cultiven. A la part més baixa de l’edifici, s’hi podria situar una tenda o 
restaurant on distribuir directament els productes produïts o els productes locals. 
Per sobre d’aquest nivell, s’hi situaria un primer cultiu de tipus aquapònic, 
combinant la producció d’aliments vegetals amb la cria de peixos. Per sobre 
d’aquest nivell, es proposa el cultiu en hidropònics, fins arribar a la part més 
superior, on s’utilitzarien els aeropònics per tal de minimitzar el pes. A la part 
superior de l’edifici s’hi situarien els dipòsits d’aigua, per tal de que aquesta 
pogués ser utilitzada gràcies a la pròpia gravetat, i turbines de vent, per tal de 
generar energia. Es interessant com es podrien combinar diferents tècniques en 
un mateix edifici, però aquest fet resultaria molt car i difícil de mantenir, per això 
es proposa el cultiu d’aliments que tinguin una vida curta i puguin ser venuts 
durant tot l’any, com els espinacs o els enciams. 

 

 
Imatge 41: Disseny de la SKYFARM. 

  

https://www.rsh-p.com/projects/skyfarm/
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12. EVF: EXPERIMENTAL VERTICAL FARM – CLAUDIO PALAVECINO 
LLANOS 

http://www.presidentsmedals.com/Entry-24321 

En aquest disseny s’utilitza la idea del cultiu en espiral en un edifici cilíndric, i 
s’introdueix la idea de situar aquests edificis en espais desaprofitats i sense altres 
usos possibles de les zones urbanes, com centres de rotondes o espais entre 
carreteres i autopistes. 

 
Imatge 42: Disseny del EVF. 

 

13. AGRO MAIN VILLE – ABF-LAB 
http://abf-lab.fr/projets/agro-main-ville 

Aquest edifici, construït amb una estructura de fusta i de forma esglaonada, 
permetria aprofitar perfectament la llum del sol tant en estiu com en hivern, i per 
les dues cares, a part de que permetria una recol·lecció ideal de l’aigua, que 
seria aprofitada fins i tot per a la producció d’energia. 

 
Imatge 43: Disseny de l’AGRO MAIN VILLE.  

http://www.presidentsmedals.com/Entry-24321
http://abf-lab.fr/projets/agro-main-ville
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14. VERTICAL FARM PROJECT FOR SEATTLE – MITHUNS ARCHITECTS 
https://mithun.com/project/center-for-urban-agriculture/ 

En aquest edifici s’hi situarien fins a 318 apartaments, així com una gran part de 
cultius verticals per una cara. Per l’altre banda, l’edifici estaria pràcticament 
recobert de panells solars, cosa que permetria la producció d’energia suficient 
per a alimentar les instal·lacions de tot l’edifici. Destaca l’alt aprofitament d’una 
àrea tant petita i de forma triangular de terreny. 

 
Imatge 44: Disseny del VERTICAL FARM PROJECT FOR SEATTLE. 

 

15. HORTICULTURAL REGENERATION DEVICE – LETICIA DE 
NAVASCUÉS ABAD 

https://afasiaarchzine.com/2013/10/leticia-de-navascues-abad/ 

Aquesta senzilla estructura basada en un arbre o una planta disposa de 
plataformes que, com si fossin fulles, neixen d’una torre principal. Cada 
plataforma permet la instal·lació d’un hort o petit cultiu que es llogaria als veïns, 
i el conjunt crea una zona on passejar o relaxar-se perfectament adequada per 
a la vida social d’un barri de Madrid. 

 
Imatge 45: Disseny del HORTICULTURAL REGENERATION DEVICE.  

https://mithun.com/project/center-for-urban-agriculture/
https://afasiaarchzine.com/2013/10/leticia-de-navascues-abad/
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16. EDITT TOWER – TR HAMZAH & YANG 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-11126/editt-tower-tr-hamzah-yang 

Aquesta torre dissenyada per a la ciutat de Singapur disposaria tant d’habitatges 
com de zones verdes, i inclouria una planta de tractament de residus dins de 
l’edifici, que produiria biogàs i fertilitzants per als cultius.  

 
Imatge 46: Disseny de la EDITT TOWER. 

 

17. VERTICAL FARM – CHRIS JACOBS 
https://www.chrisjacobs.com/ 

El dissenyador Chris Jacobs va ser un dels pioners en el disseny d’edificis de 
cultiu en vertical, i amb la seva VERTICAL FARM va marcar la tendència del que 
es dissenyaria en aquest món en els pròxims anys. D’estructura senzilla però 
efectiva i moderna, el seu disseny s’ha convertit en un dels més coneguts i imitats 
arreu dell món. 

 
Imatge 47: Disseny de la VERTICAL FARM.  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-11126/editt-tower-tr-hamzah-yang
https://www.chrisjacobs.com/
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18. THE LIVING SKYSCRAPER – BLAKE KURASEK 
Aquest edifici de 120 plantes que combina zones de cultiu amb habitatges es 
caracteritza per estar construït sobre la superfície marina. S’utilitza la idea de 
distribució en espiral en un edifici cilíndric. 

 
Imatge 48: Disseny de THE LIVING SKYSCRAPER. 

 

19. SKY FARM – GORDON GRAFF 
Aquest edifici de 59 plantes pensat per la ciutat de Toronto permetria produir 
prou aliments per a 50.000 persones cada any. El principal problema de consum 
energètic es resoldria situant una planta d’energia a partir de bio-gas dins del 
propi edifici. 

 
Imatge 49: Disseny de la SKY FARM.  
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20. AGRICULTURE 2.0 – APPAREIL 
Aquest projecte no només inclou la construcció d’una torre tant característica, de 
formes helicoidals, amb superfícies de cultiu distribuïdes com a plataformes que 
sobresurten de l’eix principal, sinó també la distribució de varies torres al llarg 
d’una ciutat per repartir i distribuir la producció d’aliments. 

 
Imatge 50: Disseny de l’AGRICULTURE 2.0. 

 

21. AGRO-WANUS – ANDREW KRANIS 
Aquest projecte d’edifici en espiral es trobaria construït sobre un marisme – un 
pantà d’aigua salada – que s’aprofitaria en el cultiu de les plantes decoratives i 
els aliments que es produirien a l’edifici. 

 

 
Imatge 51: Disseny de l’AGRO-WANUS. 
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6.3. Naus industrials de cultiu en vertical en funcionament 
 

En aquesta classificació s’hi inclouran edificis que, a diferencia dels anteriors, no 
pretenen en cap moment aprofitar la llum solar per a tal d’il·luminar les plantes, 
sinó que s’utilitzen llums artificials del tipus LED. Aquest fet fa que la forma i 
estructura de l’edifici no sigui tant important, podent-se utilitzar naus industrials 
convencionals per tal d’aconseguir el màxim d’espai interior amb el mínim cost 
de construcció. 

 

22. AEROFARMS 
https://aerofarms.com/ 

L‘empresa AEROFARMS és possiblement la més gran dins del món del cultiu en 
vertical en interiors, produint vegetals verds petits, perfectes per a fer amanides. 
La utilització d’un sistema aeropònic els permet reduir el consum d’aigua a un 
95% respecte els cultius tradicionals, i fins a un 40% respecte els cultius 
hidropònics. Utilitzen també llums LED personalitzats per tal d’emetre a cada 
planta la llum amb l’espectre electromagnètic desitjat. D’aquesta manera poden 
controlar la mida, el gust, la forma i la productivitat dels seus cultius. A més, es 
tenen monitoritzats tots els cultius a cada moment, prenent milions de dades que 
després són utilitzades per a la millora del sistema de producció. La seva seu 
principal, a Newark, New Jersey, E.U., produeix més d’un milió de kg d’aliments 
cada any, i és la planta de producció d’aliments a l’interior més gran del món, pel 
que fa a producció, tot i que encara pot créixer més degut al sistema de mòduls 
utilitzat. 

 

 

https://aerofarms.com/
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Imatges 52, 53 i 54: Instal·lacions de l’empresa AEROFARMS. 
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23. MIRAI 
https://miraigroup.jp/ 

Al Japó, la companyia MIRAI ha dissenyat la planta de producció més gran del 
món pel que fa a les dimensions de l’edifici. En aquesta planta es poden arribar 
a produir fins a 10.000 enciams cada dia, augmentant de 50 a 100 vegades la 
producció d’un conreu tradicional. Aquesta planta de producció es situa en una 
fàbrica que va ser abandonada després del terratrèmol i tsunami del 2011, i 
mitjançant un sistema hidropònic permet cultivar els vegetals en 18 estanteries 
de 15 plantes cadascuna, reduint de forma considerable el consum d’aigua 
requerit. És interessant la col·laboració amb GENERAL ELECTRIC per tal 
d’aconseguir un sistema d’il·luminació mitjançant llums LED que requereix d’un 
40% menys d’energia. Finalment, a més a més, l’empresa està duent a terme un 
pla de globalització, i ja ha dissenyat més de 10 centres repartits pel Japó, China, 
Rússia, i fins i tot d’un centre d’investigació situat a l’Antàrtica. 

 

 
Imatge 55: Cultius de l’empresa MIRAI. 

  

https://miraigroup.jp/
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24. DELISCIOUS 
https://www.deliscious.eu/en/ 

DELISCIOUS és una empresa familiar que des de fa 50 anys es dedica al mon 
de l’horticultura, i avui en dia ha evolucionat i és una de les úniques empreses 
europees que produeix enciams dins de cambres completament segellades, 
només il·luminades per llums artificials. En aquest cas, la seva col·laboració amb 
l’empresa tecnològica PHILIPS ha permès obtenir la il·luminació perfecte per tal 
de cultivar els vegetals. Les plantes són cultivades en uns canals d’aigua amb 
els nutrients necessaris que són mòbils, i la fabrica es caracteritza per a estar 
majoritàriament robotitzada. Les plantes es mouen automàticament d’una zona 
a l’altre, fent que la feina dels treballadors sigui mínima, per exemple, movent-se 
a l’entrada de les cambres de producció a mesura que creixen, per tal de que la 
seva recollida sigui més fàcil. No és la primera vegada que es dona la 
col·laboració entre una empresa de producció d’aliments i una empresa 
tecnològica per a minimitzar els costos de la il·luminació. Empreses com 
TOSHIBA, FUJITSU o PANASONIC ja s’han interessat anteriorment per la 
fabricació de plantes de producció d’aquest tipus. 

 

 
Imatge 56: Equipaments robotitzats de l’empresa DELISCIOUS. 

  

https://www.deliscious.eu/en/
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25. BOWERY FARMING 
https://boweryfarming.com/ 

BOWERY FARMING és una altre empresa també situada a New Jersey, que 
produeix plantes verdes com kale o ruca mitjançant un complex sistema 
d’hidropònics. L’absolut control sobre totes les condicions a les que es cultiven 
les plantes, com la il·luminació, els nutrients, i la recol·lecció constant de dades 
els permeten haver desenvolupat un sistema de cultiu unes 100 vegades més 
productiu que si s’utilitzés l’agricultura tradicional. A més, els sistemes de cultiu 
utilitzats permeten la producció d’aliments sense la necessitat de pesticides, fent 
que els productes siguin més naturals i saludables. Aquests productes son 
distribuïts en envasos 100% reciclables a certs comerços propers. I és que la 
ciutat de Nova York atrau cada vegada més empreses del sector, que aposten 
per l’agricultura en vertical a la ciutat. Algunes d’aquestes empreses serien 
LOCAL ROOTS, al East Side de Manhattan, FARMONE, a Tribeca, GOTHAM 
GREENS i BABYLON FARM, a Brooklyn, SKY VEGETABLES, al Bronx, i la ja 
comentada AEROFARMS, a New Jersey. 

 

 
Imatge 57: Instal·lacions de l’empresa BOWERY FARMING. 

  

https://boweryfarming.com/
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26. FARMEDHERE 
El cas de FARMEDHERE és una mica diferent als anteriors. Al 2011 va obrir el 
seu centre de producció a Chicago, en una nau industrial que amagava els 
sistemes aeropònics i aquapònics amb els que es cultivaven diferents tipus de 
vegetals en el seu interior. Els vegetals, que es cultivaven en estanteries de 5 
nivells, s’il·luminaven via llums LED com en els altres casos. Aquesta empresa 
va arribar a tenir, al cap dels anys, el sistema aquapònic més gran del món, amb 
el que es cultivaven aproximadament la mateixa quantitat d’aliments que en dues 
hectàrees de conreu tradicional. El 2017, però, l’empresa va tancar, declarant, 
entre altres factors, que no podia fer front a la despesa econòmica que suposava 
haver de mantenir en funcionament la planta de producció. És molt important 
analitzar aquest cas, ja que un dels principals problemes d’aquests sistemes de 
producció és la quantitat d’energia que es requereix per a fer funcionar tant els 
llums LED com els sistemes de circulació de l’aigua. Que la llavors empresa més 
gran del món hagués de tancar per causa d’una despesa massa alta diu molt de 
l’important que és tenir controlat aquest cost a l’hora d’iniciar un projecte d’aquest 
estil. 

 

 
Imatge 58: Instal·lacions de la planta de producció de FARMEDHERE. 
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6.4. Altres tipus 
 

Dins d’aquesta classificació s’hi trobaran solucions que disten molt de les vistes 
anteriorment. En aquests casos, no es tracta de la construcció d’edificis nous, 
sinó d’estructures que poden ser combinades amb edificis ja existents per a crear 
sistemes de cultiu en vertical. 

 

27. SKY VEGETABLES 
http://www.skyvegetables.com/ 

Com ja s’ha mencionat, SKY VEGETABLES és un projecte d’agricultura urbana 
situat al Bronx, a Nova York. L’objectiu d’aquest projecte és instal·lar sistemes 
de cultiu hidropònics a terrats i cobertes superior d’edificis, situant centres de 
producció locals i incentivant al consum d’aliments de proximitat als veïns. 
Aquesta és una solució molt interessant, però, com tantes altres iniciatives 
similars que existeixen arreu del món, no entra ben bé dins l’abast d’aquest 
treball, ja que no es cultiven aliments l’un a sobre de l’altre, sinó de forma 
horitzontal. En aquests casos, llavors, els problemes d’il·luminació no existeixen, 
tot i que sí que es poden usar els sistemes per substituir el substrat sòlid, fent 
que la confusió sigui fàcil. Si es considerés aquest tipus de projectes també 
s’haurien de considerar, per exemple, els horts de balcó o de jardins, i 
s’augmentaria massa la dimensió del treball. Tot i això, l’agricultura en terrats 
d’edificis ja construït és una opció molt bona per a complir els mateixos objectius 
dels edificis inclosos en el treball, per tant s’ha cregut adient mencionar un 
d’aquests projectes. 

 

 

http://www.skyvegetables.com/
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Imatges 59, 60 i 61: Edifici amb terrat cultivat per a SKY VEGETABLES. 
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28. AGRIPOLIS 
http://agripolis.eu/ 

El projecte d’AGRIPOLIS, en canvi, sí que entra dins l’abast del treball. Tot i 
proposar el cultiu en els terrats, com en el cas anterior, AGRIPOLIS utilitza 
sistemes de cultiu en vertical per tal d’augmentar la productivitat. Els tomàquets, 
maduixes i altres vegetals que es cultiven en els terrats d’AGRIPOLIS es situen 
en torres verticals que funcionen com a sistemes aeropònics. Els 8 terrats que 
AGRIPOLIS ja cultiva a la ciutat de París han fet que aquest projecte hagi cridat 
l’atenció de mitjans de comunicació i de nous inversors, i que gràcies a això tingui 
planificat inaugurar aquest 2020 el terrat cultivat més gran del món. Situat sobre 
un dels pavellons de la Paris Expo Porte de Versailles, el cultiu inclourà més de 
30 espècies de plantes, donarà feina a més de 20 jardiners, i es preveu que 
produeixi més de 1.000 kg d’aliments cada dia durant els mesos d’estiu. A més 
a més, AGRIPOLIS assegura que aquest projecte també serà pioner en 
tècniques de sistemes aeropònics verticals. 

 

 
Imatge 62: Terrat cultivat a París per a l’empresa AGRIPOLIS. 

 

http://agripolis.eu/
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Imatges 63 i 64: Projecte de cultiu sobre un dels pavellons de la Paris Expo Porte de 

Versailles. 
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29. AGRICOOL 
https://www.agricool.co/en/ 

Un altre projecte nascut a París és AGRICOOL. En aquest cas, per tal de 
traslladar els centres de producció d’aliments al més a prop possible de les 
ciutats, s’opta per reciclar contenidors industrials d’uns 35 m2 i convertir-los en 
petits sistemes de cultiu en vertical. En aquests contenidors s’hi pot arribar a 
produir la mateixa quantitat d’aliments que en 4.000 m2 d’agricultura tradicional, 
gràcies a les tècniques de control de temperatura, humitat, reg i il·luminació 
instal·lades. A més, el sistema tancat i protegit fa que no sigui necessària la 
utilització de pesticides, obtenint productes més naturals i saludables. Mitjançant 
aquestes tècniques, s’aconsegueix reduir el consum de l’aigua fins a un 90%, i 
es fa funcionar cada contenidor amb un 100% d’energies renovables. Aquests 
contenidors es situen al centre de la ciutat, en diferents espais que no son 
aprofitats, i es distribueixen els productes produïts als comerços locals. 

 

 

 
Imatges 65 i 66: Contenidor cultivable d’AGRICOOL.  

https://www.agricool.co/en/


101 

30. GREENBELLY 
http://es.greenbelly.org/index.html 

GREENBELLY és un projecte de cultiu en vertical en façanes o parets exteriors 
sense finestres d’edificis ja construïts. En aquest cas es proposa la construcció 
d’una bastida, de fàcil muntatge, desmuntatge i transport, on s’hi situarien els 
cultius. Aquest projecte compliria diversos objectius, a nivell social, ecològic, i 
econòmic. A nivell social incentivaria la participació veïnal a l’hora de cultivar els 
aliments, i proveiria aliments saludables al barri, per exemple. A nivell ecològic, 
crearia àrees verdes en barris urbans, filtrant l’aire, s’encarregaria de la gestió 
de residus orgànics dels veïns i proveiria aliments de proximitat. A nivell 
econòmic, es revaluarien els espais on es situés, es crearia un nou mercat i 
s’incentivaria l’economia local. L’edifici, que s’organitzaria per mòduls, podria ser 
construït en parets de dimensions diverses gracies a la seva adaptabilitat. Cada 
mòdul actuaria com a una cabina de producció, permetent individualitzar els 
espais de cultiu, per tal de poder separar l’edifici en diferents espais que, per 
exemple, podrien ser llogats als veïns. Un altre ús proposat és per a col·legis, 
hospitals, o centres penitenciaris, que podrien realitzar activitats educatives en 
l’edifici. El projecte requeriria tan sols de l’energia solar, les aigües de pluja i els 
residus orgànics dels veïns per tal de cultivar els productes. 

 
Imatge 67: Façana cultivable de GREENBELLY.  

http://es.greenbelly.org/index.html
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7.  Proposta 
 

Quan s’analitzen els projectes i edificis reals que s’han fet al llarg d’aquests últims 
anys és fàcil distingir aquests projectes en tres tipus ben diferenciats. Tot i que 
tots ells compleixen amb els requisits per incloure’s dins la categoria d’edificis de 
cultiu en vertical estudiada i tenen uns objectius a assolir comuns, és clar que 
presenten diferencies tant en la seva forma com en la manera d’assolir aquests 
objectius. 

Les tres categories de les que es parla serien les següents: 

En primer lloc, es trobarien els edificis complets, de nova edificació, que 
majoritàriament combinen el cultiu amb altres utilitats, que són dissenyats 
específicament per a complir aquestes funcions, i que intenten aprofitar la llum 
solar com a font il·luminació per a les plantes, tot i que moltes vegades aquesta 
es combina amb la llum artificial. Per a aprofitar aquesta llum solar, es té molta 
cura amb el disseny de l’edifici, per tal d’obtenir geometries que permetin exposar 
les plantes cultivades a la llum natural. Els projectes que s’englobin dins 
d’aquesta categoria seran anomenats ‘edificis’ de cultiu en vertical. 

A part, ben diferenciats dels projectes anteriors, es poden trobar les que 
anomenarem ‘naus’ de cultiu en vertical. Aquests edificis normalment 
s’enfocaran únicament en el cultiu massiu d’aliments, utilitzant la il·luminació 
artificial per a dotar de llum als vegetals. Aquest fet farà que la forma de l’edifici 
perdi importància, i que per això es puguin instal·lar aquests sistemes de cultiu 
en naus industrials. 

Finalment, dins de l’ultima categoria s’hi englobarà un conjunt de sistemes que 
permetran assolir els mateixos objectius que els edificis anteriors, però sense 
entrar en cap categoria. Aquests projectes, que anomenarem ‘solucions’ de cultiu 
en vertical, solen ser més petits, locals i concrets, aprofitant espais urbans 
inutilitzats o edificis ja construïts per a instal·lar-hi els cultius pertinents. 

Cada tipus d’edifici tindrà uns avantatges i uns inconvenients clars respecte els 
altres. Aquest fet fa que cada tipus es pugui dur a terme i pugui ser completament 
útil i eficient, sense que n’hi hagi un per sobre de l’altre. No hi ha un sistema 
infal·lible, millor que la resta en termes absoluts, sinó que depenent de cada cas 
i dels objectius que es vulguin assolir serà millor enfocar-se cap a un tipus o cap 
a l’altre. 

 

7.1. ‘Edificis’ de cultiu en vertical 
 

Per començar, per exemple, els ‘edificis’ de cultiu en vertical seran projectes 
extremadament cars, i requeriran d’una enorme inversió inicial per a dur-se a 
terme. És potser per això que aquests tipus de projectes es solen dissenyar 
només, i no s’acaben construint de veritat. 
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Per contra, però, aquests sistemes permeten aconseguir un espai que pot tenir 
diferents usos, integrant els cultius amb altres espais com oficines o habitatges. 
Aquest pot ser un punt a favor, ja que s’aconsegueix crear un espai 
multidisciplinari que permeti satisfer les necessitats alhora de diversos grups 
socials. Per exemple, en una ciutat densament poblada, la creació d’un edifici 
únicament destinat al cultiu no té sentit tenint la possibilitat d’incloure-hi 
habitatges, permetent que més famílies puguin trobar un lloc on viure-hi. 

Actualment, però, sembla que no surt a compte destinar un espai important de 
l’edifici al cultiu en vertical. És per això que aquest tipus de propostes solen ser 
molt futuristes, i els projectes que pretenen dur a terme per fi edificis d’aquest 
estil, fracassen. Només cal veure el cas de Plantagon, que proposava un edifici 
realista i factible, però no va acabar podent fer front al projecte a nivell econòmic. 

Un camp que podria fer evolucionar per complet aquest tipus de projectes seria 
el de la normativa. Només cal imaginar una legislació que obligués a destinar un 
tant per cent de cada edifici nou construït al cultiu o a zones verdes. La tecnologia 
per incloure aquestes zones en edificis destinats a altres usos evolucionaria, 
abaratint-se i sent cada vegada més viable. 

 

7.2. ‘Naus’ de cultiu en vertical 
 

El segon tipus d’edifici, en canvi, tindria unes característiques un tant diferents. 
En primer lloc, com s’ha dit, no faria falta invertir tant en el disseny de l’edifici per 
l’exterior, ja que s’utilitzarien fonts d’il·luminació artificial per il·luminar les plantes. 
D’aquesta manera, es concebrien edificis més austers estèticament, que 
maximitzarien la superfície interior. Per a aconseguir aquest objectiu, els edificis 
del tipus nau industrial són els més efectius, ja que pràcticament només disposen 
de parets exteriors, cobrint una gran àrea. 

En aquests casos, la inversió s’hauria de produir, sobre tot, en el sistema de 
cultiu. Desenvolupar una tecnologia d’estanteries, andamis o suports de varis 
nivells on situar-hi els vegetals per a cultivar-los, seria el principal objectiu i la 
principal despesa econòmica. 

Aquests tipus de projecte, a més, permetrien produir una enorme quantitat 
d’aliments. Això pot semblar bo, però moltes vegades pot arribar a ser fins i tot 
un inconvenient. Degut a que normalment cada planta de producció 
s’especialitza en el cultiu d’un sol tipus d’aliment, o de pocs, s’acaba obtenint una 
enorme collita que pot ser difícil de situar en el mercat. De vegades, la demanda 
d’aliments d’aquell tipus ja està coberta en la zona on s’hagi instal·lat el projecte, 
o ja hi ha altres productors locals amb els quals s’haurà de compartir mercat. A 
més, no es pot preveure de primeres el cas ideal on tots els aliments importats a 
la zona es deixen d’importar pel bé del projecte, cosa que dificulta més la sortida 
al mercat dels productes produïts. És per això que s’ha d’estudiar bé el mercat, 
la demanda i la oferta existent, calcular la producció estimada i planificar la 
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distribució dels aliments produïts abans de posar en marxa un projecte d’aquest 
estil. 

Tant en els projectes de la primera classificació, com sobre tot en els d’aquesta 
segona classificació, cal preveure sobre tot un important gruix de despeses 
destinades al manteniment i a la explotació de l’edifici. Sobre tot en destacaria el 
cas de l’energia a utilitzar, que pot arribar a ser, molt probablement, la principal 
despesa d’aquests projectes. Els llums LED utilitzats per il·luminar les plantes 
cada vegada són més eficients i tenen característiques més favorables, però 
segueixen sent, en molts casos, la part que presenta un cost més elevat en els 
edificis de cultiu existents. És per això que cada vegada són més les iniciatives 
que uneixen forces amb empreses tecnològiques per tal d’utilitzar productes 
nous o innovadors, i que destinen grans sumes a la investigació i al 
desenvolupament de nous productes que en el futur puguin resultar ser encara 
més eficients. Empreses com TOSHIBA, FUJITSU o PANASONIC ja s’han fixat 
en el món dels cultius en vertical, i cada vegada més empreses ho faran. Per 
això, pot ser una bona idear combinar esforços amb una empresa destinada al 
desenvolupament de sistemes d’il·luminació millors, per tal de crear projectes 
més sòlids i amb més expectatives. 

 

7.3. ‘Solucions’ de cultiu en vertical 
 

Finalment, existeixen el que s’ha anomenat ‘solucions’ de cultiu en vertical. En 
aquesta categoria hi entren totes les construccions, edificis, o sistemes que no 
es poden considerar dins de cap de les dues categories anteriors. Les ‘solucions’ 
de cultiu en vertical seran petits punts de producció pensats per a ser instal·lats 
en punts en concret de de l’espai urbà, sent gairebé sempre dissenyats per a ser 
instal·lats en un lloc determinat, o bé dissenyats com a un conjunt de mòduls, 
per tal de poder-se adaptar a aquests espais. 

Aquests sistemes permetran només la producció d’un nombre limitat de 
productes i d’aliments. Si bé això sembla ser un inconvenient, ja que es perd 
molta capacitat de producció respecte els altres mètodes, pot arribar a ser un 
avantatge. 

Aquesta producció petita i local és fàcilment distribuïble als veïns i veïnes que 
viuen prop de l’edifici a través de petits mercats propers o directament des d’una 
petita tenda inclosa en l’edifici. En aquestes construccions, a més, és fàcil 
preveure que siguin els veïns qui directament participin en el cultiu, fent que els 
aliments els hi arribin de forma directa. És per això que, tot i no obtenir una 
producció enorme, els aliments que s’obtenen tenen un destí més concret, més 
local i més assegurat que en els altres casos. 

El fet de no obtenir una gran producció, a més, no implica que es deixin d’obtenir 
tots els altres beneficis d’aquestes instal·lacions. Aquests beneficis serien 
múltiples i abraçarien tant aspectes mediambientals com socials. 
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En primer lloc, es crearia una zona verda i natural que ajudaria a filtrar i netejar 
l’aire contaminat dels nuclis urbans. A més, es fomentaria el consum d’aliments 
saludables i locals, augmentant la qualitat de vida dels veïns i veïnes. A més, es 
podrien aprofitar aquests centres per a conscienciar a la població de la 
importància de mantenir una dieta equilibrada i saludable. Més a nivell social, 
també s’incentivarien les relacions socials entre les persones que hi acudissin, 
fent la funció de centre d’esbarjo o de plaça. En aquests centres la gent hi podria 
acudir per a quedar amb els amics, per a treballar una estona els vegetals en 
companyia dels altres veïns, o per aprendre i conèixer les tècniques de conreu 
utilitzades. 

Tots aquests beneficis es podrien obtenir, a més, de forma relativament barata 
comparada amb els altres tipus d’edificis comentats. Les construccions 
requerides serien mínimes, ja que aquestes ‘solucions’ moltes vegades no serien 
ni tan sols edificis, sinó construccions més petites. Això faria que la inversió inicial 
a realitzar fos mínima, i que els costos per tal de mantenir la instal·lació es 
reduïssin molt. 

Per tant, s’està davant d’un sistema prou assequible econòmicament que aporta 
enormes beneficis socials, a part de mediambientals, i que assegura una 
producció d’aliments locals i saludables. Això fa pensar que potser el més 
adequat seria que fossin els òrgans públics, com ajuntaments, centres socials, 
escoles o hospitals, qui es decidissin a la instal·lació d’aquests tipus de projectes. 

Un ajuntament podria utilitzar les tècniques de l’agricultura vertical per a distribuir 
al llarg de la població varies d’aquestes solucions. Potser una sola construcció 
no produiria suficients aliments ni suficient vida social per tal de ser una opció a 
tenir en compte. Però la suma de diferents ‘solucions’ de cultiu en vertical 
distribuïdes per tota la població convertiria aquest poble o ciutat en una zona més 
verda, més ecològica i més agradable per als ciutadans que hi visquessin. 

Una de les principals funcions que complirien aquestes solucions seria la de la 
re valorització d’espais i entorns urbans. Edificis antics i no massa estètics es 
podrien convertir en emblemàtics edificis cultivats, punters en l’agricultura en 
vertical. Carrers sense vida social i sense gràcia esdevindrien avingudes verdes 
on la ciutat i la natura seria una sola cosa, i on la gent hi passejaria i hi trobaria 
un espai agradable. Barris sencers evolucionarien i es convertirien en una 
prioritat de la gent a l’hora de buscar-hi un habitatge, alhora que provocarien que 
altres zones o poblacions realitzessin aquests mateixos projectes, per tal no 
quedar-se enrere en la carrera cap a un espai habitable més natural, i cap a una 
societat més verda. 

Una de les principals característiques d’aquestes solucions és que poden 
prendre moltes formes diferents i utilitzar tot tipus de tècniques o de recursos per 
tal d’adaptar-se a les necessitats i a les limitacions de cada espai on hagin de 
ser instal·lades. 
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7.4. Proposta per al Prat de Llobregat 
 

A continuació, s’ha realitzat un esbós del que podria ser un projecte d’instal·lació 
de diferents sistemes de cultiu al llarg d’una població. La població que s’ha 
analitzat és el Prat del Llobregat, una població propera a Barcelona que cada 
vegada està creixent més, i veu necessària la implementació de noves 
instal·lacions per tal de convertir els seus espais públics en zones més 
acollidores i verdes. L’ajuntament del Prat, a més, és un ajuntament que a nivell 
polític està força enfocat a la solució dels problemes socials i mediambientals 
que existeixen en qualsevol població en creixement, i per tant seria un lloc ideal 
on començar un projecte d’aquestes característiques. 

El primer lloc on sembla factible i adequat instal·lar cultius en vertical és en les 
façanes sense finestres. A diferents punts del poble s’hi troben parets que donen 
al carrer i que no disposen de cap obertura per tal de deixar entrar la llum a 
l’interior. Per aquest motiu, no hi hauria cap problema per a cobrir aquestes 
parets amb sistemes de cultiu en vertical. 

Les solucions que es podrien instal·lar podrien ser semblants a les proposades 
per l’empresa GREENBELLY. Es tractaria, doncs, d’estructures de múltiples 
pisos amb espais reservats al cultiu, semblants a andamis o a petits edificis. En 
aquest casos, es podria accedir a cada pis mitjançant unes escales, per exemple. 
Un problema que poden tenir aquestes estructures és que poden haver de ser 
massa amples, ocupant massa espai de la via pública o de l’acera. Per tal de 
reduir l’espai que aquestes ocupen, es podria dissenyar un sistema on fossin les 
plantes les que es moguessin, on no caldria haver de pujar a cada nivell, sinó 
que els nivells en sí es mourien fins a la superfície. 

Per exemple, es podria dissenyar un conjunt de canonades horitzontals, on es 
plantarien les plantes mitjançant un sistema hidropònic, que rotaria seguint un 
recorregut determinat. Permetent situar les plantes al llarg de la façana vertical, 
alhora que fer-les arribar totes a la part més baixa. El sistema podria ser semblant 
a l’utilitzat dins de l’edifici de SKY GREENS, per exemple. 

Tant una proposta com l’altre podria ser acompanyada d’una botiga o mercat a 
la planta baixa, per tal de poder vendre els productes directament al públic. 
Aquest tipus de solució, per tant, permetria la creació d’un petit mercat social on 
poder adquirir aquests productes de proximitat, alhora que s’entra en contacte 
amb més gent també interessada en el mateix objectiu, cosa que incentivaria la 
relació entre les persones que hi accedissin. 

S’ha realitzat una simulació en 3D de la possible forma que podria prendre 
aquesta proposta. 
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Imatges 68, 69 i 70: Diferents vistes del sistema proposat per a parets sense finestres. 
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Imatges 71 i 72: Representació gràfica de la proposta en un edifici fictici. 
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És difícil, però, trobar parets que compleixin aquestes característiques. La 
majoria de façanes tenen finestres o balcons que fan impossible aplicar un 
sistema d’aquest estil. Les que no tenen finestres, en canvi, solen ser parets 
d’edificis d’un nivell, no prou altes per a la col·locació d’aquestes solucions. 

Tot i això, s’han trobat algunes parets que podrien ser aprofitades per a instal·lar-
hi aquests sistemes. A més, algunes d’aquestes parets estan exposades a 
petites places, parcs o jardins, i fins i tot n’hi ha una a prop del mercat del poble, 
cosa que és convenient a l’hora de vendre els productes, ja que hi passarà més 
gent disposada a comprar aquest tipus d’aliments. També és interessant el cas 
dels cinemes, que per la naturalesa pròpia de l’edifici no solen tenir finestres, 
cosa que facilita la instal·lació d’aquestes solucions. 

Algunes de les parets que s’han trobat pel Prat de Llobregat són les següents: 

 

   
Imatges 73 i 74: Parets sense finestres que pertanyen a un hospital públic. 
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Imatges 75 i 76: Parets que donen directament a un parc. 

 

   
Imatges 77 i 78: Parets que compleixen les característiques necessàries. La primera pertany al 

cinema del poble i la segona està a menys de 20 metres del mercat municipal. 
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Imatges 79 i 80: Altres parets del poble que compleixen les característiques necessàries. 

 

Una altre paret interessant és aquesta, que es situa dins del recinte d’un col·legi. 
En el cas de que s’hi instal·lés aquí un sistema de cultiu en vertical, aquest podria 
ser utilitzat a nivell educatiu per a ensenyar als alumnes més joves les diferents 
tècniques de conreu utilitzades, i per familiaritzar-los amb les plantes, vegetals, i 
amb la natura en sí. 

 
Imatge 81: Interior de l’escola La Seda, al Prat de Llobregat. 
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El mateix sistema de canonades horitzontals rotatives també podria ser utilitzat, 
a diferencia del cas anterior, de baix cap a dalt. En comptes d’accedir als 
productes des del terra, es podrien situar els aliments al llarg de la façana i 
accedir a tots ells des del terrat o part superior de l’edifici. 

Aquest sistema permetria la instal·lació de sistemes de cultiu en vertical en 
façanes d’edificis ja construïts, on no es pogués ocupar l’espai directament tocant 
al terra, i s’hagués d’aprofitar la façana només a partir del primer pis. 

A més, deixant prou separació entre cada suport per als vegetals, es podrien 
instal·lar aquests sistemes en edificis amb finestres sense relleu. Com que 
només es tractaria de barres horitzontals amb vegetals, si es deixés prou 
separació entre barra i barra no es taparia per complet la vista i la il·luminació 
que reben aquestes finestres. Aquest sistema, aleshores, actuaria com a una 
doble façana de l’edifici, proveint de tots els beneficis que això comporta, com 
més aïllament acústic pels habitatges o més estabilitat tèrmica a l’interior de 
l’edifici, a part que compliria les funcions de cultiu vertical. 

En aquests casos, es podria accedir als vegetals cultivats des de la part més alta 
dels edificis. Això voldria dir que aquests projectes haurien de ser impulsats més 
aviat per les comunitats de veïns, tot i que també es podria mantenir el caràcter 
públic d’aquestes instal·lacions, proveint a les comunitats de veïns dels recursos 
necessaris i del personal encarregat de gestionar aquest projecte. 

Una altre opció seria que els propis veïns i veïnes s’impliquessin en el 
manteniment dels cultius, i poguessin així disposar cadascun d’alguna de les 
canonades horitzontals del sistema, tenint cadascú un petit hort privat a la façana 
del seu propi edifici. 

Com en el cas anterior, s’ha realitzat un model en 3 dimensions per tal de 
visualitzar més fàcilment aquesta proposta. 
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Imatges 82 i 83: Diferents vistes del sistema proposat per façanes amb finestres. 
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Imatges 84 i 85: Diferents vistes del sistema proposat per façanes amb finestres. 
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Imatges 86 i 87: Representació gràfica de la proposta en un edifici fictici. 
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Algunes de les façanes que disposen de finestres grans i sense massa relleu 
que podrien ser aprofitades per a la instal·lació d’aquests sistemes són les 
següents: 

 

   
 

   
Imatges 88, 89, 90 i 91: Façanes on es podrien instal·lar sistemes com el proposat. 

 

  



117 

Tot i que no està molt clar si aquests projectes s’haurien d’impulsar des de les 
institucions publiques o des de les entitats privades, com les comunitats de veïns, 
sí que està clar que aportarien tots els beneficis dels cultius en vertical als edificis 
on s’hi instal·lessin. 

Un altre espai on seria interessant poder-hi instal·lar projectes d’aquest mateix 
estil seria en parets laterals d’edificis adjacents a altres edificis, però on la 
diferència d’alçada entre edificis és prou alta com per poder-hi col·locar aquests 
sistemes. Segurament seria complicat a nivell de normativa, ja que s’està 
ocupant un espai que és propietat de l’edifici del costat, però potser es podrien 
arribar a acords i instal·lar sistemes temporals que poguessin ser fàcilment 
retirats en el cas de que es volgués construir un edifici més alt. 

La població del Prat de Llobregat està plena de parets d’aquest estil, on no s’hi 
poden col·locar finestres degut a la normativa, i on segurament seria complicat 
col·locar-hi aquests sistemes, però val la pena mencionar-les. 

 

   
Imatges 92 i 93: Exemples de parets laterals sense finestres. 
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Imatge 94: Edifici amb una paret d’aquestes característiques, situat entre un centre cívic i 
l’escola oficial d’idiomes. 
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Tot i això, amb aquests sistemes, l’accés a les plantes és complicat, ja que s’ha 
de fer des d’un punt en concret, ja sigui la part superior o la inferior, i s’ha d’activar 
un mecanisme que fa moure gran part de l’estructura. Per això és recomanable 
que es destini una persona o un grup de persones específicament al 
manteniment i cuida de les plantes, que tingui coneixements tècnics i que sigui 
capaç de dur a terme totes les accions necessàries durant el creixement i 
desenvolupament de les plantes. Per aquest motiu, no seria el més habitual que 
fossin els propis veïns qui gestionessin directament la producció d’aliments, o en 
el cas que ho fessin, ho haurien de fer de forma supervisada o amb ajudes. 

Una altre proposta per tal d’apropar al màxim el procés de cultiu als veïns és dur 
directament aquest procés fins a les seves cases. I s’està parlant de forma literal. 

La proposta és la següent: es podrien instal·lar canonades que recorreguessin 
les façanes de varies cases al llarg d’un carrer, i que permetessin als habitants 
cultivar les plantes des de les seves finestres o balcons. Es podria crear un 
entramat de tubs gairebé artístics, que canviarien per complet la imatge de 
carrers sencers, i que serien utilitzats com a suports de cultius hidropònics per 
als habitants, transformant aquest carrers en zones més verdes. 

Aquestes canonades sí que podrien ser una instal·lació publica. Igual com els 
ajuntaments proveeixen il·luminació als carrers mitjançant faroles, també podrien 
proveir espais on instal·lar horts i petits cultius directament a les cases dels 
habitants. 

Aquest enfoc, però, implicaria la cooperació dels ciutadans, que haurien de 
treballar plegats per mantenir aquestes instal·lacions actives i en funcionament. 

Caldria veure, però, si és possible cultivar plantes en un sistema hidropònic no 
controlat directament. En aquests casos, l’entitat publica instal·laria el sistema 
de canonades i subministraria un flux constant d’aigua amb nutrients necessaris, 
però serien els veïns els que plantarien els vegetals a gust. Potser és més viable 
que cada veí tingui el seu propi sistema instal·lat al seu balcó, però això encareix 
molt la instal·lació i no compleix amb els objectius més socials del projecte, ja 
que simplement es tractaria de que cada habitant s’instal·laria un hort urbà al seu 
balcó. La instal·lació d’un sistema conjunt, en canvi, canviaria per complet la visió 
d’un carrer o barri, transformant els espais cap a una població més sostenible i 
verda. 
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Imatges 95, 96 i 97: Exemples de la col·locació d’aquest sistema en un edifici fictici. 
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Dos carrers on es podria instal·lar aquest sistema serien els següents: 

 

   
Imatges 98 i 99: Exemples de carrers on es podrien instal·lar els sistemes proposats. 

 

Finalment, també es podrien combinar les instal·lacions anteriors amb les idees 
ja en funcionament d’empreses com SKY VEGETABLES, AGRIPOLIS o 
AGRICOOL. 

La conversió de terrats en espais verds, ja siguin cultivables o decoratius, és un 
dels mètodes amb més futur per arribar a aconseguir ciutats més naturals, i segur 
que la població del Prat de Llobregat està plena de terrats on es poden dur a 
terme instal·lacions de sistemes semblants als instal·lats a la ciutat de París o de 
Nova York per les empreses AGRIPOLIS i SKY VEGETABLES respectivament. 

Per altre banda, la col·locació de contenidors transformats en centres de 
producció d’aliments és un mètode senzill però efectiu de dur aquesta producció 
als nuclis urbans. El Prat està ple de places o parcs on aquests contenidors 
podrien ser instal·lats, i seguint l’exemple de l’empresa AGRICOOL, es podria 
crear una xarxa de producció d’aliments mitjançant aquest contenidors. Per a fer-
ho més social, es podrien obrir més aquests contenidors al públic, fent 
simplement que les seves parets fossin transparents, o organitzant visites o 
tallers on s’explicaria què i com es fa. D’aquesta manera, no tant sols es tindrien 
punts de producció al centre de la ciutat, sinó també espais on es pogués 
aprendre i gaudir d’aquests cultius. 

Totes aquestes propostes podrien ser situades en una zona d’uns 2 km de 
diàmetre que inclouria el centre tradicional del poble, generant una sensació de 
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continuïtat al llarg dels diferents carrers pels quals es circulés. Tota aquesta àrea 
es podria anar transformant, poc a poc i projecte a projecte, en un espai més 
sostenible. A part, cada projecte tindria un cost que oscil·laria entre 1.000 i 
50.000 euros, depenent de l’envergadura del projecte, però que seria molt 
assequible i fàcil d’implementar. 

 

 
Imatge 100: Ubicació real de les parets comentades. 

 

Com s’ha vist, per tant, les possibilitats són infinites, i segur que en els propers 
anys apareixen noves opcions i nous sistemes que es podrien aplicar en diferents 
punts dels centres urbans. De moment, però, el que és clar és cada acció i cada 
canvi que es faci aportarà uns beneficis sobre tot socials i mediambientals, i que 
la suma de molts petits projectes pot suposar un avenç enorme en aquests dos 
camps. En algun moment i en algun lloc s’ha de començar aquest canvi, i els 
projectes més petits i més locals poden ser, en aquest cas, els més adequats. 
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8.  Impacte mediambiental 
 

Els objectius principals del projecte, com s’ha indicat, estan estretament 
relacionats amb la millora de les condicions mediambientals de nuclis urbans i 
ciutats. És per això que, en qualsevol projecte d’agricultura en vertical, serà 
necessari realitzar una avaluació de l’impacte ambiental que aquest projecte 
tindrà. 

Hi haurà diversos factors que afectaran a les relacions entre aquests projectes i 
el medi ambient, per tant hi haurà diferents camps a estudiar alhora de 
determinar si un projecte d’aquest estil genera un impacte positiu o negatiu en el 
medi. 

Una de les principals raons per les quals es planteja la instal·lació d’aquests 
projectes és per tal de situar en els nuclis de les ciutats més plantes i vegetals, 
que contribueixin positivament en el filtrat de l’aire contaminat i a la millora en 
general de l’aire de les ciutats. 

Més del 80% de les persones que viuen en àrees urbanes arreu del món on es 
monitoritza la qualitat de l’aire estan exposades a nivells de contaminació que 
superen els límits recomanats per la OMS, la Organització Mundial de la Salut. 
A més, cada vegada són més les persones que pateixen de problemes de salut, 
o fins i tot acaben morint, per causes directament relacionades amb la 
contaminació de l’aire. A Espanya, es calcula que són més de 10.000 les 
persones que moren cada any per culpa de la contaminació, una xifra molt 
superior a la de les defuncions per accidents de trànsit, segons anunciava el 
2019 la ‘Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica’ (SEPAR). 
Greenpeace afirma, en canvi, que aquesta xifra podria ser de fins a 38.600. La 
OMS, per altre banda, assegurava que cada any es poden estar provocant 7 
milions de defuncions prematures degut a aquesta causa,  

Les principals fonts de contaminació són les centrals tèrmiques i les plantes 
industrials, però també el transport, ja que la combustió dels vehicles que circulen 
per la ciutat, en especial els vehicles que funcionen amb dièsel, emet partícules 
sospeses (PM), que són considerades carcinògens de primer ordre, i estan molt 
associats a tumors pulmonars, de mama i digestius, a més de contribuir a altres 
complicacions sanitàries, com l’asma o les dificultats respiratòries, sobre tot en 
infants o pacients crònics. 

És per això que cal actuar per tal de frenar aquesta contaminació, i s’han de 
buscar alternatives que permetin reduir o eliminar la quantitat de partícules 
sospeses emeses en les nostres ciutats. Una de les moltes propostes és la 
planificació urbanística per tal de situar arbres o zones verdes als nuclis urbans, 
com és el cas de la construïda ‘de facto’ ciutat de Sejong, a Corea del Sud, on 
es va preveure que la meitat de la seva superfície fos destinada a parcs o zones 
verdes. 
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Imatge 101: Vista aèria de la ciutat de Sejong, a Corea del Sud. 

 

Els vegetals contribueixen a la neteja i filtrat de l’aire de dues formes diferents. 
Principalment, mitjançant la seva respiració cel·lular, la fotosíntesis, aquests 
vegetals absorbeixen i utilitzen el diòxid de carboni (CO2) present a l’aire i 
alliberen oxigen. S’estima que un quilòmetre quadrat de bosc genera, cada any, 
unes 1.000 tones d’oxigen, o que un sol arbre d’uns 20 anys absorbeix en un any 
el diòxid de carboni emès per un vehicle que recorri de 10.000 a 20.000 km. Es 
calcula, a més, que una zona urbana d’una hectàrea on hi hagi arbres pot arribar 
a produir cada dia l’oxigen que consumeixen durant aquest mateix dia 6 
persones. 

A part, els vegetals també absorbeixen les altres partícules en suspensió (PM), 
com el NO2, el PM10, el CO i l’O3, que són emesos principalment pels vehicles, i 
també el SO2, que està més associat a fabriques i centrals tèrmiques. Aquestes 
partícules queden atrapades a les superfícies dels vegetals, tant a les fulles, tiges 
i branques. Alguns gasos, llavors, entren dins les fulles, on hi ha molta aigua. 
Això fa que alguns d’aquests gasos es dissolguin i canviïn d’estat, convertint-se 
en fertilitzants per als vegetals, ja que aquests necessiten nitrogen i sofre, entre 
d’altres. Altres gasos, com el O3, poden arribar a malbaratar les fulles. 

En general, són els arbres els que més contribueixen en l’absorció d’aquestes 
substancies, ja que tenen més superfície verda i més fulles. Però les petites 
plantes també hi contribueixen, encara que en menor mesura. Tot i això, la suma 
de moltes plantes de mida petita pot arribar a provocar el mateix efecte que un 
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arbre gran. És per això que és important distribuir varis projectes petits al llarg 
d’una població, ja que potser un de sol no genera suficient impacte 
mediambiental en aquest sentit, però la suma de tots ells sí que ho pot fer. 

Una de les principals causes d’aquesta contaminació de l’aire, com s’ha dit, són 
els transports i la mobilitat. Més del 30 % de les emissions de CO2 dins la Unió 
Europea procedeixen del sector dels transports, i aquí s’hi inclouen avions, 
vaixells, trens, i, evidentment, vehicles de carretera. 

Dins d’aquest últim grup s’hi inclouen cotxes i motocicletes que circulen per les 
nostres ciutats, on es destina aproximadament el 80% l’espai urbà per als 
automòbils, però també s’hi inclouen els camions i furgonetes que transporten 
paquets, i moltes vegades aliments. 

Aquests camions i vehicles de càrregues pesades representen només un 5% de 
tots els vehicles als Estats Units, per exemple, però generen més del 25 % de 
totes les emissions relacionades amb l’escalfament global. I és que els camions 
poden arribar a emetre 185 grams de CO2 per cada quilòmetre i per cada 
passatger, valors semblants als d’un avió. 

Molts dels aliments que es consumeixen són importats d’altres països, i són 
normalment transportats per carretera mitjançant aquest tipus de vehicles tant 
contaminants. Segons un estudi realitzat per ‘Amigos de la Tierra’, a Espanya es 
van importar més de 29 milions de tones d’aliments i animals vius l’any 2007, 
aliments que van recórrer, de mitjana, uns 5.000 km. Aquest transport va 
suposar, aproximadament, l’emissió de 5 milions de tones de diòxid de carboni. 
Més dades de l’any 2011 corroboraren que cada any s’importava 
aproximadament quantitats d’aquest calibre. L’any 2018, segons les dades, 
s’arribaren a importar fins a més de 43 milions de tones d’aliments, que van 
recórrer fins a 7.000 km i van generar prop de 6.500 milions de tones de diòxid 
de carboni. 

Una manera de combatre aquest constant transport d’aliments és fomentant la 
consumició de productes locals, cosa que permetria reduir les distàncies que han 
de ser transportats aquests aliments. 

Aquest projecte contribuiria directament a la producció d’aliments destinats a ser 
consumits en un petit radi al voltant d’on són produïts, reduint així les emissions 
de CO2 que s’emetrien en el transport, que no seria necessari. 

Un dels principals problemes de la producció en km0 és la varietat d’aliments 
que poden ser cultivats a cada zona, ja que aquests solen dependre del clima i 
de les condicions meteorològiques de la ubicació on es situï el cultiu. Els edificis 
de cultiu en vertical, però, resultarien ser una solució, ja que es podrien adaptar 
les condicions de temperatura i humitat a l’interior de l’edifici per facilitar el 
creixement de tot tipus de plantes arreu del món. D’aquesta manera, es podrien 
cultivar tant productes específics d’una determinada zona com productes fora de 
la temporada habitual de producció. 

Tot i això, cal anar en compte, ja que hi ha un estudi del 2009, d’Almudena 
Hospido, que comparava l’impacte mediambiental de la producció d’enciams al 
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Regne Unit. En aquest estudi per als enciams consumits al Regne Unit, es 
comparen els impactes mediambientals dels enciams produïts allà durant la 
temporada habitual, dels produïts fora de la temporada habitual, i dels conreats 
a Espanya i després importats fins al Regne Unit. 

Com és evident, els productes locals i de temporada són els que menys impacte 
causaven, però s’observava que les diferències eren mínimes entre produir els 
enciams allà mitjançant mètodes de control del clima i produir-los de forma 
natural a Espanya i després importar-los, sent fins i tot més recomanable aquesta 
segona opció. 

És per aquest motiu que no només és important que els productes siguin locals 
i de proximitat, sinó que les tècniques utilitzades per a conrear-lo siguin eficients. 
Per aquest motiu, també és important preveure l’impacte ambiental negatiu que 
causarà l’edifici. 

Principalment, un dels punts més perjudicials serà la pròpia construcció d’aquest 
edifici. Per a reduir aquest impacte, el més eficient és utilitzar materials reciclats 
o reciclables, i preveure l’afectació a tots els ecosistemes naturals que es puguin 
afectar. 

L’altre punt clau serà determinar l’impacte que generarà el manteniment de 
l’edifici, així com de les seves instal·lacions i del funcionament dels propis 
sistemes de cultiu. És important assegurar que l’energia utilitzada provindrà de 
fonts d’energia renovable, i si es pot, incloure generadors d’energia dins del propi 
edifici, per tal de fer-lo autosuficient. 

Altres factors importants seran el consum de l’aigua, que s’hauria de minimitzar 
molt mitjançant sistemes hidropònics, i l’aplicació de pesticides, que s’hauria de 
controlar o eliminar. 

Per tant, serà important preveure l’impacte ambiental en aquests aspectes, per 
tal d’assegurar-se que els avantatges mediambientals que aporta l’edifici són 
superiors als desavantatges que comporta. 

Finalment, però, també es pot considerar un impacte positiu la generació de 
productes alimentaris de proximitat i de qualitat, incentivant a mantenir dietes 
sanes i equilibrades, així com tots els altres aspectes socials ja comentats. 
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9.  Estudi econòmic 
 

Una de les principals preocupacions a l’hora d’iniciar un projecte és saber si 
aquest serà rentable econòmicament parlant o no. En molts casos, es buscarà 
obtenir un benefici econòmic, i encara que això no es busqui, i que els objectius 
siguin més socials, serà necessari saber quants diners s’han d’invertir en el 
projecte, per a saber si val la pena dur-lo a terme o no. 

S’ha dividit l’anàlisi del pressupost en diferents partides, totes elles necessàries 
per a qualsevol projecte de cultiu en vertical. 

 

9.1. Construcció 
 

Un dels punts que serà més rellevant a nivell econòmic és el de la construcció 
d’aquests edificis. En alguns casos s’haurà de partir de zero i construir un edifici 
nou, però en altres s’aprofitaran edificis o espais ja construïts. Igualment, però, 
s’haurà de construir una estructura d’algun tipus, que normalment serà la part 
més cara del projecte. 

Els edificis de cultiu en vertical dels tipus ‘edifici’ i ‘nau’ requeriran un pressupost 
enorme degut al seu ambiciós abast en aquest aspecte. En aquests casos, 
s’haurà de realitzar una enorme inversió inicial per tal de construir l’edifici. 
Depenent de la mida de l’edifici i de les tecnologies usades a l’interior, la inversió 
serà major o menor. 

Per a construir un edifici de zero, serà important primer sumar el valor del terreny 
o solar on es vulgui construir, ja que aquest s’haurà d’adquirir abans de començar 
el projecte. El preu d’aquest terreny variarà enormement depenent de la zona on 
s’adquireixi. No és el mateix comprar un terreny al centre de Barcelona que a 
Vic, per exemple. El preu d’un solar de 200 m2 a Barcelona seria més o menys 
de 126.000 €, mentre que a Vic seria de 27.000 €. Com es pot veure, les 
diferencies són importants. 

A part, s’hauria de sumar la construcció de l’edifici. Aquest preu variaria 
enormement depenent de les característiques que prengués aquest. Una nau 
industrial, que seria l’opció més barata, podria costar entre uns 70.000 € i uns 
200.000 €, amb un preu per m2 d’entre 180 € i 350 €. En canvi, un edifici de varies 
plantes ràpidament escala fins al 700 €/m2 o 1000 €/m2. A més, depenent de les 
característiques tècniques de l’edifici, el pressupost sol arribar a ser d’entre 
1.000.000 € a 5.000.000 €, per edificis de més de tres plantes. 

En canvi, les ‘solucions’ de cultiu en vertical tindrien preus de construcció molt 
inferiors. Per exemple, es pot comparar fàcilment el primer tipus de solució 
proposada, per a parets sense finestres, amb la construcció d’un andami utilitzat 
típicament per a realitzar obres en façanes. La col·locació d’aquestes estructures 
sol costar uns 30 € o 40 € al dia en el cas de que sigui de lloguer. El muntatge i 
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desmuntatge pot costar al voltant dels 2.000 €. Com que el que s’estaria 
proposant en aquests casos es tracta d’una estructura fixa, amb diferents 
característiques, i on no s’ha de garantir l’accés a tots els nivells, el preu podria 
pujar fins als 10.000 €, aproximadament. 

 

9.2. Tecnologia 
 

Com s’ha comentat, les tecnologies que s’usin a l’interior de l’edifici poden encarir 
el pressupost del projecte. No és el mateix utilitzar un sistema de cultiu simple, 
gestionat de forma manual, a instal·lar robots, sensors i sistemes de control que 
automatitzin el procés de producció. 

Primer de tot s’haurà de pensar en els equipaments típics de qualsevol edifici. 
S’hauran d’instal·lar sistemes de ventilació, de circulació d’aigua corrent, i 
sistemes elèctrics, que permetin poder realitzar totes les activitats necessàries 
dins de l’edifici. 

A part, com s’ha dit, s’haurà d’instal·lar els equips tecnològics propis del sistema 
de cultiu. En general, serà necessari instal·lar els recipients on es situaran les 
plantes, ja siguin tests o torretes amb substrat tradicional o tubs preparats per 
als cultius hidropònics, aeropònics o aquapònics. Normalment, però, la utilització 
d’aquests sistemes no tradicionals no encarirà necessàriament el projecte. La 
instal·lació d’aquests sistemes de cultiu pot ser relativament simple, tractant-se 
només de tubs amb forats, i pot arribar a suposar un estalvi sobre el cost que 
tindria l’adquisició de tests o torretes on cultivar les plantes de manera tradicional. 

A part, caldrà preveure la instal·lació d’un sistema de reg. Si s’utilitza un dels 
mètodes de cultiu no tradicionals mencionats, s’haurà d’invertir més en la creació 
d’un sistema de reg que estarà integrat en el propi recipient de les plantes. En 
cas que s’utilitzin mètodes tradicionals, caldrà preveure la utilització de més 
canonades i sortidors d’aigua. 

Finalment, un altre gran part del pressupost pot ser que hagi d’anar destinat a la 
il·luminació artificial de les plantes. En cas de no disposar de llum natural, o de 
voler-la combinar amb l’artificial, serà necessari col·locar llums LED que il·luminin 
les plantes. Aquests aparells poden arribar a tenir un elevat cost, d’entre 100 € i 
500 €, en els productes més professionals, per unitat. A més, s’haurà de tenir en 
compte el cost de mantenir encesos aquests llums durant llargs períodes de 
temps, que pot ser un problema afegit. 

 

9.3. Recursos 
 

Com s’acaba de comentar, doncs, els recursos necessaris per a fer funcionar els 
edificis de cultiu en vertical suposaran un elevat cost mantingut que cal tenir 
present. 
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Sobre tot s’haurà de posar especial èmfasis en l’energia elèctrica utilitzada, sobre 
tot, en el cas de plantes il·luminades artificialment. A més de suposar un cost 
econòmic, aquesta energia pot suposar també un cost mediambiental, pel que 
serà recomanable instal·lar sistemes de generació d’energia renovable, com 
molins de vent o plaques solars. El cost de la instal·lació d’uns 25 m2 de plaques 
solars fotovoltaiques, amb una potencia de 320 W cadascun, suposa una inversió 
d’uns 10.000 €, per exemple. 

A part, cal calcular el cost que suposa la utilització de l’aigua per a regar les 
plantes. En aquest aspecte, la utilització de sistemes no tradicionals, com els 
aeropònics o els aeropònics, poden arribar a suposar un estalvi d’entre el 90% i 
el 95% de l’aigua necessària en cultius tradicionals. 

A més, caldrà preveure el cost de la resta de recursos que siguin necessaris a 
l’edifici, com podria ser aigua corrent convencional o gas natural. 

 

9.4. Cultius 
 

Finalment, cal tenir en compte els costos dels propis cultius. En el cas d’utilitzar 
sistemes hidropònics o no tradicionals, aquests s’haurien de comprar ja 
germinats, o invertir en una cambra de germinació. El cost d’aquestes plantes ja 
germinades és mínim, de l’ordre de 25 cèntims per unitat. 

A part, s’haurà d’invertir en adobs, tractaments o altres recursos o eines que 
permetin i facilitin el cultiu i la cuida dels vegetals. 

 

9.5. Personal 
 

Un últim cost a preveure seria el del manteniment del projecte, així com el sou 
de les persones que hi treballessin. El número de persones que serien 
necessàries pot variar molt en funció del projecte, anant des d’una sola persona, 
en projectes petits i locals, a grans grups, de 20 o més persones, en edificis o 
naus de cultiu. 

El que sí que s’hauria d’assegurar, però, és que tothom està contractat cobrant 
un sou digne. A Espanya, per exemple, el sou mitjà anual es situa sobre els 
27.000 €. Per tant, es podria suposar un sou mitjà de tots els treballadors d’uns 
30.000 €, que es trobaria per sobre d’aquesta mitjana espanyola. 
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Un cop vistos els principals camps en els que s’hi hauria d’invertir diners, es farà 
un estudi més concret d’una proposta determinada. S’agafarà la proposta de 
solució de cultiu en vertical per a parets sense finestres ni obertures, explicada 
a les pàgines 106, 107 i 108. En concret, es plantejarà la instal·lació d’aquesta 
proposta sobre una paret d’un edifici de 5 plantes, que faria entre 13 metres i 15 
metres d’alçada, i d’uns 10 metres d’amplada. 

 

9.6. Estudi econòmic d’una proposta 
 

Pel que fa a l’adquisició d’un terreny, en principi no seria necessària, ja que es 
col·locaria sobre un espai públic cedit per l’ajuntament, com és el carrer. 
Igualment, el preu de terreny per metro quadrat a el Prat de Llobregat seria d’uns 
180 €. Per tant, si es fes pagar el terreny ocupat, que seria d’uns 10 metres per 
2 o tres metres d’amplada, resultaria un cost d’uns 3.600 €. 

Pel que fa a la construcció d’un edifici, no caldria construir cap estructura portant, 
només un petit recinte tancat d’una planta, i el mecanisme on s’hi situarien les 
plantes, que entraria dins del camp de tecnologia. 

La planta baixa constaria només d’uns perfils metàl·lics que farien de suport al 
sostre, i d’unes parets de vidre o metacrilat per a tancar el recinte. Aquesta 
estructura no hauria de costar més d’uns 1.000 €. 

Pel que fa al mecanisme, es tractaria d’un sistema rotatiu, mitjançant unes 
cadenes, per exemple, on s’hi situarien els tubs que servirien de recipient per a 
les plantes. A la paret de dimensions descrites anteriorment s’hi podrien situar 
uns 75 tubs horitzontals, de 10 metres cadascun. Aquests tubs es situarien a uns 
40 cm en vertical l’un de l’altre, i n’hi hauria dos per cada nivell. El que pujaria i 
el que baixaria. El preu dels tubs ronda els 5 € per metre, pel que s’estaria parlant 
d’una inversió d’uns 3.750 €. Sumant-li els suports verticals, els ancoratges a les 
parets, el sistema de reg, i el motor per a fer-ho girar, la inversió pujaria a uns 
6.000 €, aproximadament. 

En el cas de la proposta, no es pretén il·luminar les plantes artificialment, pel que 
no caldrà utilitzar grans quantitats d’energia, reduint el cost en aquest aspecte. 
Només caldria tenir en compte l’energia necessària per a fer rotar el sistema 
hidropònic, que no seria massa elevada. Per a cobrir aquesta demanda, es 
podria instal·lar alguna placa solar. Tenint en compte que el sistema rotatiu de 
l’empresa SKY GREENS consumeix només uns 40 W, amb la col·locació d’una 
placa solar d’un metre quadrat d’uns 320 W n’hi hauria més que suficient. Això 
suposaria un cost afegit d’uns 400 €, com a molt. 

Pel que fa a la resta de recursos, només s’hauria de tenir en compte l’aigua 
utilitzada per al cultiu, així com aigua corrent per a netejar els productes, per 
exemple. No seria necessària la utilització de gas natural o altres recursos. 

En el cas de les propostes, una mateixa persona podria supervisar fins i tot varies 
solucions de cultiu properes, sense la necessitat de tenir un equip més gran de 
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treballadors. El sou d’aquesta persona podria ser d’uns 30.000 € l’any, com s’ha 
comentat. Si aquesta persona s’encarregués d’unes 5 solucions, el preu per a 
cada una seria d’uns 6.000 € a l’any. 

A part, però, també s’hauria de preveure uns ingressos anuals, degut a que els 
aliments produïts es vendrien, obtenint així guanys econòmics. 

En els 75 suports horitzontals amb els que constaria la construcció s’hi podrien 
cultivar, a cadascun, uns 30 vegetals, situats a uns 30 cm els uns dels altres. 
Això faria un total de 2.250 unitats de verdures aproximadament, i es podrien 
cultivar de 3 a 4 vegades al llarg d’un mateix any, per exemple, en el cas de ser 
enciams. Això resultaria en uns 8.000 enciams a l’any, que amb un preu mitjà 
d’aproximadament 2 € per unitat, equival a 16.000 € d’ingressos a l’any. Si es 
resta a aquest valor el cost inicial de les plantes, que comprades a l’engròs hauria 
de ser d’uns 20 cèntims per unitat, s’obté un valor de 12.800 € a l’any. 

Per tant, els balanços quedarien de la següent manera: 

Inversió inicial: 3.600 € + 1.000 € + 6.000 € + 400 € = 11.000 € 

Cost anual: 6.000 € 

Ingressos anuals: 12.800 € 

Per tant, cada any s’obtindria un benefici d’uns 6.800 €. 

Tot i això, cal tenir en compte que poden sorgir altres costos d’imprevistos o de 
tasques de manteniment. Per exemple, pot ser que depenent de la població 
s’hagin d’adquirir uns permisos o unes llicències determinades que augmentin el 
cost de la inversió inicial, o que durant el funcionament del projecte s’espatlli 
algun mecanisme i s’hagi de reparar o recanviar. A part, també és important 
preveure que es poden perdre collites o parts d’aquestes, disminuint l’import 
econòmic obtingut. A més, en aquest pressupost no s’ha tingut en compte el cost 
de l’aigua necessària per a cultivar els vegetals. 

Tot i això, cal preveure un període de retorn de la inversió inicial a partir dels 2 
anys. 

Cal tenir en compte, però, que els beneficis d’aquest projecte no són purament 
econòmics, ja que es tracte d’un projecte social que pot interessar a tothom. És 
per això que es pot contar amb el suport d’una entitat pública, com un 
ajuntament, que a part d’invertir en el projecte de forma econòmica podria fer-ho 
també d’altres formes, aportant recursos o personal necessari, i impulsant i 
facilitant la instal·lació d’aquestes propostes al llarg de la seva població. 

És important aquest últim factor, ja que pot arribar a ser molt interessant la 
previsió de la instal·lació de diferents projectes alhora a diferents punts del poble, 
abaratint tant els costos de manteniment com els de construcció, i augmentant 
els beneficis tant econòmics com socials. 
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10. Planificació temporal 
 

S’ha dividit la planificació temporal en dues parts ben diferenciades. 

En primer lloc, s’ha realitzat una planificació per tal d’elaborar aquest treball en 
sí. D’aquesta manera, s’ha pogut seguir un calendari determinat, que ha permès 
poder elaborar aquest treball de forma organitzada i seguint unes pautes 
preestablertes. Aquesta planificació es pot veure a la Taula 2. 

A part, però, s’ha elaborat una altre planificació, que correspondria a la que 
s’hauria de seguir a l’hora d’elaborar un projecte real de construcció d’un edifici 
de cultiu en vertical. 

Aquesta planificació s’ha elaborat de tal manera que els passos a realitzar serien 
aproximadament iguals sigui quin sigui el tipus d’edifici escollit a construir. És a 
dir, tant si es construeix de zero un edifici nou, com si s’instal·la una solució com 
les proposades, s’haurien de realitzar aproximadament les mateixes tasques. 

El que sí que canviaria completament, però, serien els temps necessaris i mínims 
per a dur a terme cada part del projecte. Per exemple, no és el mateix construir 
un edifici de 6 plantes que instal·lar unes canonades de cultius hidropònics en 
balcons i finestres d’edificis ja construïts. 

S’ha elaborat aquesta planificació, per tant, per a un projecte d’instal·lació d’un 
sistema de cultiu en vertical en una façana sense finestres, com el que es 
proposa a les pàgines 106, 107 i 108. 

Com es pot veure a la Taula 3, la instal·lació d’un d’aquests sistemes es pot 
dividir en quatre parts: la creativa, la de construcció, la d’explotació i la de 
desmantellament. Com s’ha dit, s’han definit les tasques a realitzar de tal manera 
que també puguin servir de manera orientativa per a la construcció d’edificis o 
de naus de cultius en vertical. Per a permetre una més fàcil visualització, s’ha 
elaborat una EDT per tal de desglossar les diferents tasques a realitzar durant 
les quatre fases comentades, i s’ha afegit la durada de cada tasca per al projecte 
comentat. 

S’ha pogut concloure que el projecte requereix d’entre 16 i 21 setmanes des del 
moment on es té la idea fins al moment on s’inicia la producció d’aliments, és a 
dir, entre 4 i 6 mesos. Això és degut a que l’estructura d’aquesta proposta és 
senzilla, i no requereix de llargs períodes de construcció ni de càlculs molt 
complexes. 

Un cop iniciat el cultiu d’aliments, l’explotació es pot allargar durant més de 10 
anys, fins que no sigui necessari cessar la producció. Només llavors s’haurà de 
desmuntar els mecanismes instal·lats i enderrocar l’estructura. 
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Setmana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
10-2 17-2 24-2 2-3 9-3 16-3 23-3 30-3 6-4 13-4 20-4 27-4 4-5 11-5 18-5 25-5 1-6 8-6 15-6 22-6 29-6 6-7 13-7 

Definició dels 
objectius i l’abast 

del projecte 
                       

Documentació 
bàsica prèvia                        

Estudi de mercat                        
Estudi de 

documentació 
tècnica prèvia 

                       

Estudi de detalls 
tècnics                        

Realització d’un 
índex complet del 

treball 
                       

Redacció de la part 
teòrica del 
projecte 

                       

Determinació de 
les propostes finals                        

Elaboració de les 
propostes finals                        

Elaboració de 
documents gràfics 

pel treball 
(imatges, fitxers 

3D, gràfics..) 

                       

Redacció part 
pràctica del treball                        
Finalització de la 

memòria                        
Preparació de la 

presentació                        

Presentació final                        
 

Taula 2: Planificació temporal del treball. 
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Fases del projecte Durada 

Fase 
creativa 

Documentació i 
adquisició de 
coneixements 

Iniciació en el món dels 
edificis de cultiu en vertical 

Entre 1 i 2 mesos, si es 
parteix absolutament de 

zero. Gràcies a treballs com 
aquest es podrà disminuir 

aquest període de temps en 
els futurs projectes. 

Entre 9 i 13 
setmanes 

Estudi dels diferents sistemes 
de cultiu 

Estudi de les diferents 
tècniques d’il·luminació 

Estudi de mercat 

Planificació d’una 
proposta 

Determinació de la ubicació 
exacte 

Unes dues setmanes, si es 
té clara la informació 

recopilada fins al moment 

Planificació dels objectius a 
assolir 

Estudi de la viabilitat de la 
proposta 

Disseny tècnic 

Disseny de la forma Es pot anar elaborant durant 
la planificació de la 

proposta. Disseny de la tecnologia a 
utilitzar 

Realització dels 
càlculs necessaris 

Càlcul d’estructures 
S’han de calcular bé totes 

les variables abans de 
començar el projecte. S’hi 
haurien de dedicar unes 3 
setmanes com a màxim, ja 
que els càlculs necessaris 

per a la proposta en concret 
no són massa complicats. Si 

es planegés construir un 
edifici seria necessari molt 

més temps. 

Càlcul energètic 

Càlcul econòmic 

Acceptació del 
projecte 

Obtenció de fons econòmic S’haurien d’anar buscant 
inversors durant les etapes 
anteriors, aquesta tasca no 
hauria de ser més que un 
tràmit per iniciar la fase de 

construcció. 

Obtenció de permisos i 
llicències 

Acceptació final 

Fase de 
construcció 

Adquisició del 
terreny 

Compra del solar o terreny 

Dependrà molt de la durada 
dels tràmits a realitzar i de la 

durada del transport dels 
materials i equips fins al 

punt requerit. Pot allargar-se 
un mes, aproximadament, 

tot i que es poden començar 
els tràmits en etapes 

anteriors. 

Entre 7 o 8 
setmanes 

Enderroc de l’edifici 
anterior o neteja de l’espai 

Adquisició dels 
materials i 

equipaments 

Compra dels materials de 
construcció 

Compra de la maquinària 
necessària per a la 

construcció 

Compra de la maquinària i 
dels sistemes de cultiu 

Fase de construcció Construcció de l’estructura La construcció i muntatge 
del sistema proposat és 
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Instal·lació elèctrica 
rapida i no s’allargaria més 
de dues o tres setmanes. 

Instal·lació de sistemes de 
ventilació, d’higiene i de 

circulació d’aigua 

Instal·lació 
d’equipaments 

Col·locació de la 
maquinària Es pot realitzar en el mateix 

període de temps en el que 
es va construint l’estructura. Col·locació de la 

tecnologia a utilitzar 

Posada a punt 
Comprovació del correcte 
funcionament de tots els 

sistemes 

A fer durant una setmana, 
per exemple, on es provaria 

que tot funciona 
correctament. 

Fase 
d’explotació 

Producció d’aliments 

Contractació de personal 

Es cultivarien aliments de 
forma cíclica a partir del 

moment on es doni per bona 
la posada a punt. Es 

distribuirien d’igual manera. 
Els enciams, per exemple, 
es cultiven en cicles d’uns 
90 dies. Aquesta etapa es 

podria allargar anys. 

Més de 10 anys 

Germinació de les llavors 

Plantació 

Cuida i manteniment dels 
vegetals 

Recol·lecció d’aliments 

Inici un altre cop del cicle 
de plantació 

Distribució i venta 
d’aliments 

Preparació dels aliments 

Empaquetament dels 
aliments 

Venta dels aliments 

Fase de 
tancament 

Desmantellament i 
desmuntatge 

Retirada dels equipaments 

Es farà un cop es doni per 
finalitzat el cicle de vida del 

projecte, que pot ser 
perfectament superior a 10 

anys. Es desmantellaria 
fàcilment, en unes 3 o 4 

setmanes. 

De 3 a 4 
setmanes. 

Enderroc de l’edifici o 
preparació per a un altre 

ús 

Reciclatge dels 
materials 

Reutilització de la 
maquinària 

Reutilització dels materials 

 

Taula 3: EDT i durada de cada etapa del projecte. 
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11.  Conclusions 
 

Des de l’inici de la seva existència, l’ésser humà s’enfronta dia a dia als 
problemes i obstacles amb els quals es va trobant, treballant per resoldre’ls i 
desenvolupant noves tecnologies que el permeten viure més i millor. 

En el sector de la producció agrícola és imprescindible la investigació, la recerca, 
i la millora constant. Els aliments són un recurs essencial per a la vida, i és una 
obligació que els humans ens centrem a obtenir un sistema de producció fiable, 
de qualitat, i que garanteixi la disponibilitat d’aquests aliments per a tothom. 

D’altre banda, és imprescindible cuidar el planeta, que cada vegada es troba més 
contaminat. Les grans ciutats, on s’acumulen centenars de milers de vehicles, 
edificis, i industries, són un dels llocs on la contaminació de l’aire és més elevada, 
superant en molts casos els nivells de contaminació màxims recomanats per les 
grans organitzacions mundials. 

Els edificis de cultiu en vertical són una proposta a tenir en compte a l’hora 
d’intentar solucionar ambdós problemes. Aquests edificis, on es cultivarien 
aliments en diferents nivells alhora, es situarien en centres urbans o ciutats, 
acostant els punts de producció d’aliments a els seus consumidors. D’aquesta 
manera, es podria tant garantir la distribució d’aliments en les zones més 
necessitades com situar un punt de concentració de natura al mig de les ciutats, 
ajudant a reduir la contaminació de l’aire en aquestes, absorbint partícules 
contaminants i alliberant oxigen. 

A part, aquests edificis aportarien molts altres avantatges, com el fàcil accés a 
aliments de proximitat, eliminant la necessitat de transportar aquests aliments 
milers de quilòmetres, estalviant així l’emissió de contaminants per part dels 
vehicles, i aconseguint aliments més naturals, sense additius ni conservants. 

En aquest treball, per tant, s’ha estudiat en profunditat tots els aspectes 
relacionats amb la planificació, el disseny i la construcció d’un edifici d’aquestes 
característiques. 

Per a poder iniciar un projecte d’aquestes característiques, s’ha de conèixer la 
normativa relacionada, que en aquest cas serà multidisciplinària, ja que es 
tracten edificis, aliments, i altres sectors amb normatives específiques que cal 
tenir en compte. A part, s’ha vist com noves lleis poden afavorir la instal·lació 
d’aquests edificis en un futur pròxim. 

Posteriorment, cal analitzar cada possibilitat existent a l’hora de dissenyar un 
edifici de cultiu en vertical. S’han analitzat els diferents tipus de cultiu adequats 
per a projectes així, ja que és necessari conèixer les tècniques i els mètodes 
utilitzats per a cultivar diferents tipus de vegetals. Entre aquestes tècniques, els 
diferents tipus de substrats a utilitzar marquen la diferència a l’hora de determinar 
la forma que acabarà prenent l’edifici. Els nous mètodes de cultiu, com els 
sistemes hidropònics, aquapònics i aeropònics poden aportar molts avantatges 
als sistemes de cultiu en vertical. 
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A més, aquests mètodes solen anar lligats a un estalvi d’aigua de fins al 95% de 
l’aigua utilitzada en cultius tradicionals. Serà important tenir en compte aquest 
estalvi a l’hora de dissenyar nous sistemes de cultiu. 

L’aprofitament de la llum solar per a evitar l’ús de la llum artificial és un altre tema 
clau a l’hora de dissenyar aquests projectes. Per això s’ha fet un anàlisis complet 
de les diferents formes que pot prendre l’edifici, i com aquesta influirà en la 
superfície cultivada il·luminada naturalment. 

Després d’estudiar sobre el marc teòric tots aquests detalls tècnics i molts 
d’altres, s’ha procedit a realitzar un anàlisi de les diferents empreses o projectes 
reals que treballen per a fer realitat i normalitzar la construcció d’edificis de cultiu 
en vertical. S’han repassat 30 projectes, comentant les seves característiques i 
detallant, en cada cas, els trets que diferencien a cada un de la resta. 

Aquest ampli estudi ha permès comentar els diferents tipus d’edifici que es 
proposen per a ser construïts en un futur no molt llunyà. Es poden distingir en 
tres categories: els propis edificis de cultiu en vertical, les naus de cultiu i les 
anomenades solucions de cultiu. 

Pel que fa a aquesta tercera categoria, que inclou totes les petites construccions 
i mecanismes que podrien ser instal·lats sobre edificis ja construïts, s’ha elaborat 
una proposta de projecte per a la població del Prat de Llobregat, que inclou més 
de 10 ubicacions reals on podrien ser instal·lats tres tipus de sistemes de cultiu 
completament nous i innovadors, creats de zero per a aquest treball. 

Aquests sistemes, com la resta d’edificis de cultiu, generaria un impacte 
mediambiental important, que cal estudiar per tal d’assegurar-se que és positiu. 
En cas d’estar ben planificats, aquests projectes tenen la capacitat de convertir 
les nostres ciutats en zones més saludables, més verdes i amb menys 
contaminació ambiental, a part d’aconseguir un important impacte social, 
treballant per a construir una societat més unida, sana i satisfeta. 

En resum, s’ha realitzat tota la tasca de recerca, planificació i estudi que és 
necessari fer en cas de voler tirar endavant un projecte d’edifici de cultiu en 
vertical, a part de proposar noves idees de sistemes de cultiu que podrien 
perfectament ser implementats. 

Aquest treball està pensat, per tant, per a ser un punt de partida per a tothom 
que estigui interessat en aconseguir un món més ecològic, verd i sostenible a 
través de la construcció d’edificis de cultiu en vertical. 

Aquest treball està pensat, per tant, per a qui vulgui conèixer nous mètodes de 
producció d’aliments, que un dia podrien arribar a solucionar alguns dels 
problemes més greus davant dels quals està la humanitat. 

Aquest treball està pensat, per tant, per a tothom. 
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