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Resum 

La ONG DESOS Opció Solidària pretén realitzar un projecte social a la finca Pla d’en 

Mas, a la localitat de Sant Boi de Llobregat, Barcelona.  

Donat que la finca es troba pràcticament sense cap aprofitament agrícola i social, DESOS 

Opció Solidària va proposar la creació d’horts socials a una part de la parcel·la, així com 

altres projectes executius a realitzar dins la finca. El present objecte presenta la proposta 

executiva i posada en marxa de la parcel·la destinada a horts socials. 

La superfície productiva total és d’1 ha, distribuïda en 84 horts destinats per a individuals 

o famílies.  

Es realitza el disseny agronòmic i hidràulic per optimitzar el dimensionament de les 

canonades, seguint uns criteris de simultaneïtat en el reg, ja que els usuaris tindran 

control total en la gestió del reg. Totes les canonades seran de PEBD (Polietilè de baixa 

densitat) i aniran enterrades, excepte els laterals, punxats amb emissors 

autocompensants de 1,2 l/h. 

La finalitat d’aquest projecte és calcular la inversió total a realitzar per la posada en marxa 

dels horts, així com recuperar una zona sense aprofitament agrícola i en estat de 

degradació per tal que els usuaris es puguin auto abastir-se d’aliment i contribueixin a 

afavorir la cohesió i dinamització social del municipi. 
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Resumen 

La ONG DESOS Opció Solidaria pretende realizar un proyecto social en la finca Pla d’en 

Mas, en la localidad de Sant Boi de Llobregat, Barcelona.  

Dado que la finca se encuentra prácticamente sin ningún aprovechamiento agrícola y 

social, DESOS Opción Solidaria propuso la creación de huertos sociales en una parte de 

la parcela, así como otros proyectos ejecutivos a realizar dentro del terreno. Este estudio 

presenta la propuesta ejecutiva y puesta en marcha de la parcela destinada a huertos 

sociales. 

La superficie productiva total es de 1 ha, distribuida en 84 huertos destinados para 

individuales o familias. 

Se realiza el diseño agronómico e hidráulico para optimizar el dimensionamiento de las 

tuberías, siguiendo unos criterios de simultaneidad en el riego, ya que los usuarios 

tendrán control total en la gestión del riego. Todas las tuberías serán de PEBD 

(Polietileno de Baja Densidad) y discurrirán enterradas, excepto las laterales, pinchadas 

con emisores autocompensantes de 1,2 l/h.  

La finalidad de este proyecto es calcular la inversión total a realizar para la puesta en 

marcha de los huertos, así como recuperar una zona sin aprovechamiento agrícola y en 

estado de degradación para que los usuarios puedan auto abastecerse de alimentos y 

contribuya, a su vez, a favorecer la cohesión y dinamización social del municipio. 
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Abstract 

DESOS Opció Solidària ONG aims to carry out a social project in the property Pla d’en 

Mas, at the locality of Sant Boi de Llobregat, Barcelona.   

Since the property has any agricultural and social use, DESOS Opció Solidaria proposed 

the creation of social gardens in one part of the plot, as well as other construction projects 

to be carried out within the property.  

This study presents the executive proposal and commissioning of the plot destined to 

social orchards. The total production area is 1 ha, divided into 84 plots designed for 

individuals or families. Agronomic and hydraulic design is done to optimize the 

dimensioning of pipes following simultaneous irrigation criteria, because users will have 

full control in managing irrigation. All pipes are LDPE (Low  Density  Polyethylene) and will 

be buried, except lateral ones, and punctured with self-emitting compensants of 1,2 l/h.  

The purpose of this project is to calculate the total investment needed  for the 

implementation of orchards and restore the area without agricultural use and in a state of 

degradation, this way users can self-stock up food and contribute to promote social 

cohesion and revitalization of the municipality. 
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1. Objecte 

El present treball pretén oferir una alternativa tècnica i econòmicament viable per tal 

d’implantar horts socials en terrenys municipals, amb la col·laboració de la ONG DESOS.  

El projecte consta de la instal·lació de la xarxa de reg per subministrar aigua a cada un 

dels horts, per satisfer una superfície productiva total de 1 ha. 

En total es regaran 119 horts de 84 m2 cada un. 

El projecte s’estructura en els següents apartats: 

-Document I. Memòria i annexes. S’inclou la proposta executiva concreta de la 

realització dels horts.  

-Document II. Plànols. On es detalla la proposta d’instal·lació del reg i elèctric. 

-Document III. Pressupost.  

Considerant que es un projecte acadèmic, no s’ha inclòs el plec de Condicions, per 

entendre que es tracta d’un projecte de caràcter administratiu. En el mateix sentit el 

Document III, on es contempla el pressupost, únicament correspon a l’apartat 

corresponent a pressupostos parcials i resum del pressupost. 
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2. Antecedents 

2.1. Motivació 

Els horts de subsistència han existit tradicionalment en tots els pobles i ciutats del món, 

com una manera d’obtenció d’aliments frescos i amb un caràcter d’autosuficiència. Tot i 

això, els últims anys han proliferat horts de subsistència com a resposta a la crisi 

econòmica i el creixement de l’atur en el país.  

L’enfocament social serà dirigit a les persones de tercera edat i altres usuaris en risc 

d’exclusió social afectats per la crisi, i que utilitzaran l’hort amb l’objectiu de reduir la seva 

dependència dels comerços convencionals en quant a l’adquisició de productes 

hortícoles. 

Es realitza el present objecte a petició de la ONG DESOS, interessada en la demanda 

per part de la població d’instal·lacions d’aquest tipus. 

2.2. Informació de la finca 

Pla d’en Mas es troba situada al municipi de Sant Boi de Llobregat, a la faldera del riu 

Llobregat. Es pot accedir a ella a través de la carretera de serveis paral·lela a la BV-2002.  

És una finca composta per vàries parcel·les que sumen el total de 28 ha. Les parcel·les 

destinades a la zona d’horts socials són la 17 i la 16, encara que no íntegrament.  

Les coordenades al centre de la finca són les següents: 

X: 419,732 m, Y:4579,134 m (UTM-Fus 31. Hemisferi nord, ETRS89). 

L’ús del sòl es troba en no urbanitzable, rústic i de valor agrícola. Per altra banda la finca 

es troba dins de l’àmbit del Pla de Especial de protecció i milloria del Parc agrari del Baix 

Llobregat.  
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2.3. Estudis previs 

La degradació d’aquest espai comença als anys 70, quan s’inicia una progressiva 

extracció d’àrids, per a la indústria de la construcció, que mica en mica va anar estenent-

se afectant a totes les finques de la zona. Aquest procés va durar fins a mitjans dels 90, 

deixant un espai altament degradat sense aprofitament ni ús concret.  

Posteriorment la finca va ser ocupada per ADIF com a zona de acopi i abocament de 

materials necessaris per la construcció del tren d’alta velocitat, deixant un cop més l’estat 

del sòl bastant deteriorat amb restes de runes i materials empleats per tal fi.  

Finalment, després d’aquestes actuacions, l’espai no ha tingut cap vigilància ni protecció, 

el que a produït que s’hagin abocat residus incontroladament deixant el sòl en pitjors 

condicions. 

La informació més detallada sobre la evolució de la finca al llarg dels anys es troba 

recopilada en l’Annex I, Estudis previs i situació actual.  

L’any 2013, DESOS Opció Solidària, planteja la possibilitat de recuperar el terreny i 

encarrega la redacció de l’“Avantprojecte per la recuperació de l’ús agrícola d’un espai 

rural degradat, situat a Sant Boi de Llobregat – Marta Sierra i Marcel Llech. En aquest 

document es varen assignar diferents projectes per tal de recuperar l’activitat al terreny, 

un d’ells la creació d’horts socials. 

Des de llavors, s’han realitzat dos projectes executius per estudiants de la ESAB (Escola 

Superior d’Agricultura de Barcelona) per tal d’iniciar l’activitat agrícola a la finca;  

-“Estudi de la viabilitat per la creació d’una empresa social de producció hortofructícola en 

una parcel·la de 28 ha – Sebastià Ribot”. 2015. 

-“Projecte de reg per degoteig en 10 ha de fruiters al municipi de Sant Boi de Llobregat – 

Àngel Garcia”. 2014. 
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3. Bases del projecte 

3.1. Directrius i objectius 

Aquest projecte està dissenyat i enfocat per a persones majors de 60 anys i a col·lectius 

amb risc d’exclusió social.  

Els horts socials que es dissenyen, a més de produir aliments per a l’autoconsum, 

busquen una finalitat social, integradora, educativa i ambiental. 

El projecte pretén doncs, recuperar una superfície actualment degradada per donar-li un 

ús agrícola i social, fomentant la gestió comunitària dels horts entre els usuaris, 

promovent pràctiques d’agricultura ecològica.   

En el present projecte es basa en definir executivament les necessitats d’inversió per la 

posada en marxa de  les 119 parcel·les.  

3.2. Condicionants interns 

3.2.1 Climatologia 

L’estació meteorològica escollida per a l’estudi del clima ha estat la de Viladecans, per la 

proximitat a la zona d’estudi. Es propera al mar i es troba a una altitud similar a la de la 

finca. L’estudi climàtic s’ha realitzat dins el període de gener de 2007 fins a desembre de 

2014. Els estudis bàsics de la climatologia es troben reflexos a l’Annex II, Estudi 

climàtic.  

Pel que fa a temperatures, els mesos més calorosos són el juny, juliol i agost, amb una 

temperatura mitjana de 25,6 ºC, amb temperatures màximes de fins a 36,9 ºC, a l’agost 

de 2010. Per altra banda, els mesos més freds són al desembre, gener i febrer, amb una 

temperatura mitjana de 6,8 graus, arribant a temperatures mínimes de -4,1 al febrer de 

2012. 

El número d’hores de fred que s’acumula a la zona és de 775, i un mínim de 666 hores.  



Disseny del reg en 1,5 ha destinades a horts socials a la finca pla d’en Mas   10 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC  

La precipitació anual mitjana és de 454,6 mm. Sent el mes més plujós l’octubre amb 

una precipitació mitjana mensual de 81,15 mm, mentre que el mes amb menys 

pluviometria és juny amb 15,3 mm.  

L’evapotranspiració anual de la zona és de 1005,6 mm/any. Sent el juliol el mes amb 

més evapotranspiració amb un valor de 152,4 mm. i el desembre el que menys amb un 

valor de 27,7 mm.   

El clima de la zona és monoxèric, que ve a dir que sols hi ha un període de sequera, 

segons la classificació bioclimàtica de la FAO.  

Pel que fa als vents, serà un factor no massa rellevant, ja que no és una zona on tendeixi 

a assolir grans velocitats. 

3.2.2. Qualitat i disponibilitat de l’aigua  

La informació de la qualitat de l’aigua s’ha extret dels anàlisis d’aigua facilitats per la ADV 

del Baix Llobregat, i extrets del treball final de grau de l’Angel Garcia, amb el qual no s’ha 

hagut de realitzar cap presa de mostres. A continuació es resumeixen els paràmetres 

més importants. 

L’aigua de reg prové del Canal dret del Llobregat, i arriba a la finca a través d’una sèquia 

amb una capacitat d’entre 200 i 250 L/s. 

El pH és lleugerament bàsic de 8,1. És probable tenir problemes de solubilitat amb alguns 

microelements, degut al pH lleugerament elevat.  

La conductivitat elèctrica és de 1,259 dS/m, sent bastant elevada i amb possibles 

problemes per les plantes en l’absorció d’aquesta.  

El contingut de sodi és de 128,8 mg Na/L, al ser aquest un valor inferior a 0,25 g/L, es pot 

concloure que el contingut de sodi a l’aigua no és tòxic.  

A pesar de la salinitat i el pH lleugerament elevats es pot concloure que l’aigua es 

tolerable per al reg, a sòls amb bon drenatge i cultius que tolerin aquesta salinitat. 
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3.2.3. Edafologia 

Al igual que els anàlisis de l’aigua, els resultats sobre les característiques fisico-

químiques del sòl s’han extret del projecte executiu realitzat l’any passat per l’estudiant 

Àngel Garcia. 

A continuació es mostren els resultats més significatius. 

La textura del sòl és franca, amb una velocitat d’infiltració entre 10 i 20 mm/h. La 

conductivitat elèctrica del sòl mesurat en pasta saturada és de 0,387 dS/m, sent aquesta 

lleugerament salina. 

Presenta uns nivells de matèria orgànica molt baixos (0,45%), pel qual es recomanable 

realitzar aportacions de fems. Els nivells de nitrogen i potassi poden considerar-se 

normals amb valors del 0,15% i 227 ppm respectivament.  

El contingut en calci, magnesi i sodi es bastant elevat, classificant el sòl com 

lleugerament sòdic.  

3.3. Condicionants externs 

3.3.1. Infraestructures i serveis existents 

Com es representa al Plànol 1, l’accés a la finca es realitza per una carretera secundària 

a la BV-2002. 

La finca disposa de camins de pas. Hi ha també una xarxa elèctrica de mitja tensió que 

arriba a escassos metres de la bassa de reg. 

Compta també amb dos sèquies habilitades que duen aigua del riu Llobregat fins a la 

bassa de reg.  

3.3.2. Normativa 

El disseny elèctric atén als requeriments del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 

vigent. RD 842/2002.  
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4. Enginyeria del projecte 

4.1. Enginyeria d’obres 

4.1.1. Preparació del terreny 

Per deixar el sòl en condicions idònies per al desenvolupament de les plantacions, serà 

necessari una preparació prèvia. Primerament es realitzarà una neteja superficial de 

restes de runa abocades al llarg dels últims anys, així com una neteja de les restes 

vegetals existents, manualment o amb maquinària. La matèria vegetal serà incorporada 

al sòl i les runes seran transportades a un abocador.  

Un cop el sòl estigui net de brossa i maleses es realitzarà el treball d’aquest. Com que el 

sòl en la zona d’actuació no s’ha treballat durant els últims anys, es realitzarà un treball 

d’arada amb subsolador a una profunditat de 30 cm. A continuació s’aplicarà una esmena 

orgànica de fems de vaca, aplicant una dosi d’entre 10 a 15 kg/m2.  

Finalment es passarà amb un cultivador amb fresa amb la finalitat de deixar el sòl 

pràcticament sense tarrons i herbes, per a la seva posterior plantació.   

4.1.2. Formació d’accessos i camins de pas 

S’han formalitzat dos accessos per accedir al recinte d’horts socials. Un des de l’entrada 

a la finca, i l’altre des de el camí que travessa longitudinalment aquesta. 

Un cop a la zona d’horts, la comunicació entre ells es realitzarà per un camí interior ubicat 

al mig de la parcel·la d’una llargària de 120 metres i 3 metres d’amplitud. La formació 

d’aquest no requerirà de materials ja que s’aprofitarà el sòl de la finca per realitzar-lo.  

4.1.3 Senyalització i delimitació dels horts 

Cada hort tindrà una superfície de 84 m2, amb una longitud i amplada de 12 metres i 7 

metres respectivament. La distància de separació entre cada hort serà de 30 cm, en la 

qual cada usuari podrà plantar espècies aromàtiques fent la funció de tanca vegetal.   
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Es delimitaran les parcel·les amb un cordill lligat a estaques de fusta de 50 cm de longitud 

i 5 de diàmetre, als vèrtexs de cada hort.  

Al Plànol 2/4 es mostra la distribució general de les parcel·les amb les respectives 

dimensions.  

4.2. Enginyeria de les instal·lacions 

4.2.1. Instal·lació de reg 

4.2.1.1. Gestió del reg 

El disseny de la instal·lació s’ha realitzat atenent uns criteris de simultaneïtat en el reg 

aplicats a les canonades secundàries (TS_1 i TS_2) i a la principal (TP). Donat que és 

molt poc probable que es reguin tots els horts al mateix moment, s’ha dimensionat el 

diàmetre de les canonades principals i secundàries amb un cabal de disseny del 70% del 

total. 

Al Plànol 3/4 queda detallat la distribució de les canonades principals. 

4.2.1.2. Disseny agronòmic 

En efectes de disseny, és d’importància conèixer les necessitats hídriques del cultiu en la 

situació més desfavorable, en funció de la qual es dimensionarà el diàmetre de les 

canonades. Per a la simplificació del disseny s’ha considerat el cultiu de tomàquet per a 

l’estudi, ja que és un dels cultius més exigents en quant a necessitats totals. 

En l’Annex III, s’han realitzat tots els càlculs específics del disseny agronòmic seguint els 

criteris de F. Pizarro1 en quant a l’aplicació de coeficients d’evapotranspiració. 

Posteriorment s’han determinat el tipus d’emissors i s’ha calculat el volum, freqüència i 

temps de reg que a continuació es detallen juntament amb el resum del disseny: 

 
Els paràmetres principals del disseny agronòmic queden resumits a continuació.  
 
 
 

                                                
1
 Pizarro, F. 1996, “Riego por goteo de alta frecuencia”. pág. 240. 
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 Superfície hort: 84 m2. 

 Marc de plantació: 0,9 x 0,5 m. 

 Conductivitat de l’aigua de reg: CEi: 1,3 dS/m. 

 Conductivitat de l’extracte de saturació: CEe: 3,5 dS/m. 

 Necessitats totals de reg: Nt: 4,48 mm/dia. 

 Coeficient d’uniformitat. CU: 0,90. 

 Interval de regs: 2 dies. 

 Número d’emissors per metre quadrat: e: 2,2. 

 Cabal de l’emissor: qa: 1,2 l/h. 

 Volum de reg per emissor: Ve: 4,48 litres. 

 Temps de reg: t: 3,74 hores. 

 Percentatge de superfície mullada: P: 120%. 

4.2.1.3. Disseny hidràulic 

Pel dimensionament dels diàmetres de totes les canonades s’ha imposat que l’aigua no 

superarà els 1,5 m/s de velocitat de circulació a l’interior d’aquestes així com el coeficient 

de simultaneïtat. En el Plànol 4/4 es mostra l’esquema unifilar del reg amb les 

característiques i paràmetres de treball que es resumeixen a continuació i que s’han 

calculat en l’Annex III. 

 Els laterals seran de 16 mm de diàmetre nominal i pressió nominal 2 atmosferes 

amb emissors autocompensants inserits, de 1,2 l/h de cabal. Material de PEBD 

(Polietilè de baixa densitat). 

 Les canonades terciàries també s’han escollit de PEBD amb diàmetre nominal 

de 25 mm per a tots els trams i pressió nominal 4 atmosferes.  

 Les canonades secundàries s’han escollit de 40, 50 i 63 mm, per tres trams 

diferents, amb diàmetre nominal de 6 atmosferes. El material serà de PEBD.  

 La canonada primària serà també de PEBD pressió nominal 6 atmosferes amb 

diàmetre nominal de 90 mm.  

Totes les canonades seran de PEBD i aniran enterrades, excepte els laterals i la 

canonada terciària que alimenta a cada hort. 
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4.2.1.4. Elements de control 

El capçal de reg estarà ubicat a la caseta de reg prefabricada situada al costat de la 

bassa de reg. Consta d’una bomba de de 3 kW que serà capaç de subministrar el cabal 

de 20 m3/h  a una altura de 21 metres de columna d’aigua.  

La resta d’elements singulars de la instal·lació es mostren en l’esquema 4.1. Capçal de 

reg i aquest consta d’un filtre de d’anelles de 1,5” de diàmetre i 80 mesh, un comptador 

Waltman a continuació del filtre, dues vàlvules de comporta de 90 mm de diàmetre 

nominal i els respectius manòmetres. La bomba escollida és de tipus horitzontal 

monobloc d’una potència de 3 kW.  

El sistema comptarà amb un pressòstat que facilitarà l’arrancada o aturada de la bomba 

segons les necessitats de pressió de la xarxa. 

A l’inici de cada secundària (TS_1 i TS_2) hi haurà una vàlvula reductora de pressió de 

diàmetre nominal 63 mm. Cada hort disposarà d’una vàlvula de bola de 16 mm de per 

obrir o tancar la xarxa quan els usuaris ho requereixin.    

Esquema 4.1. Capçal de reg. 
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4.2.2. Instal·lació elèctrica 

Aquesta proposta s’integra en un projecta molt més ampli que pretén el reg de les 28 ha 

de Pla d’en Mas. Conseqüentment, i tenint en compte l’escassa potència requerida, 

únicament es dissenya la línia elèctrica que alimentarà a la bomba. 

Al Plànol 4/4 es mostra el disseny de la línia així com la secció del cablejat. 

La potència total a subministrar és de 3 kW. La línia estarà protegida de sobrecàrregues 

per petits interruptors automàtics i amb diferencials.  

La instal·lació comptarà amb presa de terra amb una resistència menor a 20 Ohms. 
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5. Pressupost 

Al Document III, es presenta el pressupost detallat. A continuació es desglossa el 

pressupost, resumit en els capítols principals: 

 

Capítol 1. Preparació del terreny 1.455,00 € 

Capítol 2. Instal·lació de reg 6.965,38 € 

Capítol 3. Instal·lació elèctrica 500,00 € 

Capítol 4. Prefabricats 4.000,00 € 

    

  

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 12.920,38 € 

  

El present pressupost d'execució material, puja a 

l'expressada quantitat de: DOTZE MIL NOU-CENTS 

VINT AMB TRENTA-VUIT euros. 

 
 

 

 

13% Despeses generals 1.679,65 € 

 
9% Benefici industrial 1.162,83 € 

  

Subtotal 15.762,86 € 

    

 

21% I.V.A 3.310,20 € 

  

 

 

 

  

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA 19.073,06 € 

 El present pressupost d'execució per contrata, puja a l'expressada 

quantitat de: DINOU MIL SETANTA-TRES AMB ZERO SIS euros. 

 

Castelldefels, Setembre de 2015. 

 

 

Platón Buenaventura Martínez 
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1. Objecte 

L’objecte d’aquest annex es presentar l’evolució que a patit la finca al llarg dels últims anys, 

així com la situació actual en el que es troba. Això ens permetrà veure quines 

infraestructures es poden conservar i quines es poden millorar o afegir.  

La informació generalment s’ha extret de l’avantprojecte que es va realitzar al 2013 a la 

finca Pla d’en Mas. 
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2. Estudis previs 

La degradació de l’espai va començar als anys 70, on va ser explotada per l’extracció 

d’àrids per la indústria de la construcció. Aquest procés va durar gairebé 20 anys, deixant 

un espai d’elevat potencial agrícola totalment degradat, degut als materials utilitzats (runes, 

pedres, terres de baixa qualitat, etc.). 

A continuació es poden observar cinc fotografies aèries de diferents anys, en les quals es 

pot veure l’evolució en el temps i l’afectació sobre les finques de les tasques d’extracció 

que es van dur a terme. Es pot comprovar com, a partir d’uns terrenys aprofitats 

agrícolament, es va passar a una aprofitament i explotació d’àrids progressiu que va acabar 

afectant a tota la finca.  

 

Il·lustració 2.1. Detall  de la finca al 1967 amb totes les parcel·les cultivades. Font: ICC (Institut Cartogràfic de 
Catalunya). 
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Posteriorment, entre els anys 2005 a 2008, la major part de la superfície va ser ocupada 

per les obres d’ADIF motivada per la construcció del tren d’alta velocitat, utilitzant-la com a 

espai d’amuntegament i acopi de materials necessaris per la mateixa o de restes no 

aprofitables per a tal fi. En acabar l’ocupació prevista, l’obra va procedir a la retirada de tots 

aquests materials sobrants però no va realitzar cap tipus d’actuació de recuperació del sòl 

degradat.  

 

Il·lustració 2.2. Detall de la finca al 1993 amb gran part d'ella afectada per l'extracció d'àrids. Font: ICC. 

 

Cal tenir en compte, finalment, que durant molts anys aquest gran espai no ha tingut cap 

tipus de vigilància i protecció, el que ha propiciat que, ens molts casos, es convertís en un 

punt d’abocament incontrolat de residus, el que ha empitjorat, encara més, la seva situació 

i degradació. 

A petició de la ONG DESOS Opció Solidària, es va redactar “L’avantprojecte per la 

recuperació de l’ús agrícola d’un espai rural degradadat (Marta Sierra i Marcel Llecha), 

l’any 2013, per a la recuperació de l’ús agrícola de Pla d’en Mas amb la intenció d’avançar 

en el procés i aconseguir fons econòmics.  
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3. Situació actual 

A l’abril de 2015 es va realitzar una visita a la finca per observar l’estat actual d’aquesta; 

característiques del sòl, instal·lacions existents, accessos, etc. 

Actualment es troba sense cap tipus d’ús específic ni aprofitament agrícola. No obstant, hi 

ha un pastor que pastura les ovelles, ajudant així a la millora de la fertilitat del sòl.  

A continuació es mostren algunes imatges extretes de l’estat actual de la finca. 

 

Il·lustració 3.1. Detall general de la finca.. 

 

Pla de’n Mas es troba situada al terme municipal de Sant Boi de Llobregat, on s’hi pot 

accedir a través de la carretera paral·lela a la BV-2002.  Un cop dins la finca, hi ha un camí 

principal que creua d’oest a est, dividint-la per la meitat. 
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En quant a infraestructures, al centre de la finca hi ha la bassa de reg, de capacitat 

aproximada de 850 m3, recoberta de plàstic buxtil. Veure figura. 

A més, hi ha una canalització el reg que creua la finca de nord a sud, que acaba portant 

l’aigua cap al riu Llobregat. La FIGURA, dona una idea de les dimensions del canal, 

abastint les necessitats d’aigua del projecte sense problemes. L’aigua prové del Canal Dret 

del Llobregat. 

Poc més al sud de la bassa de reg, es troba l’escomesa elèctrica de mitja tensió. 
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1. Objecte 

L’objecte d’aquest annex és l’estudi dels elements climàtics de la zona on s’emplaça el 

projecte, ja que el clima és un dels elements més importants que determinaran el 

desenvolupament i producció dels cultius.  

Per a la seva elaboració, s’han extret dades mensuals de l’estació meteorològica més 

propera a l’àmbit d’estudi. 
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2. Estació meteorològica 

La finca es situa al nord del municipi de Sant Boi de Llobregat, a una altitud de 25 metres 

sobre el nivell del mar.  

L’estació més propera a la finca és la de Viladecans (UTM X: 419544, UTM Y: 4572631), 

a una altura de 3 metres sobre el nivell del mar i a una distància de 25 kilòmetres respecte 

a l’àmbit d’estudi.  

S’han obtingut les dades mensuals dels últims 7 anys de la XAC (Xarxa Agrometeorològica 

de Catalunya). 
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3. Condicionants climàtics 

3.1. Temperatura 

La temperatura mitjana anual registrada al llarg del període 2007-2014 es situa als 16ºC, 

sent l’agost el mes més calorós amb 25ºC de mitja i el gener el més fred amb una 

temperatura mitja de 9ºC. 

En quant a les temperatures mínimes, la mitjana anual es troba a 7ºC. Destacant els mesos 

de desembre i gener amb valors sota zero. Per altra banda observem que els estius són 

frescos amb valors màxims de l’ordre de 15ºC. 

Pel que fa a les temperatures màximes, la mitja es troba als voltants dels 32ºC, destacant 

els mesos més calorosos a l’estiu, sent l’agost el mes més calorós on s’assoleixen 

temperatures de 33ºC. 

En la Figura 3.1 es poden observar els resultats exposats anteriorment. 

 

Figura 3.1. Temperatures mensuals. Font: elaboració pròpia. 

 

Pel que fa al risc de gelades, als últims 7 anys s’han registrat 4 gelades, valor baix degut a 

la influencia del mar i altres factors, tot i això s’haurà de procurar als mesos crítics de l’any 

com ho són el gener i desembre.  
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Així doncs, no hi haurà moltes limitacions en quant a baixes temperatures per al correcte 

desenvolupament dels cultius d’horta. 

3.2. Precipitacions 

La precipitació a la zona és un dels condicionants més importants per a la majoria de 

cultius, ja que cada cultiu té unes necessitats hídriques diferents que haurem de cobrir. És 

d’interès conèixer la precipitació mitja mensual i la precipitació total.  

La precipitació mitja anual és de 454,6 mm.  

Els mesos de major precipitació són octubre i setembre, amb unes precipitacions mitjanes 

mensuals de 81,2 mm i 56 mm respectivament. 

El mes més sec de l’any sol ser Juny amb una precipitació mitja de 15,3 mm, seguit de 

Juliol amb una precipitació 21,8 mm. 

En la Figura 3.2 es presenten les dades mitjanes de precipitació acumulada de cada mes 

durant el període analitzat. 

 

Figura 3.2. Precipitació mitjana anual. Font: elaboració pròpia. 
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Centrant-nos en temperatures anuals, l’any més sec de tot el període analitzat va ser el 

2012 amb una precipitació total de 435,6 mm. El més plujós correspon a l’any 2011 amb 

una precipitació anual de 692,4 mm. 

En la Figura 3.3 es contrasten les dades de precipitacions anuals. 

 

Figura 3.3. Precipitació anual. Font: elaboració pròpia. 

3.3. Humitat  

La humitat relativa és la relació entre la quantitat de vapor d’aigua que conté la massa d’aire 

i la que hauria de tenir si estigués completament saturada.  

Degut a que la parcel·la es troba a prop del mar, s’haurà de tenir en compte la influència 

d’aquesta, ja que suavitzarà les temperatures i allargarà els períodes secs.  

Juntament amb la temperatura i la pluviometria, la humitat és un dels factors més 

importants per al correcte desenvolupament de les plantes, ja que condicionarà la capacitat 

d’absorció i transpiració d’aquestes. 

3.4. Evapotranspiració 

Aquest condicionant és també rellevant perquè ens permet adequar al màxim les dosis de 

reg per posteriorment aconseguir una bona eficiència d’aplicació de l’aigua.  

L’evapotranspiració de referencia mitja anual és de 1005,6 mm, el qual es troba bastant 

per sobre de la precipitació mitja anual. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

P
re

ci
p

it
ac

ió
 (

m
m

)

Precipitació anual



Annex II. Estudi climàtic   9 

 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 

Com es pot observar en la Figura 3.4, el mes amb major evapotranspiració es Juliol amb 

152,4 mm. Seguidament de Juny i Agost, lògicament els mesos d’estiu. Sent, aquests 

mesos els més crítics de l’any, Aquest mes ens determinarà les necessitats hídriques del 

cultiu en els casos més extrems, per poder realitzar el disseny agronòmic de la instal·lació 

de reg. 

 
Figura 3.4. Evapotranspiració mitja mensual (mm). 
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3.5. Diagrama ombrotèrmic 

Per determinar gràficament l’existència i la duració dels períodes secs, s’utilitzen els 

diagrames ombrotèrmics de Gaussen, presentats a la figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Diagrama ombrotèrmic de Gaussen. Font: Elaboració pròpia 

Com s’ha pogut comprovar anteriorment, el període de sequera va des de Juny fins agost, 

produint-se al setembre i octubre el els mesos de més pluviositat.  
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1. Objecte 

La finalitat del present estudi és definir els elements hidràulics que constitueixen la 

instal·lació de reg per a cada un dels 119 horts.  

L’aigua de reg serà subministrada per la bassa de 850 m3 que es troba al est de la 

parcel·la, i que s’anirà reomplint per la sèquia que du aigua del Canal dret del Llobregat.  

Es proposa l’alternativa de reg per degoteig, amb emissors autocompensants integrats a 

efectes d’assolir una eficiència major i reduir les pèrdues d’aigua per escorrentia i 

lixiviació. Per altra banda però, s’haurà de dotar el sistema amb un equip de filtratge, ja 

que hi ha un risc elevat d’obturació dels degoters.   

S’ha efectuat el disseny agronòmic, que permet avaluar tots els paràmetres 

edafoclimàtics necessaris per a que la instal·lació de reg sigui capaç de subministrar amb 

eficiència òptima l’aigua als cultius en període de màximes necessitats hídriques, 

aconseguint un bulb humit suficient per a un desenvolupament eficient de les arrels i un 

efectiu control de les sals. 

Per altre banda s’ha realitzat el disseny hidràulic, per a que el sistema tècnicament sigui 

capaç de funcionar en les condicions més desfavorables (en el cas que es reguessin tots 

els horts al mateix instant, poc probable que passi), seguint uns criteris de disseny, 

explicats al següent apartat, per al dimensionament de les canonades principals.  

La proposta inclou la valoració econòmica dels laterals portaemissors, que seran 

desplegats i muntats pels usuaris de cada hort. 
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2. Criteris de disseny 

El mètode de reg és a la demanda, ja que és el més oportú i convenient per aquest tipus 

de instal·lacions on hi ha una demanda del reg molt irregular.  

Donat que és molt poc probable que tots els usuaris reguin els respectius horts al mateix 

moment, per dimensionar el diàmetre de les canonades principals, s’ha establert un criteri 

de simultaneïtat del reg del 70%. Això vol dir que el cabal que circularà per la xarxa de 

distribució serà del 70% del total possible si estiguessin funcionant els 119 horts. 

Atenent als criteris de l’ajuntament així com a experiències i observacions realitzades en 

diferents horts socials, actualment en funcionament, s’ha optat per horts de 12 x 7 m. 

Aquesta superfície1 s’ha considerat la oportuna per un bon aprofitament del sòl sense 

que això suposi un esforç excessiu que acabi per suposar una obligació més que una 

activitat recreativa o lúdica. 

A més, aquestes dimensions permeten establir bancals de 1,5 metres d’amplitud amb 

una separació de 30 cm que es podrà aprofitar per plantar-hi plantes aromàtiques.  

                                                
1 La superficie de l’hort social oscil·la entre 50 i 120 m2. 
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3. Funcionament de la instal·lació 

El sistema de reg s’activarà quan l’usuari requereixi regar la seva parcel·la. Ho farà obrint 

o tancant la vàlvula manual de bola que hi haurà a cada parcel·la. La instal·lació 

contempla els elements necessaris per poder regar per degoteig cada hort. 

El coeficient de simultaneïtat no s’ha aplicat a les canonades terciàries ja que els 

diàmetres calculats resulten molt petits al cas de considerar simultaneïtats menors al 

100%. 
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4. Disseny agronòmic 

4.1. Càlcul de les necessitats hídriques 

És d’interès conèixer les necessitats hídriques del cultiu al mes més crític de l’any. En 

funció d’aquest paràmetre es dimensionarà la instal·lació de reg. 

Per a simplificar l’estudi agronòmic s’ha considerat el tomàquet com espècie de 

referència. 

4.1.1. Evapotranspiració del cultiu 

Per al càlcul de les necessitats hídriques s’utilitza el mètode estàndard de la FAO2, tenint 

en compte l’evapotranspiració de referència (ETo) i una correcció per el coeficient de 

cultiu especificat (Kc).  

S’ha conclòs que el mes més desfavorable, segons les dades extretes de l’estació de 

Viladecans, és el juliol, amb una ETo de 4,9 mm/dia. Pel que fa al coeficient de cultiu, com 

s’ha comentat anteriorment, s’ha escollit el tomàquet ja que és una de les espècies 

hortícoles més exigents, escollint un Kc  de 1, mitjana dels coeficients en les fases de 

desenvolupament fins a maduració.  

A continuació el càlcul de la evapotranspiració del cultiu.  

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇𝑜 ∗ 𝐾𝑐  

On,  ETc: Evaporació del cultiu. 

 ETo: 4,9 mm/dia. 

 Kc: coeficient del cultiu del tomàquet. 

 

 

 

 

                                                
2 Estudi FAO. “Riego y drenaje”.  Pàg. 56.  
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4.1.2. Efecte de localització 

Per a corregir l’evapotranspiració del cultiu, s’ha empleat el mètode que es basa en la 

fracció d’àrea ombrejada (A), que és la part de superfície del sòl ombrejada per la coberta 

vegetal. Es calcula de la següent forma, mostrant els resultats a la Taula 4.1. 

𝐴 =
𝜋 ∗ 𝑟2

𝑀𝑃
 

On,  A: Fracció d’àrea ombrejada. 

 r: Radi de la coberta vegetal (la meitat de la separació entre plantes). 

 MP: Marc de plantació en m2. 

Taula 4.1. Resultats de càlcul de l’àrea ombrejada. 

 

Diversos autors han estudiat la relació entre A i el coeficient de localització KL, obtenint 

les següents fórmules: 

 Aljibury et al.    𝐾𝐿 = 1.34 ∗ 𝐴 

 Decroix    𝐾𝐿 = 0,1 + 𝐴   

 Hoare et al.    𝐾𝐿 = 𝐴 + 0,5 ∗ (1 − 𝐴) 

 Keller     𝐾𝐿 = 𝐴 + 0,15 ∗ (1 − 𝐴) 

A continuació a la Taula 4.2 es mostren els resultats obtinguts al càlcul de KL. S’han 

eliminat els extrems i s’ha utilitzat la mitjana de les dos fórmules restants pel càlcul de la 

evapotranspiració de disseny (ETd), amb la següent fórmula: 

    𝐸𝑇𝑑 = 𝐸𝑇𝑐 ∗ 𝐾𝐿 

 

 

Cultiu r (m) MP (m2) A (%)

Tomàquet 0,25 0,9 x 0,5 44
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Taula 4.2: Resultats del càlcul de KL i ETd. 

 

4.1.3. Correccions per condicions locals 

 Variació climàtica 

Donat que la ETo utilitzada al càlcul equival al valor mitjà del període estudiat, s’ha 

d’augmentar multiplicant-la per un coeficient. S’adopta el criteri de Hernández Abreu,  

d’aplicar sempre un coeficient comprès entre 1,15 i 1,20. A la Taula 4.3 es mostra el 

resultat aplicant un coeficient de 1,20. 

 Variació per advecció 

Aquesta correcció depèn de la superfície de cultiu. Donat que és d’1 ha, aquest factor 

influirà molt poc, així que el considerem nul. 

Taula 4.3. Resultat de la correcció per condicions locals. 

 

4.1.4. Necessitats netes 

Les necessitats netes es calculen mitjançant la següent expressió: 

    𝑁𝑛 = 𝐸𝑇𝑟𝑙 − 𝑃𝑒 − 𝐺𝑤 − ∆𝑤 

On, Nn: Necessitats netes. 

 Pe: Precipitació efectiva. Paràmetre que no es tindrà en compte. 

Gw: Aportació capil·lar. Només es té en compte quan la capa freàtica es propera a 

la zona de treball. 

∆w: Variació d’emmagatzemat d’aigua al sòl. Tampoc es tindrà en compte. 

Així doncs és compleix que Nn=ETrl. 

Aljibury Decroix Hoare Keller

Tomàquet 44% 0,59 1,03 0,72 0,50 0,65 3,19

KL
Cultiu

Etd  

(mm/dia)
KLA (%)

Tomàquet 1,2 3,19 3,83

Etd  

(mm/dia)
Etrl  (mm/dia)KclCultiu
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4.1.5. Necessitats totals 

Per a calcular les necessitats totals utilitzarem la següent fórmula determinada per varis 

factors: 

    𝑁𝑡 =
𝑁𝑛

(1−𝐾)∗𝐶𝑈
  

 Coeficient d’uniformitat (CU): fracció d’aigua de la dosi mitjana que rebrà l’hort 

més desfavorable. S’imposa com a condició que la part menys regada rebi el 90% 

de la dosi. 

 Pèrdues per rentat o per percolació (K): Es considera el valor més alt entre LR 

i (1-Ea) 

i) Eficiència d’aplicació (Ea): s’escull una eficiència de 0,95, segons F.Pizarro, 

“Riegos localizados de alta frecuencia”. Que correspon a un valor per a sòls 

de textura mitjana i climes àrids. 

ii) Necessitats de rentat (LR): es calculen en funció de la conductivitat elèctrica 

de l’aigua de reg (CEa) i la conductivitat màxima de l’extracte de saturació del 

sòl per un rendiment esperat del cultiu. Per al càlcul s’ha utilitzat la següent 

fórmula: 

𝐿𝑅 =
𝐶𝐸𝑖

2 ∗ 𝐶𝐸𝑒
 

On, LR: Necessitats de rentat. 

 CEi: 1,3 dS/m. Conductivitat de l’aigua de reg. 

CEe: Conductivitat elèctrica de l’extracte de saturació del sòl. Valor que s’imposa i 

que depèn dels cultius. (3,5 dS/m per tomaquera).  

En la Taula 4.4, es mostren els valors de les necessitats totals diàries. 

 

 

  

Tomàquet 3,85 3,50 0,18 0,05 0,9 4,50

Cultiu
Nn 

(mm/dia)
CEe (dS/m) LR K CU

Nt 

(mm/dia)
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4.2. Paràmetres de reg 

4.2.1. Característiques dels emissors 

Els emissors són els encarregats de permetre la sortida d’aigua amb un cabal controlat. 

Els cabals per emissor més freqüents en horta són de 0,5, 1,2 fins a 2 l/h.  

S’han escollit emissors autocompensants, que ofereixen les següents característiques: 

 -Cabal nominal (qa): 1,2 l/h 

 -Pressió nominal: 5,4 m 

 -Rang de pressions de treball: 3-10 m. 

 -Coeficient de variació (CV): 3% 

 -Coeficient de descàrrega (K): 0,54 

 -Exponent de descàrrega (x): 0,49  

 -Equació de l’emissor:  𝑞 = 0,54 ∗ ℎ0.49 

L’equació de l’emissor s’ha deduït a partir dels següents valors donats pel fabricant: 

ℎ1 = 7 𝑚;       𝑞1 = 1,42 𝑙/ℎ 

    ℎ2 = 5,6 𝑚;       𝑞2 = 1,27 𝑙/ℎ 

 

𝑥 =
ln(

𝑞1
𝑞2

)

ln(
ℎ1
ℎ2

)
=

ln(
1,42
1,27)

ln(
7

5,6
)

= 0,49 

 

𝐾 =
𝑞1

ℎ1
𝑥 =

1,42

70,49
= 0,54 
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4.2.2. Àrea mullada per emissor 

Per determinar l’àrea mullada per emissor resulta quelcom complicat ja que en la forma i 

dimensions del bulb humit intervenen números factors com la textura i el volum de reg.  

El procediment que s’ha realitzat per al càlcul ha estat mitjançant l’ús de les fórmules de 

Karmeli, Peri i Todes, per a textures franques, que relaciona el cabal de l’emissor amb el 

diàmetre del bulb humit amb la següent expressió:  

    Øe = 0,7 + 0,11 ∗ 𝑞𝑎 

    𝐴𝑒 = 𝜋 ∗
∅𝑒

2

4
 

On, Øe: Diàmetre del bulb humit.  

 Ae: Àrea del bulb humit. 

En la Taula 4.5, es mostren els valors calculats. 

Taula 4.5. Resultat del càlcul del diàmetre i l’àrea del bulb humit. 

 

4.2.3. Percentatge de superfície mullada i número d’emissors 

S’opta per una distància entre emissors de 0,5 m i una distància entre laterals exudants 

de 0,9 m. Tota les parcel·les es dissenyaran amb les mateixes característiques. A 

continuació es mostren les fórmules utilitzades per al càlcul i els resultats exposats a la 

Taula 4.6. 

    
𝑒

𝑚2 =
1

𝑆𝑒∗𝑆𝑙
 

    𝑃 (%) =
𝑒

𝑚2∗𝐴𝑒

𝑀𝑃
 

    
𝑄

𝑚2 =
𝑒

𝑚2 ∗ 𝑞𝑎 

On, e/m2: Emissors per metre quadrat. 

 Sl: 0,9. Separació entre laterals. 

Cultiu øe (m) Ae (m2)

Tomàquet 0,83 0,54
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 Se: 0,5. Separació entre emissors. 

 P: Percentatge de sòl mullat. 

 Ae: Àrea del bulb humit. 

 MP: Marc de plantació. En cas d’hortícoles es calcula per metre quadrat. 

 Q/m2: Cabal per metre quadrat. 

 qa: 1,2 l/h. Cabal nominal de l’emissor. 

Taula 4.6. Número d’emissors, cabal per metre quadrat i percentatge de superfície 

mullada. 

 

 

El percentatge de solapament entre emissors es calcula a partir de la següent expressió: 

 

   𝑎(%) = 2 −
𝑆𝑒

𝑟𝑒
= (2 −

0,5

0,42
) ∗ 100 = 80% 

On, a: Percentatge de solapament. 

 re: Radi del bulb humit. 

 

4.2.4. Interval i temps de reg 

Donat que l’interval de reg és una de les variables menys rígides, a efectes de facilitar el 

maneig, es fixa un interval de reg de 2 dies. Per a hortícoles és un valor adequat.  

Per al càlcul del temps de reg, primer s’ha de calcular el volum d’aigua total que 

descarregarà l’emissor. Aquests valors depenen de les necessitats totals del cultiu, de 

l’interval de reg i el nombre d’emissors per metre quadrat. S’ha calculat a partir de les 

següents expressions, amb els resultats expressats a la Taula 4.7. 

𝑉𝑒 =
𝑁𝑡 ∗ 𝐼

𝑒
 

𝑡 =
𝑉𝑒

𝑞𝑎
 

0,9 2,22 2,67 120%

P
Q/m2 

(l/h·m2)
e/m2SI (m)
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On, Ve: Volum descarregat per l’emissor. 

I: 2 dies. Interval de reg. 

t: Temps de reg (hores). 

 e: Número d’emissors. 

Taula 4.7. Volum per emissor i temps de reg del cultiu. 

   

4.2.4. Necessitats totals d’aigua per hort 

Les necessitats en quant a volum d’aigua per un hort de 84 metres quadrats s’han 

calculat a partir del cabal per hort necessari i el temps de reg que triga en regar aquesta 

superfície. 

A continuació es mostra el resum dels càlculs realitzats. 

Taula 4.8. Resum dels càlculs. 

 

 

 

 

 

Tomàquet 2,22 4,5 4,5 3,75

Ve 

(l/emissor)
t (hores)Cultiu e/m2 Nt (mm/dia)

Àrea hort 84 m2

Amplada 7 m

Llargada 12 m

Nº laterals 8 ut.

Nº emissors/lateral 24 ut.

Nº emissors/hort 192 ut.

Cabal total per lateral 28,8 l/h

Cabal total per hort 230,4 l/h

Volum total per hort 861 l

Volum total pels 119 horts 102360 l
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4.3. Resum disseny agronòmic 

 Superfície hort: 84 m2. 

 Marc de plantació: 0,9 x 0,5 m. 

 Conductivitat de l’aigua de reg: CEi: 1,3 dS/m. 

 Conductivitat de l’extracte de saturació: CEe: 3,5 dS/m. 

 Necessitats totals de reg: Nt: 4,5 mm/dia. 

 Coeficient d’uniformitat. CU: 0,90. 

 Interval de regs: 2 dies. 

 Número d’emissors per metre quadrat: e: 2,2. 

 Cabal de l’emissor: qa: 1,2 l/h. 

 Volum de reg per emissor: Ve: 4,5 litres. 

 Temps de reg: t: 3,75 hores. 

 Percentatge de superfície mullada: P: 120%. 
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5. Disseny hidràulic 

Un cop calculat el disseny agronòmic, es procedeix a realitzar l’hidràulic, on la finalitat 

d’aquest és calcular el diàmetre més adequat per a cada canonada que forma la xarxa de 

reg, així com escollir el sistema de bombeig més adequat. 

La canonada terciària (TT) es calculen amb una simultaneïtat del 100%, mentre que la 

secundària (TS) i principal (TP) es dissenyen amb un 70%. 

Per al càlcul de les pèrdues de càrrega s’ha considerat un desnivell 0, ja que la finca és 

pràcticament plana. 

Els càlculs dels diàmetres de les canonades s’ha realitzat amb el criteri de velocitat 

menor o igual a 1,5 m/s. 

S’ha considerat les pèrdues de càrrega singulars un 30% de les longitudinals.  

5.1. Bases de càlcul 

El càlcul s’inicia a l’hort més desfavorable de la instal·lació, a partir de la pressió mitja (ha) 

de l’emissor, mitjançant la qual es calcularà la pressió a l’inici del lateral i la mínima 

d’aquest.  

Es determinarà posteriorment el coeficient d’uniformitat de la instal·lació de reg, que 

tindrà en compte el cabal de l’emissor més desfavorable de la mateixa, així com el cabal 

mig dels emissors. Tanmateix, aquest coeficient haurà de ser similar al que s’ha 

determinat al disseny agronòmic.  

El coeficient d’uniformitat es calcula a partir de la següent fórmula: 

   𝐶. 𝑈 =
1−(1,27∗𝐶𝑉)

√𝑒
∗

𝑞𝑛𝑠

𝑞𝑎
 

On, CU: coeficient d’uniformitat. 

 CV: coeficient de variació de l’emissor. 

 e: número d’emissors per metre quadrat. 

 qns: cabal mínim de l’emissor. 
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qa: cabal mitjà de l’emissor. 

Així doncs, el càlcul s’inicia a partir de la pressió mitja de l’emissor ha, que es calcula a 

través de la equació de l’emissor: 

 ℎ𝑎 = (
𝑞

𝐾
)1/𝑥 

ℎ𝑎 = (
1,2

0,54
)

1
0,49 = 5,10 𝑚 

5.2. Càlcul dels laterals 

Els laterals seran de polietilè de baixa densitat (PEBD) de pressió nominal 4 atm. i 

diàmetre nominal 16 mm. Les dades de partida per al càlcul de la pressió a l’inici del 

lateral (hm) i les pèrdues de càrrega del lateral més desfavorable (hf), són la longitud, el 

número d’emissors per lateral, la separació entre emissors i cabal nominal del lateral. En 

la Taula 5.1, es resumeixen els resultats a partir de les expressions que venen a 

continuació.  

El nombre d’emissors per lateral serà sempre el mateix, ja que tots els laterals tenen de 

longitud 12 m. Així doncs el nombre d’emissors ve donat per la següent expressió: 

   𝑁 =
𝐿𝑙

𝑆𝑒
 ; 𝑁 =

12

0,5
= 24 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑜𝑟𝑠/𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 

On, N: Número d’emissors per lateral. 

  Se: 0,5. Separació entre emissors.  

El cabal que circularà per el lateral depèn del número d’emissors i del seu cabal nominal: 

   𝑞𝑙 = 𝑁 ∗ 𝑞𝑎; 𝑞𝑙 = 𝑁 ∗ 𝑞𝑎 = 24 ∗ 1,2 = 28,8 𝑙/ℎ 

On, ql: Cabal del lateral. 

  qa: 1,2 l/h. Cabal nominal de l’emissor. 

A continuació es calculen les pèrdues de càrrega del lateral (hf): 

𝒉𝒇 = 𝑱′ ∗ 𝑭 ∗ 𝑳𝒍 
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ℎ𝑓 = 0,0018 ∗ 0,385 ∗ 12 = 0,008 𝑚 

 

On, J’: pèrdua de càrrega unitària amb efecte de les connexions d’emissors. 

 F: Coeficient de Christiansen.   

 Ll: Longitud del lateral. 

 

𝑱 = 𝟎, 𝟒𝟕𝟑 ∗ 𝒅−𝟒,𝟕𝟓 ∗ 𝒒𝒍
𝟏,𝟕𝟓 

  

𝐽 = 0,473 ∗
28,81,75

124,75
= 0,0013 𝑚/𝑚 

 

On, J: Pèrdua de càrrega per metre lineal del lateral calculada amb la fórmula 

de Blassius. 

  D: 12 mm. Diàmetre interior del lateral. 

  ql: Cabal en l/h de cada lateral. 

 

𝑱′ = 𝑱 ∗
𝑺𝒆 + 𝒇𝒆

𝑺𝒆
  ;           𝐽′ = 0,0013 ∗

0,5 + 0,23

0,5
= 0,0018 𝑚/𝑚 

 

 On, fe: 0,23 m. Longitud equivalent de la connexió. 

 

𝑭 =
𝟏

𝟏, 𝟕𝟓 + 𝟏
+

𝟏

𝟐 ∗ 𝑵
+

√𝟏, 𝟕𝟓 − 𝟏

𝟔 ∗ 𝑵𝟐
 

𝐹 =
1

1,75 + 1
+

1

2 ∗ 24
+

√1,75 − 1

6 ∗ 242
= 0,385 

 

Per al càlcul de la pressió a l’inici (hm) i al final (hu) del lateral s’utilitza la següent 

expressió en el qual es considera un desnivell igual a zero: 

𝒉𝒎 = 𝒉𝒂 + 𝟎, 𝟕𝟑𝟑 ∗ 𝒉𝒇 

ℎ𝑚 = 5,10 + 0,733 ∗ 0,008 = 5,11 𝑚 

      𝒉𝒏 = 𝒉𝒖 =  𝒉𝒎 − 𝒉𝒇   
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  ℎ𝑛 = 5,11 − 0,008 = 5,10 𝑚   

 On, hm: Pressió a l’inici del lateral. 

  hu: Pressió al final del lateral. 

  hn: Pressió mínima del lateral.   

Finalment es comprova que la velocitat en que circularà l’aigua per dins del lateral no 

superi els 1,5 m/s: 

    𝑣 =
𝑞𝑙∗4

𝜋∗∅2; 𝑣 =
8∗10−6∗4

𝜋∗0,0122 = 0,7 𝑚/𝑠 

 On, ql: cabal lateral en m3/s. 

  Ø: Diàmetre interior en m. 

Així doncs es dona per bo el diàmetre nominal escollit ja que no supera 1,5 m/s, i són els 

més recomanats per horta. 

Taula 5.1. Resultats del càlcul del lateral més desfavorable. 

Ll N ql øn F J J' hf  hm hn  v 

m ut. l/h mm   m/m m/m m m m m/s 

12 24 28,8 16 0,385 0,0013 0,004 0,008 5,11 5,10 0,7 

 

 

5.3. Càlcul de les terciàries 

Aquestes són les canonades que duran l’aigua al ramal de l’usuari que és el que 

alimentarà als 8 laterals que té cada hort. 

Les pèrdues de càrrega de la canonada terciària que alimenta a tot el sector on hi ha 

l’hort més desfavorable s’han calculat fent el sumatori tram per tram. Donat que alimenta 

a 4 horts i per cada tram hi circularà un cabal de disseny diferent, s’ha dividit en 4 trams 

(TT_1, TT_2, TT_3 i TT_4). Sabent que el cabal que requereix un hort es de 231 l/h i que 

hi ha 4 trams, es dedueix que al tram inicial de la terciària (TT_1) haurà d’aportar un cabal 

4 vegades el que requereix un hort. A la Taula 5.2 es resumeixen els resultats de càlcul. 

Cal fer incís en que els cabals de disseny calculats en la terciària no se’ls hi aplica el 

coeficient de simultaneïtat. 
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S’han realitzat els càlculs per canonada de PEBD amb diàmetre nominal 25 mm i pressió 

nominal 4 atm. A posteriori es mostra l’explicació de càlcul per al sector més 

desfavorable. 

El primer càlcul a realitzar és el cabal que circula per cada tram.  

Es mostra d’exemple el càlcul realitzat pel tram inicial de la terciària (TT_1), que haurà 

d’alimentar 4 horts. 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚 = 𝑁ºℎ𝑜𝑟𝑡𝑠 ∗ 𝑄ℎ𝑜𝑟𝑡 = 4 ∗ 6,4 ∗ 10−5 = 2,56 ∗ 10−4 𝑚3/𝑠 

 On, Nº: Nombre d’horts que haurà de subministrar el tram. 

  Qhort: Cabal necessari per 1 hort. 231 l/h (en m3/s). 

Sabent la longitud i el cabal necessari que haurà d’alimentar aquell tram, es realitzen els 

càlculs de pèrdues de carrega longitudinals i singulars a partir de la fórmula de Blassius: 

∆ℎ𝐿 = 0,00083 ∗ 𝐿 ∗
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚1,75

∅𝑖
4,73  

 

∆ℎ𝐿 = 0,00083 ∗ 3,5 ∗
0,0002561,75

0,0224,73
= 0,105 𝑚 

 

  

∆ℎ𝑠 = 30%∆ℎ𝐿 = 0,3 ∗ 0,105 = 0,03 𝑚 

 

On, ΔhL: Pèrdues de càrrega longitudinals (m). 

 Δhs: Pèrdues de càrrega singulars (m). 

  L: Longitud del tram (m). 

  Q: Cabal del tram (m3/s). 

  Øi: diàmetre interior (m). 

S’estima la velocitat en que circularà l’aigua per la canonada: 

𝑣 =
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚 ∗ 4

𝜋 ∗ ∅𝑖
2 =

2,56 ∗ 10−4 ∗ 4

𝜋 ∗ 0,0222
= 0,68 𝑚/𝑠 
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Un cop calculades totes les pèrdues de càrrega (singulars i lineals), es sumaran tram per 

tram, com es mostra a la Tala 5.2 que ve a continuació.  

Taula 5.2. Càlcul de la pèrdua de càrrega total a la terciària.   

  

Qtram Ltram Dn Di v ΔhL Δhs Δh(L+s)i

m3/s m mm m m/s m 30% m

TT_1 0,000257 3,5 25 0,022 0,68 0,105 0,03 0,14

TT_2 0,000193 7 25 0,022 0,51 0,127 0,04 0,16

TT_3 0,000128 7 25 0,022 0,34 0,062 0,02 0,08

TT_4 6,4E-05 7 25 0,022 0,17 0,019 0,01 0,02

Sumatori 0,41

Canonada 

terciària
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5.4. Càlcul canonades secundàries i principal 

Per al dimensionament de les canonades secundàries s’ha aplicat el mateix procediment 

que per al càlcul de terciàries, però si que s’ha tingut en compte el coeficient de 

simultaneïtat del 70%, on s’ha aplicat aquest factor al cabal de cada tram.  

S’han temptejat diferents diàmetres nominals per tal que la velocitat de circulació no 

sobrepasses el valor de 1,5 m/s, escollint finalment 3 diàmetres diferents; 40 mm per als 

3 trams finals de canonada i de 50 i 63 mm per als 2 respectius trams finals. De PEBD i 

pressió nominal 6 atm.  

Únicament s’han calculat les pèrdues de càrrega de TS_1 (canonada secundària 1) per 

ser la més desfavorable.   

A la Taula 5.4 es mostren els càlculs realitzats per les canonades que alimenten a les 

secundàries. El tram TS_1 a TS_2 i el tram de canonada principal (TP). 

En la següent taula es mostren els resultats obtinguts. 

Taula 5.3. Resum del càlcul de la pèrdua de càrrega total de la secundària (TS_1). 

 

Taula 5.4. Resum del càlcul de la pèrdua de càrrega dels trams principals.  

 

 

Qtram Ltram Dn Di v ΔhL Δhs Δh(L+s)i

m3/s m mm m m/s m 30% m

TS_1_1 8 0,00036 14 40 0,04 0,35 0,07 0,02 0,10

TS_1_2 16 0,00072 14 40 0,04 0,71 0,25 0,07 0,32

TS_1_3 24 0,00108 14 40 0,04 1,06 0,50 0,15 0,65

TS_1_4 32 0,00144 14 50 0,05 0,90 0,28 0,08 0,37

TS_1_5 40 0,00180 14 50 0,05 1,12 0,42 0,13 0,54

TS_1_6 48 0,00216 14 63 0,06 0,84 0,19 0,06 0,25

TS_1_7 56 0,00252 14 63 0,06 0,99 0,25 0,08 0,33

Sumatori 2,56

Nº 

Parcel·les 

Canonada 

secundària

Qtram Ltram Dn Di v ΔhL Δhs Δh(L+s)i

m3/s m mm m m/s m 30% m

TS_1 a TS_2 56 0,00252 75 63 0,057 0,99 1,35 0,40 1,75

TS_2 A BOMBA (TP) 119 0,00535 400 90 0,081 1,03 4,99 1,50 6,48

Canonades 

principals

Nº 

Parcel·les 

en reg
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5.5. Pèrdua de càrrega singulars i pressió necessària al 

principi  de la instal·lació 

Per obtenir la pressió necessària al principi de la instal·lació, és necessari conèixer les 

pèrdues de càrrega totals, el desnivell total, així com la pressió necessària al principi de 

l’hort més desfavorable. 

Donat que el desnivell de la parcel·la és pràcticament zero, només es tindrà en compte el 

desnivell de l’aigua de la bassa, que aquesta es troba a 4 m. 

En la taula que ve a continuació es pot observar el càlcul de pressions per trams fins al 

principi de la instal·lació. 

Taula 5.4. Pressió necessària al principi de la instal·lació (HB). 

 

5.6. Dimensionament de la bomba 

Un cop calculada l’altura de la bomba (HB) amb el cabal total que circularà per la 

canonada primària es dimensionarà la bomba més convenient. 

Per al càlcul de la potència de la bomba s’ha utilitzat la següent fórmula: 

𝑃 =
𝑄𝑡 ∗ 𝐻𝐵

75 ∗ 𝜂𝑏 ∗ 𝜂𝑚
∗ 1,2 

 On:  P: Potència de la bomba (CV). 

  Qt: Cabal total (m3/s). 

  HB: Altura manomètrica de la bomba (m). 

  b: rendiment bomba. 0,6.  

Δh total

m

TT (terciària) 0,41

TS_1 (secundària) 2,56

TS_1 a TS_2 1,75

TS_2 a bomba 6,48

Δz total  4

hm (inici lateral) 5,11

Altura bomba (HB) 20,31

Trams
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  m: rendiment motor. 0,85.   

Considerant un rendiment de la bomba de 0,6 i un coeficient de seguretat de la bomba de 

1,2, és necessària una potència de 3,41 CV. 

En la taula adjunta següent es pot observar el dimensionament de la bomba. 

Taula 5.5. Potència de la bomba. 

 

La bomba escollida és de tipus horitzontal de potència 3 kW.  

 

0,00535 20,31 0,6 0,85 3,41

CVηMQtotal (m3/s) ηBHB (m)
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1. Objecte 

Donat que es disposa d’una caseta de reg al costat de la bassa, de dimensions 5 x 5 x 3,5 

m, que va ser sobredimensionada amb la finalitat que s’unissin altres línies elèctriques, 

connectarem l’equip d’impulsió en aquesta. Així doncs el càlcul només es farà per a la 

bomba de 3 kW de potència treballant en corrent trifàsica. 

El subministrament d’energia elèctrica necessària pel funcionament dels automatismes de 

la caseta es realitzarà en baixa tensió. Les característiques del subministrament: 

 Tensió nominal   230/400 V 

 Freqüència   50 Hz 

 Número de fases   3 

Per al càlcul de les seccions dels diferents conductors s’ha tingut en compte la intensitat i 

la caiguda de tensió de la línia.  

El dimensionament del sistema de cablejat i proteccions per al nou quadre elèctric es 

realitza dins del REBT-2002 (Reglament Electrotècnic de baixa tensió. Publicat al BOE, 

núm. 842 de 18/09/2002). 
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2. Bases de càlcul 

2.1. Càlcul de les intensitats 

Per a línies trifàsiques s’utilitza la següent fórmula: 

𝐼𝑏 =
𝐾 ∗ 𝑃

ŋ ∗ √3 ∗ 𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

On, Ib: Intensitat de càlcul (A). 

P: Potència (W). 

K: Coeficient multiplicador: 1,25 per motors, 1,8 per fluorescents, 1 per resistències. 

V: Tensió de la línia; 230 V per monofàsiques i 400 V per trifàsiques. 

ŋ: Rendiment del motor. 

cosφ: Factor de potència del motor. 

Els valors de rendiment del motor i factor de potència es troben a la Taula 2.1. 

Taula 2.1. Potència, valors de rendiment i factor de potència.  

Potència (W) Rendiment ŋ cosφ 

150 0,70 0,67 

220 0,72 0,70 

290 0,73 0,72 

370 0,75 0,74 

550 0,76 0,76 

740 0,78 0,78 

1100 0,80 0,80 

1500 0,81 0,82 

1800 0,82 0,83 

2200 0,82 0,84 

2900 0,84 0,85 

3700 0,85 0,85 

4400 0,85 0,85 

Una vegada calculada la intensitat, es selecciona el PIA (Petit Interruptor Automàtic), que 

correspon al valor de In, i seguidament s’escull el cable capaç de suportar tal intensitat (Iz), 

per a que compleixi la següent relació: 

  Ib < In < Iz 
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On, Ib: Intensitat de càlcul (A). 

 In: Intensitat nominal del PIA (A). 

 Iz: Intensitat del cable (A). 

Per a l’elecció de la secció del cable s’aplica un coeficient reductor, que varia en funció de 

l’agrupació dels cables. El tipus d’instal·lació escollida és sota tub, de tipus B2. El coeficient 

aplicat a la In per determinar posteriorment la intensitat del cable Iz és de 0,7. 

𝐼𝑧 ≥
𝐼𝑛(𝑃𝐼𝐴)

0.7
 

Un cop fets els càlculs, s’escull la secció més convenient a les necessitats establertes, 

segons el valor de Iz i les referències de la Taula 2.2 d’intensitats màximes.  

Taula 2.2: Intensitat màxima del cable segons la secció. Font: RD 842/2002, Reglament 

electrotècnic de Baixa Tensió. 
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2.2. Càlcul de la caiguda de tensió 

El càlcul de la caiguda de tensió de la línia és obligat per normativa efectuar-lo, per 

qüestions de seguretat.  

Es calcula mitjançant la següent fórmula per a línies trifàsiques: 

𝑈 =
√3 ∗ 𝐼 ∗ 𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

μ ∗ 𝑆
 

On, U: caiguda de tensió (V). 

I: intensitat nominal del PIA (A). 

L: longitud del cable (m). 

S: secció del cable (mm2). 

μ: conductivitat del cable de coure a 90ºC (44 S*m/mm2). 

𝑐𝑜𝑠𝜑: factor de potència. 

Per comprovar que la secció del cable escollida és l’adequada, es compara amb la tensió 

subministrada de línia. Si es dona el cas que el valor supera el 5% en motors, es procedeix 

a calcular de nou la secció del cable. 

% =
𝑞

400
∗ 100 
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2. Càlcul de la línia elèctrica 

La suma de potència total a instal·lar és de 3 kW. Per conèixer la potència que s’ha de 

contractar per poder subministrar a tota la finca, s’han de tenir en compte totes les línies 

que consumeixin energia elèctrica apart dels de la caseta de reg. Donat que es 

desconeixen ja que no són objecte d’aquest treball, no es podrà determinar la potència total 

a contractar. 

Tots els càlculs s’han realitzat seguint la normativa vigent (UNE-20460). 

En la Taula 4.3 es mostren els resultats dels càlculs realitzats per la línia elèctrica.  

Taula 4.3. Resultat dels càlculs realitzats. 
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1. Amidaments 

Nº partida Concepte Quantitat Unitat 

    

 Capítol 1: Preparació del terreny   

1.1 
Neteja i desbrossament del terreny                                                                                
Neteja i desbrossament del terreny realitzat amb el tractor i trituradora. 

3,5 h 

1.2 
Treure pedres i tapar forats grans                                                                            
Treure pedres i tapar forats grans. Portar les pedres als límits de la finca. 

20 h 

1.3 
Subsolat del sòl                                                                                                                 
Subsolat a 30 centímetres de profunditat realitzat amb tractor de 80 CV. 
Inclou tractorista. 

1 ha 

1.4 
Adobat orgànic                                                                                                                        
Aport d'esmena orgànica de vaca amb tractor de 80 CV. 15 kg/ha 

1 ha 

 

 Capítol 2: Instal·lació de reg   

 2.1. Moviment de terres   

2.1.1 

Excavació mecànica longitudinal pel reg                                                 
Excavació de rasa de fins 1 metre de fondària per al pas d'instal·lacions 
de reg, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega amb les 
terres deixades a la vora amb posterior reompliment i compactació. 

30 m3 

 

 2.2. Conduccions   

2.2.1 
Cinta de reg PEBD 16 mm/2 atm.                                                                              
Cinta de reg amb emissors autocompensants integrats. Separació entre 
emissors 50 cm, cabal nominal 1,2 l/h i pressió de treball 0,3-1 atm.  

11424,00 m 

2.2.2 

Canonada de polietilè PEBD 25 mm/4 atm.                                                               
Canonada de polietilè de baixa densitat de D=25 mm per a ús agrícola i 
amb pressió nominal de 6 atmosferes. S'inclou posta a punt de peces i 
col·locació de la canonada. 

1577,00 m 

2.2.3 

Canonada de polietilè PEBD 40 mm/6 atm.                                                           
Canonada de polietilè de baixa densitat de D=40 mm per a ús agrícola i 
amb pressió nominal de 6 atmosferes. S'inclou posta a punt de peces i 
col·locació de la canonada. 

84,00 m 

2.2.4 

Canonada de polietilè PEBD 50 mm/6 atm.                                                          
Canonada de polietilè de baixa densitat de D=50 mm per a ús agrícola i 
amb pressió nominal de 6 atmosferes. S'inclou posta a punt de peces i 
col·locació de la canonada. 

56,00 m 

2.2.5 

Canonada de polietilè PEBD 63 mm/6 atm.                                                         
Canonada de polietilè de baixa densitat de D=63 mm per a ús agrícola i 
amb pressió nominal de 6 atmosferes. S'inclou posta a punt de peces i 
col·locació de la canonada. 

252,00 m 
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2.2.6 

Canonada de polietilè PEBD 90 mm/6 atm.                                                            
Canonada de polietilè de baixa densitat de D=90 mm per a ús agrícola i 
amb pressió nominal de 6 atmosferes. S'inclou posta a punt de peces i 
col·locació de la canonada. 

400,00 m 

 

 2.3. Elements singulars   

2.3.1 

Vàlvula reguladora de pressió 2,5"                                                                                                     
Regulador de pressió de sortida fixe a 0,7 atm. Material de bronze per a 
canonada de D = 63 mm i pressió nominal de 6 atm. S'inclou el 
subministre i la col·locació.  

2,00 ut. 

2.3.2 

Vàlvula d'esfera 16x16                                                                                           
Vàlvula de PVC de pressió nominal 10 atm. amb maneta per a 
accionament manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 16 
mm. S'inclou el subministre i la col·locació. 

119,00 ut. 

2.3.3 

Vàlvula d'esfera 25x25                                                                                   
Vàlvula de PVC de pressió nominal 10 atm. amb maneta per a 
accionament manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 25 
mm. S'inclou el subministre i la col·locació. 

16,00 ut. 

2.3.4 

Vàlvula de comporta 63x63                                                                                                
Vàlvula de fundició de pressió nominal 16 atm. amb volant per a 
accionament manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 63 
mm. S'inclou el subministre i la col·locació. 

2,00 ut. 

2.3.5 

Vàlvula de comporta 90x90                                                                                                
Vàlvula de fundició de pressió nominal 16 atm. amb volant per a 
accionament manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 90 
mm. S'inclou el subministre i la col·locació. 

1,00 ut. 

2.3.6 
Comptador Waltman 2"                                                                                                                      
Comptador d'aigua metàl·lic i de lectura analògica, pressió nominal 10 
atm. S'inclou el subministre i la col·locació. 

1,00 ut. 

 

 2.4. Equip de filtratge   

2.4.1 
Filtre de d'anelles 1,5"                                                                                                                                 
Subministre i instal·lació d'un filtre d'anelles de 1 1/2" de diàmetre i 80 
mesh. Conexió de 4".  

1,00 ut. 

    

 2.5. Equip d'impulsió   

2.5.1 
Bomba centrífuga monobloc de 3 kW                                                                                        
Bomba centrífuga horitzontal monobloc motor trifàsic de 400 V. Connexió 
de 4". S'inclou el subministre, els reductors, l'anclatge i la col·locació. 

1,00 ut. 
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 Capítol 3: Instal·lació elèctrica     

3.1 Partida alçada 1 ut. 

    

 Capítol 4: Prefabricats   

4.1 Caseta eines 2 ut. 
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2. Quadre de preus 

 

Nº partida Concepte 
Preu 
(€/ut.) 

   

 Capítol 1: Preparació terreny  

1.1 
Neteja i desbrossament del terreny                                                                                                
Neteja i desbrossament del terreny realitzat amb el tractor i trituradora. 

10,00 

1.2 
Treure pedres i tapar forats grans                                                                                 
Treure pedres i tapar forats grans. Portar les pedres als límits de la finca. 

55,00 

1.3 
Subsolat del sòl                                                                                                                    
Subsolat a 30 centímetres de profunditat realitzat amb tractor de 80 CV. 
Inclou tractorista. 

45,00 

1.4 
Adobat orgànic                                                                                                                      
Aport d'esmena orgànica de vaca amb tractor de 80 CV. 15 kg/ha 

290,00 

 

 Capítol 2: Instal·lació de reg  

 2.1. Moviment de terres  

2.1.1 

Excavació mecànica longitudinal pel reg                                                                
Excavació de rasa de fins 1 metre de fondària per al pas d'instal·lacions de 
reg, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega amb les terres 
deixades a la hora amb posterior reompliment i compactació. 

2,80 

 2.2. Conduccions  

2.2.1 
Cinta de reg PEBD 16 mm/2 atm.                                                                                                            
Cinta de reg amb emissors autocompensants integrats. Separació entre 
emissors 50 cm, cabal nominal 1,2 l/h i pressió de treball 0,3 i 1 atm.  

0,08 

2.2.2 

Canonada de polietilè PEBD 25 mm/6 atm.                                                                           
Canonada de polietilè de baixa densitat de D=25 mm per a ús agrícola i 
amb pressió nominal de 6 atmosferes. S'inclou posta a punt de peces i 
col·locació de la canonada. 

0,34 

2.2.3 

Canonada de polietilè PEBD 40 mm/6 atm.                                                                                        
Canonada de polietilè de baixa densitat de D=40 mm per a ús agrícola i 
amb pressió nominal de 6 atmosferes. S'inclou posta a punt de peces i 
col·locació de la canonada. 

0,96 

2.2.4 

Canonada de polietilè PEBD 50 mm/6 atm.                                                 
Canonada de polietilè de baixa densitat de D=50 mm per a ús agrícola i 
amb pressió nominal de 6 atmosferes. S'inclou posta a punt de peces i 
col·locació de la canonada. 

0,96 
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 2.3. Elements singulars  

2.3.1 

Valvula regulador de pressió 2,5"                                                                                                                             
Regulador de pressió de sortida fixe a 0,7 atm. Material de PVC per a 
canonada de D = 63 mm i pressió nominal de 10 atm. S'inclou el 
subministre i la col·locació. 

213,21 

2.3.2 

Vàlvula d'esfera 16x16                                                                                           
Vàlvula de PVC de pressió nominal 10 atm. amb maneta per a accionament 
manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 16 mm. S'inclou el 
subministre i la col·locació. 

4,16 

2.3.3 

Vàlvula d'esfera 25x25                                                                                                      
Vàlvula de PVC de pressió nominal 10 atm. amb maneta per a accionament 
manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 25 mm. S'inclou el 
subministre i la col·locació. 

8,42 

2.3.4 

Vàlvula de comporta 63x63                                                                                                
Vàlvula de fundició de pressió nominal 16 atm. amb volant per a 
accionament manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 63 mm. 
S'inclou el subministre i la col·locació. 

77,17 

2.3.5 

Vàlvula de comporta 90x90                                                                                                
Vàlvula de fundició de pressió nominal 16 atm. amb volant per a 
accionament manual. Conexió per a canonades de polietilè de D = 90 mm. 
S'inclou el subministre i la col·locació. 

114,20 

2.3.6 
Comptador Waltman 2"                                                                                                                      
Comptador d'aigua metàl·lic i de lectura analògica, pressió nominal 10 atm. 
S'inclou el subministre i la col·locació. 

206,28 

 

 2.4. Equip de filtratge  

2.4.1 
Filtre d'anelles 1,5"                                                                                                      
Subministre i instal·lació d'un filtre d'anelles de 1 1/2" de diàmetre i 80 
mesh. Conexió de 4".  

79,45 

   

 2.5. Equip d'impulsió  

2.5.1 

Bomba centrífuga monobloc de 3 kW                                                                                        
Bomba centrífuga horitzontal monobloc amb motor trifàsic de 400 V. 
Conexió de 4". S'inclou el subministre, els reductors, l'anclatge i la 
col·locació. 

350,00 

2.2.5 

Canonada de polietilè PEBD 63 mm/6 atm.                                                                                         
Canonada de polietilè de baixa densitat de D=63 mm per a ús agrícola i 
amb pressió nominal de 6 atmosferes. S'inclou posta a punt de peces i 
col·locació de la canonada. 

2,37 

2.2.6 

Canonada de polietilè PEBD 90 mm/6 atm.                                                                                     
Canonada de polietilè de baixa densitat de D=90 mm per a ús agrícola i 
amb pressió nominal de 6 atmosferes. S'inclou posta a punt de peces i 
col·locació de la canonada. 

4,80 
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 Capítol 3: Instal·lació elèctrica  

3.1 Partida alçada 500,00 

   

 Capítol 4: Prefabricats  

4.1 Caseta eines 2000,00 
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3. Pressupostos parcials 

 

Nº partida Unitat Concepte Quantitat 
Preu 
(€/ut.) Import (€) 

      

  Capítol 1: Preparació terreny    

1.1 h Neteja i desbrossament del terreny               2 10,00 20,00 

1.2 h Treure pedres i tapar forats grans              20 55,00 1100,00 

1.3 ha Subsolat del sòl                                              1 45,00 45,00 

1.4 ha Adobat orgànic                                            1 290,00 290,00 

          TOTAL CAPÍTOL 1: Preparació del terreny 1.455,00 € 

 

  Capítol 2: Instal·lació de reg    

  2.1. Moviment de terres    

2.1.1 m3 Excavació mecànica longitudinal pel reg  300 2,80 840,00 € 

TOTAL SUB CAPÍTOL 2.1: Moviment de terres 840,00 € 

 

 

 

 

 

 2.2. Conduccions    

2.2.1 m Cinta de reg PEBD 16 mm/2 atm.                     11424,00 0,08 913,92 

2.2.2 m Canonada de polietilè PEBD 25 mm/4 atm.                     1577,00 0,34 536,18 

2.2.3 m Canonada de polietilè PEBD 40 mm/6 atm.                     84,00 0,96 80,64 

2.2.4 m Canonada de polietilè PEBD 50 mm/6 atm.                     56,00 0,96 53,76 

2.2.5 m Canonada de polietilè PEBD 63 mm/6 atm.                     252,00 2,37 597,24 

2.2.6 m Canonada de polietilè PEBD 90 mm/6 atm.                     400,00 4,80 1920,00 

TOTAL SUB CAPÍTOL 2.2: Conduccions 4.101,74 € 

 

  2.4. Equip de filtratge    

2.4.1 ut. Filtre de d'anelles 1,5" 1,00 79,45 79,45 

TOTAL SUB CAPÍTOL 2.4: Equip de filtratge 79,45 € 

  2.3. Elements singulars    

2.3.1 ut. Regulador de pressió 2,5"                           2,00 213,21 426,42 

2.3.2 ut. Vàlvula d'esfera 16x16                                       119,00 3,89 462,91 

2.3.3 ut. Vàlvula d'esfera 25x25                                         16,00 7,24 115,84 

2.3.4 ut. Vàlvula de comporta 63x63                                   2,00 77,17 154,34 

2.3.5 ut. Vàlvula de comporta 90x90                                2,00 114,20 228,40 

2.3.6 ut. Comptador Waltman 2"                                  1,00 206,28 206,28 

TOTAL SUB CAPÍTOL 2.3: Elements singulars 1.594,19 € 
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  2.5. Equip d'impulsió    

2.5.1 ut. Bomba centrífuga monobloc de 3 kW                                                            1,00 350,00 350,00 

TOTAL SUB CAPÍTOL 2.5: Equip d'impulsió 350,00 € 

     TOTAL CAPÍTOL 2: Instal·lació de reg 6.965,38 € 

 

  Capítol 3: Instal·lació elèctrica    

3.1 m3 Partida alçada 1 500,00 500,00 

     TOTAL CAPÍTOL 3: Instal·lació eléctrica 500,00 € 

 

  Capítol 4: Prefabricats    

4.1 ut. Caseta eines 2 2000,00 4000,00 

             TOTAL CAPÍTOL 4: Prefabricats 4.000,00 € 
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4. Resum pressupost general 

 

Capítol 1. Preparació del terreny 1.455,00 € 

Capítol 2. Instal·lació de reg 6.965,38 € 

Capítol 3. Instal·lació elèctrica 500,00 € 

Capítol 4. Prefabricats 4.000,00 € 

    

  TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 12.920,38 € 

  

 

El present pressupost d'execució material, puja a 

l'expressada quantitat de: DOTZE MIL NOU-CENTS VINT 

AMB TRENTA-VUIT euros. 

 

  

 13% Despeses generals 1.679,65 € 

 9% Benefici industrial 1.162,83 € 

  Subtotal 15.762,86 € 

    

 21% I.V.A 3.310,20 € 

  

 

  

  TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA 19.073,06 € 

El present pressupost d'execució per contrata, puja a l'expressada 

quantitat de: DINOU MIL SETANTA-TRES AMB ZERO SIS euros. 

 

Castelldefels, Setembre de 2015. 

 

 

Platón Buenaventura Martínez 

 

 


