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Resum : Aquest Treball final de grau és un projecte realitzat amb la finalitat de
millorar algunes de les instal·lacions i serveis d’una hípica ja existent formada
per vint-i-quatre places d’equí. S’ha realitzat una distribució en planta de les
noves i millorades instal·lacions d’aquesta activitat. Els tipus d’instal·lació i
serveis millorats són:
-

L’automatització de l’aliment, amb la finalitat d’estalviar en mà d’obra i
donar un pinso més uniforme i regular.
Renovar el sistema elèctric per complir amb les normatives mínimes
exigides actualment sobre il·luminació.
Fer uns vestuaris individualitzats per fer més confortable l’estada dels
usuaris i treballadors.
Proposta d’un pla de dejeccions ramaderes per així ser més
ambientalment eficient.

Totes aquestes millores van acompanyades dels càlculs necessaris per poder
dimensionar correctament les instal·lacions corresponents a la il·luminació,
electricitat, femer i vestuaris. Finalment s’han elaborat uns plànols en AutoCAD.

Título: Proyecto de mejora de las instalaciones de una actividad destinada a
hípica.
Autor: Vanessa Nogales Herranz.
Tutor: Eduard Hernández.
Resumen: Este Trabajo final de grado es un proyecto realizado con la finalidad
de mejorar algunas de las instalaciones y servicios de una hípica ya existente
formada por veinticuatro plazas de equino. Se ha realizado la distribución de
espacios y equipamientos ganaderos. Las instalaciones y servicios mejorados
son los siguientes:
-

Automatización de la alimentación, con el fin de ahorrar en mano de
obra y dar un pienso más uniforme y regular.
Renovar el sistema eléctrico para cumplir con las normativas mínimas
exigidas actualmente sobre iluminación.
Hacer unos vestuarios individualizados para hacer más confortable la
estancia de los usuarios y trabajadores.
Propuesta de un plan de deyecciones ganaderas para así ser más
ambientalmente eficiente.

Todas estas mejoras van acompañadas de los cálculos necesarios para poder
dimensionar correctamente las instalaciones correspondientes de iluminación,
electricidad, estercolero y vestuarios. Finalmente se han elaborado planos en
AutoCAD.

Title: Project to improve the facilities an activity to horse racing.
Author: Vanessa Nogales Herranz
Tutor: Eduard Hernández
Abstract: This final work of degree is a project realized with the purpose to
improve some of the facilities and services of equine already existing, formed by
twenty-four horses. A distribution has been realized in plant of the new and
improved facilities of the adobe mentioned activity. The types of the installation
and improved services are:
- The automation of the food, in order to save workforce and to give a
more uniform and regular fodder.
- To renew the electrical system to expire with minimal regulations
demanded nowadays on lighting.
- To make a few locker room individualized to make mare comfortable the
stay of the users and workers.
- Offer of a plan of cattle excretions this way to be more environmental
more efficient.
All these improvements are accompanied of the calculations necessary to be
able to measure correctly the corresponding facilities of lighting, electricity, the
muck-collector and the locker room. Finally planes have been elaborated in
AutoCAD to be able to make the calculations more effective.
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1. Objecte
Es redacta el present projecte tècnic amb la finalitat de remodelar l’hípica Sant
Daniel, del municipi de Tordera, formada per 24 places d’equí de sella. L’abast
d’aquest projecte atén a les necessitats de remodelar els serveis tant per usuaris
com per treballadors, renovar la instal·lació d’il·luminació i electricitat i proposar
un sistema d’automatització de l’aliment.
Per tractar-se d’un document acadèmic no s’inclou el plec de condicions ni l’estudi
de seguretat i salut dels treballadors.
2. Antecedents
Aquest projecte es redacta per encàrrec del promotor d’una hípica per tal de
donar un millor servei als usuaris, reduir la mà d’obra amb l’automatització de
l’aliment i fer complir la normativa actual per l’àmbit d’instal·lació elèctrica i medi
ambient.
Aquesta activitat com a negoci es dedica a fer classes d’equitació, compra i
venda de cavalls i donar allotjament a qualsevol cavall mitjançant una
manutenció mensual per part de l’usuari. El fet de que sis d'aquests cavalls es
dediquin a la doma, implica que únicament s'obtenen ingressos de 18 cavalls.
3. Bases del projecte
3.1 Directrius: Finalitat
La finalitat d’aquest projecte és el dimensionament de les instal·lacions
elèctriques per tal de complir amb la normativa, l’automatització del menjar per
fer un estalvi econòmic i també aconseguir fer una gestió adequada dels
residus.
D’altra banda, per tal de donar un millor servei als usuaris, es proposa fer uns
vestuaris, ja que l’actual hípica manca d’aquest servei.
3.2 Condicionants
L’inversor de l’hípica ens imposa una sèrie de condicionants:


Distribució dels vestuaris i dimensionament d’aquests



Automatització de l’aliment



Compliment del reglament electrotècnic per a baixa tensió
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Compliment de la llei 20/2009, del 4 de desembre, la qual fa referència al
control ambiental de l’activitat.
3.3 Situació actual
La finca total consta de 15 ha. En total n’hi ha 3194,7 m2 d’edificacions.
Aquestes edificacions estan disposades de la següent manera:
294 m2

Quadres cavalls .......................................
.......................................

59,85 m2

Pista entrenament ...................................

1932 m2

Femer cobert ..........................................

375 m2

Dutxa cavalls

Emmagatzematge de pinso/farratge ....... 123,85 m2
Pàrquing descobert usuaris ....................

410 m2

La resta d’hectàrees són de bosc.
3.3.1 Sistema de gestió
En aquesta hípica, se segueixen unes determinades activitats diàries que fan
que el propietari de cada cavall no s’hagi de preocupar per fer-les ell mateix.
Al matí a primera hora, quadra per quadra i amb l’ajuda d’un carretó se’ls hi
proporciona el pinso adient a les necessitats de cada cavall.
Durant el dia, i només qui ho té contractat, es treballen els diferents cavalls
perquè estiguin actius. Una vegada finalitza la doma, aquests es dutxen amb
aigua i se’ls hi fa una neteja dels cascos en cas que ho necessitin.
A mitja tarda, quan ja s’han acabat de treballar tots els animals, se’ls hi torna a
donar menjar.
A més del pinso, dia si dia no, en cada quadra es posa una quantitat
determinada d’alfals o palla.
Les quadres es netegen a mà, una per una. Aquesta neteja consisteix en treure
el jaç, format de palla, juntament amb els fems. Aquesta barreja de palla i fems
es porta al femer. Una vegada la quadra està neta es posa un jaç nou (només
palla).
A part d’aquestes activitats es fan classes d’equitació, generalment a nens
petits.
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3.3.2 Sistema d’alimentació
En el nostre cas, l’alimentació és per cavalls en manteniment, és a dir, per aquells
que tenen un o més anys de vida. Per tal de fer un bon ús del pinso, es
complementa amb palla de cereals i/o farratges.
Aquest pinso se subministra en sacs de 50 kg, els quals són repartits manualment
dues vegades al dia (una al matí i l’altre a la tarda), cavall per cavall, amb l’ajuda
d’un carretó. Aquest fet fa que es requereixi més personal, per poder subministrar
l’aliment amb la dosi adequada i en els horaris establerts per satisfer les
necessitats dels cavalls.
3.3.3

Abeuradors

Es disposa d’abeuradors automàtics amb cassoleta, construïts amb materials
inoxidables per evitar possibles intoxicacions i col·locats en un lloc proper a les
menjadores.
3.3.4

Ventilació

La ventilació de les dependències és natural, a través de les finestres i les portes
dels boxes. Les necessitats de ventilació que s’han previst són les necessàries
per a controlar la humitat i la temperatura i per a eliminar l’amoníac, que es
produeix amb la descomposició de l’orina.
3.3.5 Neteja de les dependències
Els fems es retiren dia si dia no, juntament amb el jaç de les quadres o boxes, de
forma manual (amb dimensions de 3,5m x 3,5m), mitjançant, per exemple, la
utilització d'un carretó, i es dipositen al femer previst per a tal fi.
3.3.6

Qualitat i disponibilitat de l’aigua

El subministrament d’aigua es duu a terme a partir de tres pous propis de la
finca, els quals tenen un cabal de 36 m3/h.
L’aigua dels pous en un principi no és potable, és per això, que el propietari de
la finca realitza un tractament de desinfecció de l’aigua amb clor, per tal que
l’aigua compleixi amb els límits establerts.
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3.3.7 Instal·lació elèctrica
Actualment aquesta explotació equina té una potència instal·lada de 5,48 kW i
una potència contractada de 4,6 kW. Això correspon a una ICP de 20 A en
monofàsic.
A aquesta hípica, a més de mancar-li el nivell mínim d’il·luminació que exigeix
la normativa actual per quadres i vestuaris, està prevista de pocs fluorescents
(alguns no funcionen i d'altres estan en males condiciones, fet que pot provocar
un accident).Com que les instal·lacions elèctriques d’aquesta explotació equina
no compleixen les normatives exigides, es proposa fer una nova instal·lació per
tal de millorar la seguretat, tant dels cavalls com dels usuaris.
3.3.8 Personal
En aquesta activitat actualment treballen 3 persones, de les quals dues són
externes i l’altre és el propietari de la finca.
Els dos treballadors externs són fixes, però tenen horaris diferents. Un d’ells, es
dedica a netejar les quadres dels cavalls, dia si i dia no, i ajuda a donar el pinso.
L’altra persona, es dedica a la doma de cavalls i imparteix classes a nens petits.
El seu horari diari és de 8 del matí a 7 de la tarda, exceptuant els caps de
setmana, on només es treballa els matins. En la seva feina també està inclòs el
donar pinso.
3.3.9 Dimensionament del femer
L’estat actual d’aquesta hípica es pot veure en el document II: plànols. En aquest
document es pot observar com aquesta hípica, actualment, ja disposa d’un femer
cobert amb unes dimensions de 375m2, una alçada de 2m i una capacitat total de
750m3.
Per veure si aquest femer està ben dissenyat en l’annex III calculem la producció
anual de fems, la qual és de 330m3/any, per tant el femer ha de tenir com a mínim
165 m3. Com que el femer actual té més capacitat de la que requereix, no hi ha
cap problema per emmagatzemar els fems durant el temps que sigui necessari.
Segons l’article 4 del Reglament CEE 3887/92, en model normalitzat pel
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya,
els titulars de l’activitat disposen de parcel·les amb una superfície total de 8,91
ha. En el nostre cas, es suficient per cobrir la superfície mínima per a aplicar el
fem produït, que segons hem justificat en l’annex III és de 7,3 ha.
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3.3.10 Vestuaris
Perquè l’empresari compleixi amb la normativa de l’ordenança General de
Seguretat i Higiene en el treball, aquest ha de posar a disposició dels usuraris i
treballadors uns vestuaris amb els seus respectius armaris i taquilles individuals.
4. Estudi d’alternatives
Segons marca l’apartat 3.1.2 sobre el sistema d’alimentació, el propietari es
planteja canviar el sistema de distribució del pinso de manual a automàtic.
4.1 Sistema d’automatització
Aquest canvi es duu a terme amb la finalitat d’estalviar mà d’obra a l’hora de
donar el pinso als cavalls. A continuació es proposen unes alternatives per
l’automatització del menjar.

Primera proposta
Consisteix

a

posar

tolves

automàtiques

individualitzades per cada cavall, de tal manera que
aquestes dispensin la quantitat de pinso estipulada
per a cavalls en manteniment.
L’inconvenient d’instal·lar només aquestes tolves és
que tenen una capacitat reduïda de 50 L, fet que
Figura 1: Tolva EQUIMATIK

obliga a omplir-les al cap d'uns dies de forma

manual.
Segona proposta
Aquesta proposta es basa en posar les tolves
individuals anteriors (figura 1) juntament amb silos de
xapa (figura 2) per poder subministrar el pinso durant
un període més llarg de temps.
En el

nostre cas i mitjançant els càlculs pertinents

exposats a l’annex 2, el silo tindrà una autosuficiència
de 4 mesos per tant aquest podrà
Figura 2: Silos de xapa

suportar una capacitat de 15000kg la qual cosa implica
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que ha de tenir unes dimensions de 2,5 m x 2,5 m.
La proposta que hem escollit ha estat la segona, tot i que no sigui la més
econòmica a curt termini, sí que ho serà a llarg termini, perquè aquesta opció
ens dóna l’avantatge de poder estar més temps sense reposar el pinso.
4.2 Instal·lació elèctrica
A la instal·lació elèctrica no hi ha propostes, ja que per complir la normativa del
reglament electrotècnic de baixa tensió s’ha de fer una nova instal·lació la qual
està exposada a l’annex V.
5. Enginyeria del projecte
Com que l’únic canvi del procés del sistema d’explotació és l’automatització del
menjar, a continuació en enginyeria del procés s’explica com funciona aquest
sistema.

5.1 Enginyeria del procés
El sistema d’automatització del pinso funciona a partir d’un silo de xapa el qual
està connectat a un tub perpendicular amb un bi sense fi, el qual facilita el
transport de pinso del silo a la tolva individual, tal com s’observa a la figura 3.
Aquesta s’obre i tanca depenent de l’horari que s’hagi establert amb la quantitat
que s’hagi indicat prèviament a cada tolva.
Aquest sistema d’alimentació té l’objectiu d’uniformitzar i regular el flux
d’aliment.

Figura 3: Representació de sistema automàtic d'alimentació.
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Per tal d’escollir un bon disseny del silo de xapa, el qual emmagatzemarà el
pinso durant un període de temps, s’ha tingut en compte el consum de pinso
diari dels cavalls, en aquest cas s’ha agafat 144 kg de pinso /mes i per tant
s’escull un silo de xapa de 2.5m x 2.5m. Aquests càlculs estan detallats en
l’annex II.
5.2 Enginyeria d’obres i instal·lacions
En aquest projecte com a obres només s’ha de tenir en compte la construcció
de nous vestuaris, els quals serviran tant pels treballadors com per als usuaris.
Pel que fa a les instal·lacions elèctriques, es fa una proposta d'una nova
potència instal·lada, contractada i de la quantitat de lluminària mínima.

5.2.1 Construcció de vestuaris individuals
Segons la normativa citada anteriorment en l’apartat de situació actual de
vestuaris, tots els centres de treball han de disposar de vestuaris i aquests han
d’estar individualitzats per sexes. També s’especifica que per cada treballador
la superfície mínima d’aquests vestuaris han de ser de 2 m2 i una alçada
mínima de 2,30 metres.
Per complir aquesta ordre, la construcció dels vestuaris s’ha dissenyat de la
següent manera:
Es construeixen dos vestuaris individualitzats, cadascun de 32.59 m2. Cada
vestuari esta format de 4 dutxes, dos armaris (un de 0.8 m2 i un altre de 1.3 m2)
Per tal de que els clients i

treballadors puguin emmagatzemar la roba o

qualsevol pertinença, 5 lavabos i 5 renta mans.
Els tancaments de cada vestuari són de maó ceràmic de 7 x 20 x 40 cm. Per
la part exterior s’han arrebossat amb ciment portlant i per la part de dintre s’han
posat rajoles blanques. El sostre serà de guix amb plaques de pladur.
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5.2.2 Enginyeria d’ Instal·lació elèctrica
Per complir la normativa de baixa tensió, s’han obtingut les següents potències.
La potència total instal·lada una vegada s’ha afegit a la instal·lació el sistema
automàtic d’alimentació, la lluminària mínima exigida i l’aigua calenta sanitària
amb les seves respectives bombes és de 11,48 kW.
Per tant, mitjançant els càlculs adjuntats a l’annex V, es decideix contractar una
potència de 10,39 kW en trifàsic, amb una ICP de 15 A.
Aquesta potència es contracta tenint en compte la potència màxima admissible,
tant en monofàsic com en trifàsic.
Pel que es refereix a la tarifa, es recomana al promotor contractar la tarifa 2.1 A
amb Gas Natural Fenosa.
Proteccions
Les línies disposen de proteccions contra possibles curtcircuits i caigudes de
tensió mitjançant interruptors magneto-tèrmics. La instal·lació també disposa de
proteccions contra contactes directes i indirectes, interruptors diferencials de
sensibilitat 30 mA (per enllumenat i endolls i motors en monofàsic) i de 300 mA
per a motors en trifàsic, fent d'aquesta manera més funcional la instal·lació.
També consta d’una presa a terra, la qual s’estableix per limitar la tensió que
puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, per

tal

d'eliminar el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.

5.2.3 Il·luminació
En el disseny d’enllumenat, cal tenir en compte la guia tècnica per la prevenció
dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball, que estableix un nivell
d’il·luminació sobre l’àrea de treball per a estables i quadres de 50 luxs i per
vestuaris o lavabos d’uns 100 luxs.
En el cas dels estables o quadres, per complir la normativa mínima exigida
d’il·luminació anterior, s’instal·len 17 fluorescents de 58 W cadascun amb una
IP-55.
Pel que fa als vestuaris, es col·loquen 4 fluorescents per cadascun. Aquesta
il·luminaria tindrà una potència de 36 W i serà de tipus IP-55.
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La il·luminació d’emergència estarà situada a prop de les portes, per facilitar la
visualització de les sortides en cas d’emergència. Les llums d’emergència
tindran una font lumínica entre 70-350 lm.
Aquests càlculs d’il·luminació es troben en l’annex IV.
6 Seguretat i salut dels treballadors
Es troben diferents aspectes a tenir en compte en la prevenció d’accidents en les
instal·lacions pecuàries, com la de facilitar les operacions de càrrega i descàrrega
dels animals en l’explotació. Existeix també, un possible perill per els domadors
de cavalls, ja que podrien caure del cavall i fer-se qualsevol tipus de lesió.,
Segons marca el reglament de riscos, l'empresari ha de garantir que cada
treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada en matèria
preventiva. De la mateixa manera, el propietari ha de donar als treballadors el
servei de vigilància periòdica del seu estat de salut en funció als riscos inerts al
treball, optant per a la realització de proves que causin les menors molèsties al
treballador i que siguin proporcionals al risc.
L’obligació de l’empresari és mantenir una il·luminació natural amb portes i
finestres complementant-se amb il·luminació artificial, en les hores de visibilitat
deficient.


Àrees o locals d'ús ocasional: 50 lx (fa referència al global de l’hípica)



Àrees o locals d'ús habitual: 100 lx (fa referència als vestuaris)

7 Programació i execució del projecte
L'execució i renovació de les noves instal·lacions elèctriques i l'automatització
del menjar es podrien fer en un període de dues setmanes.
També es faria la construcció dels vestuaris els quals es trigarien 3 setmanes
més.
Un cop finalitzada l’obra es reiniciarà immediatament l’activitat.
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8 Pressupost general
20.802,1 €

Instal·lació elèctrica

1.628 €

Il·luminació
Sistema d’automatització

16.851,06 €
18.480 €

Vestuaris
Equips d’aigua

1.883,5 €

Suma total

59.644,6 €

IVA 21%

12.525,4 €

Pressupost execució contracta

72.169,9 €

Total

72.169,9 €

El pressupost general suma un total de setanta-dos mil cent seixanta
nou amb nou cèntims.
9 Avaluació econòmica financera
Com es justifica en l’annex VI, aquest projecte dóna uns ingressos de 162.000
€/any i uns costos de 161.018 €/any.
Per tant, la rendibilitat total és del 0.14%.
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1. Dades de l’activitat
1.1 Classificació de l’activitat
Segons la normativa del Departament de Territori i Sostenibilitat i amb el que
s’estableix a l’article 65 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la llei 20/200 es
classifica en:

Classificació:
Annex III: Activitats sotmeses a règim de comunicació.
Codi 11.1 g.- Places d’equí per sobre de 5 i fins a 50.
1.2 Breu descripció de l’activitat
Es preveu una remodelació de les instal·lacions d’una hípica la qual consta de 24
boxes o quadres individuals de 3,5m x 3,5m (figura 1) per a cada cavall, una
pista per entrenar de 60 x 32 i un femer de 375m2.

Figura 1: Boxes 3.5 x 3.5

Aquesta instal·lació disposarà de dutxes per a cavalls i vestuaris pels usuaris i
treballadors.
L’activitat de l’hípica és llogar boxes per als cavalls, donar classes d’equitació,
amb doma de cavalls i compra i venda d’aquests.
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1.3 Informació descriptiva de l’activitat
1.3.1 Accés a les instal·lacions
L’accés a l’explotació equina es realitza per la carretera C-32 la qual és paral·lela
a la costa del Mediterrani. Aquesta carretera porta a una rotonda des d'on s’ha
d’agafar la primera sortida, cap a la urbanització Sant Daniel. A partir d’aquí,
s’haurà de prendre la primera bifurcació a mà dreta i després la primera a mà
esquerra, la qual portarà a un camí, sent aquest particular de la finca.
1.3.2 Subministrament d’aigua
El subministrament d’aigua es duu a terme a partir de tres pous propis de la
finca, amb un cabal de 36 m3/h.
L’aigua del pou en un principi no és potable, és per això, que el propietari de la
finca fa un tractament de desinfecció de l’aigua amb clor per complir amb els
límits establerts. Per poder dur a terme aquesta fer desinfecció, s'han d' afegir
com a màxim 0,5 mg de clor / L, en una aigua que ha de tenir un pH inferior a
8, i s’ha de deixar reposar l’aigua durant 30 minuts. Degut a la negativa del
propietari, no s'ha pogut procedir a l'anàlisi de l'aigua del pou.
Si un cavall necessita uns de 5 litres d’aigua per cada 100 kg de pes, un
exemplar de 500 kg, necessitarà al voltant d’uns 25 litres d’aigua diaris.
Aquests litres poden variar segons l’època de l’any i l’estat fisiològic de l’animal.
Tenint en compte que cada cavall consumeix 25 litres diaris, si en tenim 24
cavalls, s’hauran de proporcionar 0,6 m3/dia d’aigua. Per tal de no fer curt en
el subministrament d’aigua, es calcula un total de 0,015 m3/dia més d’aigua.
Per tant, el consum total d’aigua de l’hípica és de 221 m3/any.
1.3.3 Evacuació d’aigües residuals
Les aigües residuals de l’hípica, són:


Aigües dels serveis de vestuaris destinats als usuaris i treballadors, les
quals van a parar a una depuradora que es troba en la mateixa
urbanització de Sant Daniel.

2



Aigües de les dutxes dels cavalls. Les dutxes dels cavalls estan
construïdes de tal manera que tenen un 3% de pendent per facilitar la
conducció de les aigües de neteja al desaigua. Aquestes aigües també
són dirigides a la depuradora de la urbanització.
1.3.4 Infraestructura sanitària

Per tal d’evitar malalties és molt important fer una bona prevenció i una bona
neteja. Pel que fa a la prevenció, s’han d’evitar que entrin insectes, aus
rosegadores, animals salvatges,etc. Això està directament lligat amb la neteja, ja
que si es fa una bona neteja de les quadres, dels abeuradors, de les dutxes, dels
cavalls i dels materials que s’utilitzen, s’eviten la majoria de les infeccions.
Per una altra banda, els animals morts es dipositen en un contenidor homologat,
per tal de no atreure animals externs.
1.4 Calendari previst del projecte
En cas que el propietari volgués tirar endavant l’execució de les noves
instal·lacions, es podrien fer en un període de dues setmanes.
Pel que fa a l’automatització del menjar i la renovació de la instal·lació elèctrica
es trigaria un període de dues setmanes.
També es faria la construcció dels vestuaris els quals es trigarien 3 setmanes
més.
Un cop finalitzada l’obra es podria reiniciar immediatament l’activitat.
2. Medi potencialment afectat
2.1 Delimitació de l’espai físic potencialment afectat
Aquesta explotació està situada a 5 km del nucli urbà de Tordera, al marge de la
riera de Sant Daniel.
La finca té un total de 15 ha, de les quals 10 són de bosc i la resta corresponen a
les instal·lacions (boxes, femer, pistes).
L’entorn que envolta aquesta hípica es caracteritza per la convivència entre
conreus extensius de vinya i patates amb alzinars i pins.
La superfície de bosc de la mateixa finca està formada per un bosc mixt de pins i
alzines.
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1. Objectiu
L’automatització del menjar es fa amb la finalitat de reduir la mà d’obra i per la
uniformització i regulació del pinso.
Abans de saber quin tipus d’automatització es vol, s’ha de tenir en compte quin
tipus de cavall es vol alimentar, és a dir, per a quin moment fisiològic volem
donar aquest pinso.

2. Sistema d’alimentació dels cavalls
L’alimentació de qualsevol animal, en aquest cas equí, depèn de diversos factors
com poden ser l’exercici diari, el pes, l’edat, l’estat fisiològic, etc.
Un cavall jove en edat de creixement, necessitarà més aliment que un animal
gran, ja que en els primers 18 mesos és quan arriben al 90% del seu pes. Un
cavall d’ús general que no s'exerciti massa, requerirà menys aliment que un cavall
destinat al salt. Per altra banda, les èpoques de l’any també afecten, ja que a
l’hivern els cavalls necessiten menjar més per tal de mantenir la seva temperatura
corporal. És molt important assegurar-se que no estem sobrealimentant al cavall,
ja que un cavall amb sobrepès tindrà baix rendiment i més probabilitat d’agafar
malalties.
En la taula 1 veiem les dosis d’alimentació diària dels cavalls en funció de l’edat i
l’estat fisiològic.
Taula 1: Dosis d'alimentació diària dels cavalls

Cavalls

Farratge (kg)

Concentrat (kg)

Manteniment

1.5-2.0

1.5-2.5

Eugues gestants

1.0-1.5

1.5-2.5

Eugues lactants (0 -3 mesos) 1.0-2.0

2.0 - 4.0

Eugues lactants (3-6 mesos)

1.0-2.0

1.5-3.5

Treball lleuger

1.0-2.0

1.5-3.0

Treball moderat

1.0-2.0

1.75-3.5

Treball intens

0.75-1.5

1.75-3.5
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En el nostre cas l’alimentació serà per cavalls en manteniment, és a dir, per
aquells que tenen un o més anys de vida. Per fer un bon ús del pinso, aquest ha
d’estar complementat amb palla de cereals i/o farratges. El pinso està
emmagatzemat en una zona aïllada dels boxes dels cavalls (figura1).
La quantitat de pinso diari depèn dels factors comentats anteriorment però
sempre sense sobrepassar la quantitat d’1 kg per cada 100 kg de pes viu i
repartida

sempre

en

dues

vegades al dia com a mínim.
Això és degut a que el cavall té
un intestí prim amb molt poca
capacitat, característica que no
permet fer àpats molt copiosos,
sinó molts però en poques
quantitats. Si el pinso és massa
abundant, la capacitat digestiva
Figura1: Zona de magatzem de pinso

no és suficient i la fermentació que
resulta és molt ràpida. Aquesta fermentació ràpida pot provocar còlics als cavalls.
En general l’alimentació dels cavalls ha de contenir un 60% de farratge i un 40%
de pinso compost. També ha de contenir carbohidrats, proteïnes, minerals i
vitamines, tal com es pot veure a la taula 2.
Taula 2: Constituents analítics ( %)

Proteïna bruta

10.67

Olis i greixos bruts

2.90

Fibra bruta

10.15

Cendres brutes

4.07

Sodi

0.08

El farratge està constituït per palla o fenc, que s’obté dels cultius veïns de la finca.
El fet d’aportar farratge a la dieta dels cavalls es fa per tal d’aportar calories i
proporcionar diferents nutrients per al seu metabolisme i així, estimular els
intestins perquè puguin mantenir una flora intestinal equilibrada.
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L’equilibri en la dieta dels cavalls és molt important. És per això, que qualsevol
programa d’alimentació de cavalls, es basarà en complir diferents aspectes com
satisfer les necessitats de nutrients dels animals per tal de mantenir un sistema
digestiu saludable i oferir aliments de la més alta qualitat. A la següent taula (3) es
poden veure els diferents nivells nutritius que ha de tenir un cavall per mantenirse de forma adequada.
Taula3: Necessitats nutritives diàries

Necessitats nutritives diàries
Fenc d’alfals

0,5% del pes viu de l’animal.

Palla

< 3 kg.

Pinso

1kg per cada 100kg de pes viu.

Aigua

5l per cada 100kg de pes viu.

Proteïnes

Més important la lisina donar 630gr  s’obté del fenc
d’alfals.

Minerals

Els més importants són calci i fòsfor en relació 2:1.
Concretament s’ha de donar 24gr de calci i 16gr de
fòsfor  s’obtenen del fenc.

Vitamines

Les més importants són: vitamina A,D,E i B 
La quantitat exacte s’obté a partir de fenc d’alfals o
trèvol.

Energia

16,7 Mcal/Dia  s’obté de la vitamina B.

Pel que fa a la palla, a Catalunya s’utilitza per donar volum a la dieta. És un
material que quasi no té valor nutritiu i el seu elevat nivell en lignina el fa bastant
indigestible, fet que pot provocar còlics
Els farratges per a cavalls estabulats, com és el nostre cas, han d’haver estat
assecats al sol durant uns dies abans que els consumeixin els cavalls. En
aquesta explotació se’ls hi dóna 5 o 6 kg de pinso juntament amb 3 kg d’alfals
diaris. En cas de sobrepassar la quantitat d'alfals, estarem donant un excés de
proteïnes al cavall.
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3. Sistema automàtic d’alimentació
A partir del tipus d’alimentació que haguem escollit, l’elecció del sistema
automàtic serà diferent pel que fa a les dimensions del silo.
El sistema d’alimentació automàtic que hem escollit, tal com hem explicat a la
memòria, està format per un conjunt de tolves
individuals i uns silos de xapa, per tal de poder
proporcionar més dies de pinso als cavalls.
Com a solució ramadera, trobem uns silos de xapa
que s’utilitzaven per l'engreix de bestiar porcí, on
s'emmagatzemava el pinso necessari.
La tolva (figura 2) està dissenyada per repartir el pinso
amb un flux constant. Aquests silos de xapa o
Figura 2: Silos de xapa

dispensadors automàtics de pinsos, són una tolva on
els grans aprofiten la tendència de caiguda fins a arribar

a un tub perpendicular (figura 2), que els condueix a la sortida del silo, fins a un
tub amb una espiral o un caragol bi sense fi, que

té la funció de tap o

tancament. Aquest caragol només s’obre quan està en marxa el motor, que
s'activa segons el programa escollit.
El dispensador té un funcionament senzill. Es basa en un motor elèctric
connectat a un reductor de velocitat (provist d'un interruptor horari), que té la
funció d’obrir i tancar el circuit segons la programació establerta.
Per tal de decidir i gestionar l’espai per la instal·lació d’aquesta tolva, s'ha de fixar
la quantitat que es vol emmagatzemar, establerta a partir de la taula 4 :
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Taula 4: Sistema de pesatge

Comptant que per cada de 100 Kg de pes viu es proporciona 1 Kg de pinso i
tenint en compte que la mitjana de pes dels cavalls és de 500 kg, s'han de
proporcionar 5 Kg de pinso al dia per alimentar a l'animal. Calculant que la
nostra hípica té 24 equins, necessitem 120 Kg de pinso al dia. Així doncs, per
tal de donar-li el màxim rendiment al silo i poder suportar de forma autosuficient
almenys uns 4 mesos, instal·larem un silo amb una capacitat de 15000 kg. Si
agafem aquesta capacitat segons la taula 3, tindrà unes dimensions de 2.5 m x
2.5m.
Una vegada hem escollit la tolva, escollirem les tolves individuals que regularan
la quantitat de pinso individual per a cada cavall. Les tolves individuals que
s’han escollit són les tolves automàtiques equimatic, tal com es veu a la figura
3:
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Figura 3 : Tolva automàtica individual EQUIMATIC

Aquest tipus de tolves individuals o menjadores faciliten el treball i sobretot
proporcionen un estalvi de temps i de treball. Funcionen amb un ompliment
periòdic que prové del silo gran. Les característiques d’aquesta tolva són:


Fàcil instal·lació i programació.



Capacitat de 50 litres.



Sistema automàtic.



Permet dosificar la ració i programar horaris.



Indicador del nivell d’aliment en la tolva.



Programació d’horari per a 1,2 o 3 vegades al dia.



Consum màxim 5 W.

En el cas que es vulgui disminuir el número de racions al dia, per exemple
programar només dues racions al dia, només s’ha de fixar el tercer programa a
la mateixa hora que el segon. En el cas que només es volgués fer una dosis
diària, s’establiran els tres programes a la mateixa hora.
Com es pot veure, un dels avantatges més importants del fet d’automatitzar
l’aliment és que es poden fer tres menjades al dia, que faciliten la digestió de
l'animal, i permet, a més a més, estalviar en mà d'obra.
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1. Objectiu de l’estudi de la de gestió de les dejeccions ramaderes
L’objectiu de l’estudi de gestió de dejeccions ramaderes es fa amb la finalitat
d'acomplir l’Ordre 22 de octubre de 1998, per la que s’estableix el Codi de Bones
pràctiques agràries en relació amb el Nitrogen, la qual permet fer una bona
gestió de fems.
1.1 Producció de fems
Segons l'“Ordre 22 de octubre de 1998, per la que s’estableix el Codi de Bones
pràctiques agràries en relació amb el Nitrogen” s’estima una producció anual de
fems d’unes 11 tn/any per plaça d’equí de sella.
Així doncs, si tenim en compte que la capacitat de l’explotació per animals
estabulats en boxes és de 24 places d’equí de sella, obtenim que la producció
anual de fems s’estima en unes 264 t/any.
Si s’estima una densitat del fem de 800 kg/m3, el volum anual de fems que es
produeix a l’explotació és de 330 m3/any, la qual cosa suposa uns 27,5 m3/mes.

x 24 places x

= 330 m3/ any

330m 3
= 27,5 m3 / mes
12mesos

1.2 Gestió agrícola del fem.
Cal tenir en compte que el fem de cavall és un bon fem, ja que té grans
quantitats de microorganismes i fermenta amb molta rapidesa però és pobre en
nutrients a causa de l’alimentació dels cavalls. Dit això, el fem generat és molt
bo i per tant s’aplicarà a les terres de veïns agricultors amb l’objectiu d’aprofitar
el seu valor fertilitzant. Com s’ha mencionat anteriorment, es tenen
contractades 8 ha de camps veïns per tal d’aplicar els fems en els seus camps.
Aquesta aplicació es farà seguint les indicacions del pla de gestió agrícola
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següent, Decret 261/96 sobre la protecció de les aigües contra la contaminació
produïda pels nitrats procedents de fonts agràries i l'“Ordre 22 de octubre de
1998, per la que s’estableix el Codi de Bones pràctiques agràries en relació amb
el Nitrogen.”
 Característiques del fem.
El fem que es genera en aquesta hípica és de bestiar equí. Com hem dit abans,
seguint el codi de bones pràctiques, s’estima una quantitat de nitrogen produït per
plaça d’equí i any de 63.80 Kg N, que equival a 1.531,2 kg N/any.

x

= 1531.2 kg N / any

El nitrogen que conté els fems dels cavalls es troba de forma orgànica. D'aquesta
manera, el nitrogen s'absorbeix millor en el cultiu i s'allibera lentament, evitant així
lixiviacions de nitrogen cap a les capes freàtiques.
Com hem dit abans, els fems de cavalls contenen molta matèria orgànica, això fa
que una vegada incorporats en el sòl, millorin les seves propietats físiques
(retenció d’aigua, porositat i estructura).
1.3 Capacitat d’emmagatzematge del fem generat.
Els agricultors veïns ens venen a recollir els fems pels seus camps cada 6 mesos
per cobrir les necessitats dels seus cultius, com són ray grass, ordi i blat. Donat
que la producció anual és de 330 m3 a l’any, el femer ha de tenir com a mínim 165
m3.
El femer que hi ha actualment construït és de formigó, té 375 m2 i una alçada de 2
m, la qual cosa conforma un femer de 750 m3.

1.4 Càlcul de la dosi de fem a aplicar per no sobrepassar els 210
KgN/Ha.

Nitrogen total a aplicar: 210 kg N/ha i any.
Aportació de nitrogen amb el fem: 1531 kg N /any.
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Producció anual de fem: 330 m3 /any
Contingut mig de Nitrogen en el fem: 4,6 kg N/m3
Dosi de fem =

210 Kg N /Ha i any
 45 m 3 / ha i any
4,6 Kg N / m3

1.5 Nombre d’hectàrees necessàries per aplicar el fem produït
Dosi de fem = 45 m3/ ha i any
Producció estimada de fem = 330 m3 /any.

330m 3 / any
= 7,3 ha
45m 3 / ha.any

1.6 Criteris de justificació i aplicació del fem
L’aplicació del fem com a adob orgànic es realitzarà seguint els següents
criteris:


Per tal d’afavorir al màxim la infiltració i eliminar el risc de contaminació
s’han d’incorporar els fems al sòl tan aviat com sigui possible



Evitar l’aplicació en sòls endollats



Respectar les distàncies als cursos d’aigua

El fem aplicat es justifica tenint en compte l’article 4 del Reglament CEE 3887/92,
en model normalitzat pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya. Els titulars de l’activitat disposen de parcel·les amb
una superfície total de 8,91 ha. En el nostre cas, és suficient per cobrir la
superfície mínima per aplicar el fem produït, que com hem justificat, és de 7,3
ha.
1.7 Emissions difuses: Males olors.
Caracterització
L’olor dels fems de cavall, es propaga segons la direcció del vent.
Els fems d’equí no són font de males olors, tot i així, aquests fems són recollits
dia si dia no i portats al femer on queden aïllats. El fet de treure els fems quasi
diàriament i no deixar que s’acumulin en la quadra, afavoreix que no es
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produeixi la fermentació anaeròbica, que és la responsable de la producció de
components que generen la mala olor.
A partir d’aquí, una vegada els fems són aïllats en el femer es produeix el
procés de compostatge. Aquest procés es fa en condicions anaeròbiques i
temperatures elevades per eliminar possibles patògens i higienitzar la matèria
orgànica. Per tal d’accelerar el procés també es pot anar voltejant
periòdicament.
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1. Objecte
Dissenyar una instal·lació d’il·luminació interior utilitzant el programa d’il·luminació
DIALUX versió 4.12 d’acord amb el reglament tècnic d’il·luminació.
2. Normativa
S’ha de conèixer el tipus d’edificació i quina classe d’activitat es desitja realitzar,
doncs, depenent d’això, s’establirà un nivell d’il·luminació diferent. En la taula 1 i 2
s’estableixen els nivells d’il·luminació que s'han de complir en l’edificació.

Taula 1:Nivells d'il·luminació en zones de circulació.

(1) Em: Nivell d’il·luminació per a una tasca concreta.
(2) UGR: Índex d’enlluernament unificat.
(3) Ra: Índex de rendiment subministrat pel fabricant.
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Taula 2:Nivells d'il·luminació en activitats agrícoles..

En el nostre cas, el que ens interessa de la taula 1 és el nivell d’il·luminació dels
vestuaris que correspon a 100 luxs. En la segona taula, ens hem de fixar en
estables i quadres que requereixen 50 luxs d’il·luminació mínima.

3. Metodologia de càlcul
Per tal d’introduir correctament les dades en el programa DIALUX cal tenir en
compte diferents aspectes com:
-

-

Geometria de l’hípica :

- Geometria dels vestuaris :



Longitud : 66 m.

Longitud : 6m.



Amplada : 13 m.

Amplada : 5 m.



Alçada : 3.5 m.

Alçada : 3.5 m.

Grau de reflexió: fa referència als materials que es vulguin posar tant
en el sostre, parets i terra. En el nostre cas per fer la part que dóna a
les quadres hem decidit agafar:


Sostre: gris fosc ( reflectància 10%).



Parets: Groc sorra (reflectància 46%).



Terra: Formigó (reflectància 27%).

I en el cas dels vestuaris:


Sostre: Blanc pur ( reflectància 86%).



Parets: Blanc pur (reflectància 86%).



Terra: Formigó (reflectància 27%).
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-

Pla de treball: El pla útil o de treball indica l’alçada respecte al terra a
la qual es realitzaran les activitats dintre del recinte. En el nostre cas
és de 0.01 m.

-

Selecció de lluminàries: Les lluminàries escollides per quadres són
fluorescents agafats del catàleg GEWISS GW80783 CLICK21 DE
58W i per vestuaris GEWISS GW80782 CLICK21 DE 36 W.

-

Muntatge de lluminàries: Aquí, si s’escull l’opció definida per l’usuari
es pot determinar la longitud de suspensió. En el nostre cas, hem
agafat 1 m i per defecte el programa defineix l’alçada del punt de llum
i l’alçada de muntatge.

-

Una vegada ja estan tots aquests paràmetres definits i passem a la
pàgina següent, trobem uns paràmetres de càlcul que s’han d’establir
a partir de les taules 1 i 2. Quan fem la lluminària per boxes o
quadres, introduïm el valor de 50 luxs i quan fem els vestuaris, el
valor de 100 luxs.

-

A continuació, establim la disposició de lluminària tant horitzontal com
vertical, de tal manera que aquesta distribució arribi al mínim de 50 o
100 luxs mínims exigits.

-

En el nostre cas, per boxes o quadres hem establert una x: 9 i una y:
2. Amb aquestes dades, el programa calcula uns 56 luxs, la qual cosa
és suficient, ja que com a mínim hauríem de tenir 50 luxs.

-

En el cas dels vestuaris, definim una distribució de x: 2 i una y:2
obtenint així de 229 luxs.

4. Resultats en DIALUX

3

Projecte 1: Il·luminació boxes.

Contacto:
N° de encargo:
Empresa:
N° de cliente:

Fecha: 28.06.2016
Proyecto elaborado por:

4

Proyecto 1
28.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

GEWISS GW80783 CLICK 21 - 1x58W FD / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 35 64 85 93 77

Emisión de luz 1:

Plafoniera Stagna in Policarbonato - Fornito senza Lampada
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Proyecto 1
28.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local 1 / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:472

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

[%]

Em [lx]

Emin [lx]

Plano útil
Suelo

/
27

54
54

22
20

134
132

0.397
0.367

Techo
Paredes (4)

10
46

17
37

14
12

22
63

0.804
/

Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Emax [lx]

Emin / Em

0.010 m
128 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

18

Designación (Factor de corrección)

(Luminaria) [lm]

(Lámparas) [lm]

P [W]

4010

5200

49.0

93600

882.0

GEWISS GW80783 CLICK 21 - 1x58W F D
(1.000)
Total:

72177

Valor de eficiencia energética: 1.03 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Base: 858.00 m²)
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Total:

Proyecto 1
28.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.010 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 3.500 m
Base: 858.00 m²
Superficie

Rho [%]

desde ( [m] | [m] )

hacia ( [m] | [m] )

Longitud [m]

Suelo
Techo

27
10

/
/

/
/

/
/

Pared 1
Pared 2

46
46

( 0.000 | 0.000 )
( 66.000 | 0.000 )

( 66.000 | 0.000 )
( 66.000 | 13.000 )

66.000
13.000

Pared 3
Pared 4

46
46

( 66.000 | 13.000 )
( 0.000 | 13.000 )

( 0.000 | 13.000 )
( 0.000 | 0.000 )

66.000
13.000
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Proyecto 1
28.06.2016

Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
GEWISS GW80783 CLICK 21 - 1x58W FD
4010 lm, 49.0 W, 1 x 1 x FD 58W (Factor de corrección 1.000).

N°

Posición [m]

1
2
3

X
3.670
3.670
11.000

4
5

Y
3.250
9.750
3.250

Z
2.500
2.500
2.500

X
0.0
0.0
0.0

11.000
18.330

9.750
3.250

2.500
2.500

6
7

18.330
25.660

9.750
3.250

8
9

25.660
32.990

10
11

Rotación [°]
Y
0.0
0.0
0.0

Z
90.0
90.0
90.0

0.0
0.0

0.0
0.0

90.0
90.0

2.500
2.500

0.0
0.0

0.0
0.0

90.0
90.0

9.750
3.250

2.500
2.500

0.0
0.0

0.0
0.0

90.0
90.0

32.990
40.320

9.750
3.250

2.500
2.500

0.0
0.0

0.0
0.0

90.0
90.0

12
13

40.320
47.650

9.750
3.250

2.500
2.500

0.0
0.0

0.0
0.0

90.0
90.0

14
15

47.650
54.980

9.750
3.250

2.500
2.500

0.0
0.0

0.0
0.0

90.0
90.0

16
17

54.980
62.310

9.750
3.250

2.500
2.500

0.0
0.0

0.0
0.0

90.0
90.0

18

62.310

9.750

2.500

0.0

0.0

90.0
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Proyecto 1
28.06.2016

Projecte 2: Il·luminació vestuaris.

Contacto:
N° de encargo: Empresa:
N° de cliente:

Fecha: 28.06.2016
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Proyecto 1
28.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

GEWISS GW80782 CLICK 21 - 1x36W FD / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 92
Código CIE Flux: 36 64 85 92 75

Emisión de luz 1:

Plafoniera Stagna in Policarbonato - Fornito senza Lampada
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Proyecto 1
28.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local 1 / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie

[%]

Plano útil
Suelo
Techo

/
27
86

250
249
129

192
187
109

278
277
157

0.768
0.751
0.847

Paredes (4)

86

190

118

316

/

Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

0.010 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

LongiUGR
Pared izq
23
Pared inferior
21
(CIE, SHR = 0.25.)

Tran
19
18

Emin / Em

al eje de luminaria

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación (Factor de corrección)

(Luminaria) [lm]

(Lámparas) [lm]

P [W]

2507

3350

31.0

13400

124.0

GEWISS GW80782 CLICK 21 - 1x36W F D
(1.000)
Total:

10028

Valor de eficiencia energética: 4.13 W/m² = 1.66 W/m²/100 lx (Base: 30.00 m²)
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Total:

Proyecto 1
28.06.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.010 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 3.500 m
Base: 30.00 m²

Superficie

Rho [%]

desde ( [m] | [m] )

hacia ( [m] | [m] )

Longitud [m]

Suelo
Techo
Pared 1

27
86
86

/
/
( 0.000 | 0.000 )

/
/
( 6.000 | 0.000 )

/
/
6.000

Pared 2
Pared 3

86
86

( 6.000 | 0.000 )
( 6.000 | 5.000 )

( 6.000 | 5.000 )
( 0.000 | 5.000 )

5.000
6.000

Pared 4

86

( 0.000 | 5.000 )

( 0.000 | 0.000 )

5.000

12

Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
GEWISS GW80782 CLICK 21 - 1x36W FD
2507 lm, 31.0 W, 1 x 1 x FD 36W (Factor de corrección 1.000).

N°
1
2
3

X
1.500
1.500
4.500

4

4.500

Posición [m]
Y
1.250
3.750
1.250
3.750

13

Z
2.500
2.500
2.500

X
0.0
0.0
0.0

2.500

0.0

Rotación [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0

Z
90.0
90.0
90.0
90.0

ANNEX V

ÍNDEX ANNEX V : Instal·lació i càlculs elèctrics
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2. Condicionants .................................................................................................. 1
3. Potències actuals ............................................................................................1
4. Potències actualitzades ..................................................................................1
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6. Tarifa i companyia a contractar ..................................................................... 3
7. Procediment de càlcul ................................................................................... 4
8. Taula resum del càlcul de línies .................................................................... 8
9. Proteccions .................................................................................................. 9

1. Objecte
L’objecte de renovació de la instal·lació elèctrica es fa amb la finalitat de
complir la normativa actual segons marca el reglament electrotècnic de baixa
tensió.
2. Condicionants
Els condicionants imposats pel promotor són:


Complir la normativa, que imposa 50 luxs per quadres i 100 luxs per
vestuaris.

3. Potències actuals
Actualment aquesta hípica té una potència instal·lada en monofàsic de 5,48 kW
i una potència contractada de 4,6 kW. Això correspon a una ICP de 20A.
4. Potències actualitzades
Com mostra la taula 1, la potència total instal·lada, tenint en compte el sistema
d’automatització del menjar, l’aigua calenta sanitària i la seva respectiva bomba
i el nivell mínim d’il·luminació mínim exigit, és de 11,48 kW. Es considera una
instal·lació trifàsica.
Taula 1: Càlcul de la potència total instal·lada

Número de línia

Referència

Potència instal·lada kW

L1

Endolls generals

3,25

L2

Menjadores

0,36

L3

ACS

2,00

L4

Bomba Banys

0,75

L5

Llum

1,27

L6

Llum emergència

0,15

L7

Abeuradors

1,50

L8

Motor reductor 1

1,10

L9

Motor reductor 2

1,10

Total

11,48 kW

1

5. Potència contractada
Per poder determinar quina potència es contracta cal calcular les potències
màximes admissibles. Aquestes últimes potències s’han calculat considerant
les línies d’il·luminació, les dels abeuradors, menjadores, ACS i bomba de
banys.
Després d’analitzar els diferents càlculs en monofàsic i trifàsic, justificats en la
taula 2, es conclou que la màxima potència admissible en trifàsic serà de 5,454
kW. Aquests kW surten de la suma de la suma de la L1+ L8 + L9.
Taula2:Càlcul de la potència simultània

Monofàsic

Trifàsic

Línies

W

Línies

W

Total W

Fase R

L1

3250

L8 + L 9

2204

5454

Fase S

L2+L3+L4

3110

L8 + L9

2204

5314

Fase T

L5+L7

2774

L8 + L9

2204

4478

Finalment es determina la potència contractada. Fent referència a les potències
normalitzades de la companyia subministradora, en aquest cas Gas Natural
Fenosa, es contracta una potència en 230/400 V de 10,39 kW.
De l’anàlisi de simultaneïtat, es conclou que durant una determinada època de
l’any amb una potència contractada de 6,928 kW i una ICP de 10 A seria
suficient.
Tot i així, escollim la potència de 10,39 kW i una més baixa pensant en la
possibilitat d'una sobrecàrrega energètica (a l'hivern, per exemple, es pot donar
que a mitja tarda, estiguin tots els llums engegats, els usuaris dutxant-se, el
sistema d’automatització funcionant i els cavalls bevent aigua). En un cas així,
s’ajuntarien els 2774 kW més els 3110 kW més els 2204kw, de manera que es
superarien els 5,54 kW que es tenia pensat contractar. Per aquesta potència
correspon una ICP de 15 A.

2

Taula 3:Quadre de potències normalitzades.

6. Tarifa i companyia a contractar
Segons la taula 3, una potència contractada de 10,39 kW correspon a la tarifa
elèctrica de 2.1A. Segons la gràfica 1 de comparativa de preus, es pot veure
que la companyia més econòmica és la de Gas Natural Fenosa amb 0.128 €/
kW.
Taula 4:Comprativa de preus de la
llum

3

7. Procediment de càlcul
Per al càlcul de les seccions i dels diferents conductors s’ha de tenir en compte
la intensitat (I) i la caiguda de tensió de cada línia.
Per fer el càlcul de la instal·lació s’utilitzen les fórmules que hi ha a continuació.
Fórmules utilitzades
7.1 Càlcul de les intensitats
Les fórmules emprades per calcular la intensitat en monofàsic i trifàsic són les
següents:
Intensitat en trifàsic: I =

Intensitat en monofàsic: I =

On:
= Desfasat entre corrent i tensió (taula 1).
V= Tensió en volts
I= Intensitat en ampers
R= Rendiment del motor (taula1).
P= Potència en watts
K= Coeficient multiplicador, d’arrancat (1,25 en motors, 1,8 en fluorescents i 1
en resistències).

Taula 1: Rendiments i factors de potencia en funció de la potencia del dispositiu.
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Una vegada s’obté la intensitat que passa per als cables, s’escull una PIA, la
qual sigui superior a la calculada:

IB = Intensitat de corrent.
IN = Intensitat de la PIA.
IZ = Intensitat del cable.

7.2 Càlcul de la caiguda de tensió parcial
També es poden diferenciar entre monofàsiques i trifàsiques:
q trifàsic =

q monofàsic =

On:
S = secció en mm2
L = distància en metres
= desfasat entre corrent i tensió
Q = caiguda de tensió (V).
I= Intensitat en ampers.
µ = Conductivitat del cable de 44 Cu a 90ºC.

7.3 Càlcul de la caiguda de tensió total
La caiguda de tensió total al llarg de la línia serà la suma de les caigudes de
tensió parcial de cada línia.
El percentatge de caiguda de tensió total no pot ser superior del 3% en
enllumenat i del 5% en la resta de la instal·lació. Si alguna línia supera el límit,
s’haurà d’augmentar la secció del conductor.

5

7.4 Determinació del coeficient i tipus d’instal·lació
Alhora de determinar el coeficient per agrupació, cal tenir en compte la
disposició dels cables. En el nostre cas tenim cables encastats. Segons la taula
1, aquesta disposició de cables correspon a un tipus d’instal·lació A amb un
coeficient d’agrupació d’1.
Taula1: Factors de reducció per agrupament

6

Taula resum de factors d’agrupament

Tipus d’instal·lació
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Número de línia
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9

7

Coeficient d’agrupació
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8 Taula resum del càlcul de les línies.
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ANNEX VI

ÍNDEX ANNEX VI : Avaluació econòmica financera
1. Objectiu de l’avaluació econòmica financera ...............................................1
2. Càlcul dels ingressos .................................................................................. 1
3. Càlcul dels costos ....................................................................................... 1
3.1 Càlcul dels costos fixos ................................................................... 1
3.2 Càlcul dels costos variables ............................................................ 1
4. Càlcul de la rendibilitat .............................................................................. 2

1. Objectiu de l’avaluació econòmica financera
L’anàlisi econòmic financer es fa amb l’objectiu de determinar la “capacitat
financera del projecte” i la rendibilitat de capital propi invertit en el projecte.
Aquesta avaluació pot variar segons la persona interessada i es pot realitzar
sota diferents punts de vista:

1. Punt de vista dels beneficiaris
2. Punt de vista de les entitats que executen el projecte
3. Punt de vista de la societat

2. Càlcul dels ingressos
Aquesta activitat com a negoci té tres fonts fonamentals d’ingressos:




Manutenció dels 18 cavalls: 64.800 €/any.
Classes d’equitació: 43.200 €/any.
Venda de cavalls: 54.000 €/any.

Tots aquests ingressos fan un total de 162.000 €/any.
3. Càlcul dels costos
3.1 Costos fixos
Els costos fixos són els que no són sensibles a petits canvis en els nivells d’una
activitat d’una empresa. En el nostre cas, com a costos fixos tenim:







Amortització de l’obra actual: 59234,4€ / 10 anys = 5.923,44 €/any.
Amortització de la hípica a 30 anys: 640.000€/30 anys= 21.333,33 €/any.
Personal fixe: 42.000 €/any.
Assegurança establiment: 1.500 €/any.
IBI: 1.500 €/any.
Salari del propietari: 30.000 €/any.

La suma total dels costos fixos puja a 102.256,44 €/any.
3.2 Costos variables
Els costos variables són els que es modifiquen d’acord amb les variacions del
volum de producció.

Com a costos variables podem trobar:


Llum: 5.000 €/any.



Manutenció: 43.200 €/any.



Veterinari: 1.200 €/any.



Manteniment de la inversió de la hípica: 6.400 €/any.



Manteniment de la nova inversió: 2.961,7 €/any.

De costos variables s’obtenen uns 58.761,7 €/any.
Si es sumen tant els costos variables com els fixos, s’obté un total de 161.018
€/any.
Aquesta hípica com a negoci obté un benefici anual de 983 €/any.
4. Càlcul de la Rendibilitat
La rendibilitat es calcula a partir del benefici anual i la inversió total, la qual
dóna un 0.14%.
Rendibilitat =

=

= 0,14%.

Document II
Plànols
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Document III
Pressupostos

ÍNDEX
1. Pressupostos parcials ................................................................................. 1
2.

Pressupost general ...................................................................................... 4

PRESSUPOSTOS
1. PRESSUPOST PARCIAL
Capítol
d’enllumenat

Unitats

Enllumenat de
la hípica

U

Enllumenat de
la hípica

U

Llum
d’emergència

U

Concepte
Lluminària industrial amb
reflector simètric i 1 tubs
fluorescents de 58W, de
forma rectangular amb
xassís de polièster,
muntada en superfície al
sostre.
Lluminària industrial amb
reflector simètric i 1 tubs
fluorescents de 36W, de
forma rectangular amb
xassís de polièster,
muntada en superfície al
sostre.
Llum d’emergència no
permanent i no estanca,
amb grau de protecció
IP45, de forma rectangular i
cos de policarbonat, amb
llum fluorescent de 12.5W,
flux aproximat de 70 a 350
lúmens, entre 1 i 2 hores
d’autonomia.

Quantitat

Preu
unitari

17

60 €

1.020 €

8

40 €

320 €

12

24 €

288 €

Import total

Capítol de
proteccions

Unitats

Pia 10 A

U

Pia 16 A

U

Pia 16 A

U

Concepte
Interruptor automàtica
magneto tèrmic de 10A
d’intensitat nominal, tipo
PIA corba C (monofàsic).
Interruptor automàtica
magneto tèrmic de 10A
d’intensitat nominal, tipo
PIA corba C, bipolar
(monofàsic).
Interruptor automàtica
magneto tèrmic de 10A
d’intensitat nominal, tipo
PIA corba C, tripolar
(trifàsic).

1

Import

1.628 €

Quantitat

Preu
unitari

Import

3

25 €

75 €

4

31 €

124 €

3

40 €

120 €

Diferencial
40 A, 30mA

U

IGA

U

PST

U

ICP

U

Fusible

U

Interruptor diferencial
automàtic de la classe
AC, de 40A d’intensitat
nominal, de sensibilitat
elevada de 30 mA, amb
botó de test incorporat e
indicador mecànic
incorporat per defecte.
Dels quals tres són en
monofàsic i tres en trifàsic.
Interruptor general
automàtic magneto tèrmic
de 40A regulable en 30A.
Protector per a
sobretensions transitòries
de 40kA d’intensitat
màxima.
Interruptor de control de
potencia de 20A
Fusible IV.35A

Capítol de
maquinaria

Unitats

Concepte
Sitges de xapa galva ,
completament soldats,
amb obertura a la part
superior des de baix amb
cable galvanitzat.
Tolves individuals
mitjançant espirals
flexibles. Amb boques de
caiguda oberta i tanca
ràpida.

Silos de xapa
U

Alimentació
automàtica

U

6

56 €

336 €

1

250 €

250 €

1

400 €

400 €

1

350 €

350 €

1
4,5 €
Import total

4,5 €
1.659,5 €

Quantitat

Preu per
unitat

Import

1

1.546 €

1.546 €

24

357,7 €

8.585€
10.131 €

Import total

Capítol
d’aigua

Unitats

Bomba de banys

U

ACS

U

Motor
d’abeuradors

Capítol de construcció
Construcció de dos
vestuaris

Concepte
Bomba que proporciona
l’aigua als vestuaris amb una
potencia de 750W.
És la bomba d’aigua calenta
sanitària de potencia 750W.
Motor que proporciona
l’aigua als abeuradors
individuals dels cavalls de
potencia 1500W.

U

Unitats
U

Concepte
Terra amb rajola de gres
català.
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Quantitat

Import

1

450 €

1

800 €

1

255,5€

Import total

1.505,5 €

Import

15.120 €

Parets amb ciment pòrtland.
Sostre amb guix de pla dur.
Mà d’obra dels
vestuaris

3.360 €

U

18.480 €

Import total

Capítol de mà d’obra
instal·lació elèctrica
Mà d’obra del sistema
elèctric

Unitats

Import
17.920 €

U

17.920 €

Import total
Capítol de mà d’obra
sistema d’alimentació
Mà d’obra del sistema
automàtic

Unitats

Import

U

6.720 €
6.720 €

Import total
Capítol de
cablejat

Unitats

m
Cablejat L1

Cablejat L2

m

Cablejat L3

m

Cablejat L4

m

Cablejat L5

m

Cablejat L6

m

Concepte
Cable conductor de coure de
450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07Z1K,bipolar, de secció 2 x 4 + TT
mm2, amb coberta de PVC.
Cable conductor de coure de
450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07Z1K,bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2,
amb coberta de PVC.
Cable conductor de coure de
450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07Z1-K,
bipolar, de secció 2 x 4 +TT
mm2, amb coberta de PVC.
Cable conductor de coure de
450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07Z1-K,
bipolar, de secció 2 x 2,5 +TT
mm2, amb coberta de PVC.
Cable conductor de coure de
450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07Z1-K,
bipolar, de secció 2 x 2,5
+TTmm2, amb coberta de PVC.
Cable conductor de coure de
450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07Z1-K,
bipolar, de secció 2 x 1,5
+TTmm2, amb coberta de PVC.

3

Metres

Preu
unitari

Import

21

0,88 €

18,5 €

330

0,66 €

217,8 €

195

0,88 €

171,6 €

195

0,66 €

128,7 €

90

0,66 €

59,4 €

180

0,59 €

106,2 €

Cablejat L7

m

Cablejat L8

m

Cablejat L9

m

Escomesa

Línia general

Derivació
individual

m

m

m

Cable conductor de coure de
450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07Z1-K,
bipolar, de secció 2 x 2,5
+TTmm2, amb coberta de PVC.
Cable conductor de coure de
450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07Z1-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 +TT
mm2, amb coberta de PVC.
Cable conductor de coure de
450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07Z1-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 +TT
mm2, amb coberta de PVC.
Cable conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K,
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2,
amb coberta de cable PVC.
Cable conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K,
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2,
amb coberta de cable PVC.
Cable conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta de cable PVC.

30

0,66 €

19,8 €

32

0,66 €

21,1 €

48

0,66 €

31,7 €

5

9€

45 €

6

9€

54 €

9

6€

54 €

Import total

Capítol de
tubs
Tub

Unitats

Concepte

Metres

m

Tub

m

Tub

m

Tub

m

Tub

m

Tub de PVC amb un
diàmetre de 20 mm.
Tub de PVC amb un
diàmetre de 16 mm.
Tub de PVC amb un
diàmetre de 63 mm.
Tub de PVC amb un
diàmetre de 75 mm.
Tub de PVC amb un
diàmetre de 50 mm.

4

927,8 €

941

Preu
unitari
0,27 €

Import
254,1 €

180

0,17 €

30,6 €

5

0,50 €

2,5 €

6

0,59 €

3,5 €

9

0,45 €

4,1 €

Total
import

294,8 €

2. Pressupost general
20.802,1 €

Instal·lació elèctrica

1.628 €

Il·luminació
Sistema d’automatització

16.851,06 €
18.480 €

Vestuaris
Equips d’aigua

1.883,5 €

Suma total

59.644,6 €

IVA 21%

12.525,4 €

Pressupost execució contracta

72.169,9 €

Total

72.169,9 €

El pressupost general suma un total de setanta dos mil cent-seixanta nou
amb nou cèntims.
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