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ANNEX 1: ESTUDI CLIMÀTIC 

 
1.1.- Introducció 

 
Les dades climàtiques s’han obtingut de l’estació de l’observatori de Cabrils L´ 

estació meteorològica de Cabrils es troba integrada dintre del  XAC (xarxa 

agrometeorològica  de Catalunya).  

  

S´ ha escollit aquesta estació degut principalment a la proximitat geogràfica i a 

la manca de dades climàtiques de l’estació de Malgrat de Mar, la més propera al 

municipi de Canet de Mar.  L’estació de Malgrat va començar a recollir dades l’any 

passat i per tant, encara no es pot fer un estudi climàtic representatiu. 

 

Les dades provinents de l´ estació meteorològica de Cabrils corresponen al 

seguiment d´ un període de 10 anys. Les dades es presenten en intervals d´ un any. 

 

 

1.2.- Dades Meteorològiques Anuals 
  

A continuació es presenten les taules d´ un període de 10 anys, entre l´ any 1996 

i l´ any 2006. Els paràmetres que s´ exposen són els següents:  

  

T. mitj: temperatura mitjana del mes (ºC). 

T. mitj. mín: temperatura mitjana mínima del mes (ºC). 

T. mitj. màx: temperatura mitjana màxima del mes (ºC). 

T. mín. abs: temperatura  mínima absoluta del mes (ºC). 

T. màx. abs: temperatura màxima absoluta del mes (ºC). 

HR. mitj: humitat relativa mitjana del mes (%). 

HR. mín: humitat relativa mínima del mes (%). 

Vel. mitj. vent: velocitat mitjana del vent (m/s). 

Vel màx. vent: velocitat màxima del vent (m/s). 

Rad. global acum.: radiació global (Mj/m2). 

Rad. neta acum.: radiació neta (Mj/m2). 

Precip. : precipitació (mm). 

 



________________________________________________ANNEX 1: Estudi  Climàtic 
 

 2 

Etp: evapotraspiració potencial (mm). 

Dies pluja: dies de pluja del mes (dies). 

Dies gelada: dies de gelada del mes (dies). 
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Taula 1.1. Dades climàtiques de l’any 1996 
 T. 

mitj 
T. mitj. 
mín 

T. mitj. 
màx 

T. mín. 
abs 

T. màx. 
abs 

HR. 
mitj 

HR. 
mín 

Vel. 
mitj. 
vent 

Vel 
màx. 
vent 

Rad. 
global 
acum. 

Rad. 
neta 
acum. 

Precip.  Etp Dies 
pluja 

Dies 
gelada 

Gener 11,3 8.0 14.5 4.2 19.0 82.0 64.0 1.4 5.9 174.4 47.6 117,7 20.7 14 0 
Febrer 8,7 4.6 12.7 -1.2 16.3 71.0 49.0 1.5 5.9 312.7 109.1 46,3 35.6 10 1 
Març 10,5 7.1 13.8 3.9 17.7 82.0 64.0 1.3 5.1 390.2 175.9 49,7 48.6 16 0 
Abril 13,4 9.5 17.2 1.8 20.7 78.0 57.0 1.3 5.3 524.9 243.1 97,4 72.8 12 0 
Maig 16,1 11.9 19.9 8.1 24.6 76.0 55.0 1.4 5.5 771.4 360.0 29,8 113.2 8 0 
Juny 20,9 16.6 24.6 12.7 28.6 75.0 53.0 1.4 4.8 656.2 329.4 54,6 209.8 8 0 
Juliol 22,8 18.5 26.6 14.6 33.4 69.0 49.0 1.5 5.7 792.4 409.7 4,5 139.2 6 0 
Agost 22,7 19.1 26.1 14.3 28.4 78.0 59.0 1.5 5.4 628.1 336.2 36,8 111.0 11 0 
Setembre 18,7 14.8 22.4 11.5 25.9 75.0 54.0 1.5 5.8 486.2 206.0 236,3 79.0 12 0 
Octubre 15,8 12.6 19.4 8.7 25.3 82.0 61.0 1.4 4.9 346.9 120.2 188,4 49.6 12 0 
Novembre 12,6 9.0 16.2 2.8 20.0 80.0 62.0 1.6 6.1 183.8 29.8 112,7 23.7 13 0 
Desembre 11,1 8.3 13.9 1.2 18.2 83.0 66.0 1.5 6.0 152.4 23.3 116,5 17.4 15 0 
 
 
Taula 1.2 Dades climàtiques de l’any 1997 
 T. 

mitj 
T. mitj. 
mín 

T. mitj. 
màx 

T. mín. 
abs 

T. màx. 
abs 

HR. 
mitj 

HR. 
mín 

Vel. 
mitj. 
vent 

Vel 
màx. 
Vent 

Rad. 
global 
acum. 

Rad. 
neta 
acum. 

Precip.  Etp Dies 
pluja 

Dies 
gelada 

Gener 9,5 6,6 12,9 3,0 16,3 86,0 69,0 1,5 5,7 181,6 43,4 127,3 19,4 21 0 
Febrer 11,0 6,7 15,7 4,0 21,5 80,0 58,0 1,4 4,7 346,5 108,1 11,6 41,6 10 0 
Març 12,9 8,3 17,3 5,8 20,8 73,0 47,0 1,3 4,7 559,7 219,2 3,3 75,0 3 0 
Abril 14,1 10,1 18,0 6,5 21,0 77,0 55,0 1,4 5,5 625,0 283,2 55,4 86,7 9 0 
Maig 17,8 13,6 21,8 3,0 27,2 69,0 48,0 1,5 6,2 729,9 358,3 12,6 114,6 10 0 
Juny 19,9 16,5 23,1 11,6 26,5 82,0 61,0 1,3 5,5 673,1 356,2 103,5 107,5 12 0 
Juliol 22,1 18,1 25,8 14,1 29,8 76,0 55,0 1,3 5,2 779,7 413,3 14,0 133,1 9 0 
Agost 24,2 20,4 27,8 16,1 31,5 77,0 56,0 1,3 6,1 682,4 370,5 14,8 124,3 11 0 
Setembre 21,0 17,1 24,6 14,4 27,4 83,0 63,0 1,2 6,2 530,7 391,9 55,0 88,0 12 0 
Octubre 18,6 15,0 22,4 5,8 29,7 79,0 60,0 1,2 6,3 390,3 157,7 20,9 62,0 9 0 
Novembre 13,8 10,4 17,5 4,9 21,3 78,0 58,0 1,5 7,4 237,2 88,6 74,9 31,4 13 0 
Desembre 10,2 6,7 14,2 3,0 18,4 78,0 58,0 1,6 7,0 185,2 48,4 70,6 21,2 12 0 
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Taula 1.3 Dades climàtiques de l´any 1998 
 T. 

mitj 
T. mitj. 
mín 

T. mitj. 
màx 

T. mín. 
abs 

T. màx. 
abs 

HR. 
mitj 

HR. 
mín 

Vel. 
mitj. 
vent 

Vel 
màx. 
Vent 

Rad. global 
acum. 

Rad. 
neta 
acum. 

Precip.  Etp Dies 
pluja 

Dies 
gelada 

Gener 10,3 7,0 13,8 1,3 18,8 79,0 60,0 1,7 7,7 209,5 75,2 96,6 24,4 11 0 
Febrer 10,4 6,4 14,6 3,7 16,9 83,0 61,0 1,4 5,7 339,0 122,6 17,0 39,4 10 0 
Març 12,1 8,1 16,0 3,3 22,9 80,0 57,0 1,4 6,2 496,3 195,6 8,9 63,9 12 0 
Abril 13,6 9,1 18,3 3,8 23,5 68,0 43,0 1,8 9,2 626,1 281,7 36,9 89,3 18 0 
Maig 17,3 13,3 20,9 8,9 24,6 75,0 53,0 1,4 6,5 735,2 361,9 93,8 111,0 20 0 
Juny 20,8 17,1 24,2 11,5 31,4 77,0 57,0 1,4 6,9 764,0 397,2 30,9 124,3 13 0 
Juliol 23,6 19,6 27,1 17,1 30,0 79,0 59,0 1,5 7,2 823,4 445,9 31,9 142,8 7 0 
Agost 24,0 20,1 27,5 16,3 29,7 76,0 53,0 1,4 6,5 672,1 358,4 18,7 122,1 10 0 
Setembre 21,1 17,3 24,5 13,9 28,3 77,0 55,0 1,6 7,7 506,7 272,0 71,3 85,7 11 0 
Octubre 16,5 12,7 20,6 9,9 24,0 78,0 57,0 1,5 6,7 396,8 164,9 59,7 58,6 12 0 
Novembre 11,7 8,1 15,5 2,8 22,6 72,0 51,0 1,5 6,3 234,2 44,6 17,3 30,6 7 0 
Desembre 9,7 5,8 13,9 2,5 18,7 75,0 54,0 1,7 7,3 206,6 18,6 145,0 23,0 5 0 
 
 
 
Taula 1.4 Dades climàtiques de l´any 1999 
 T. 

mitj 
T. mitj. 
mín 

T. mitj. 
màx 

T. mín. 
abs 

T. màx. 
abs 

HR. 
mitj 

HR. 
mín 

Vel. 
mitj. 
vent 

Vel 
màx. 
Vent 

Rad. global 
acum. 

Rad. 
neta 
acum. 

Precip.  Etp Dies 
pluja 

Dies 
gelada 

Gener 9,4 5,7 13,6 0,2 18,1 79,0 58,0 1,6 7,2 256,3 40,7 58,3 27,7 9 0 
Febrer 8,9 5,1 13,1 -1,0 17,2 70,0 50,0 1,6 6,9 328,9 85,8 2,4 37,6 4 3 
Març 11,6 7,5 15,7 1,4 23,3 77,0 54,0 1,6 7,4 455,3 163,5 30,4 59,0 11 0 
Abril 13,6 9,5 17,6 5,0 22,7 78,0 54,0 1,5 7,6 621,2 262,9 34,5 84,5 9 0 
Maig 17,7 14,2 21,5 10,6 25,2 71,0 35,0 1,3 7,0 705,6 350,6 20,9 107,2 29 0 
Juny 20,5 17,0 23,7 14,5 32,2 70,0 44,0 1,4 6,7 715,7 367,9 13,8 118,0 7 0 
Juliol 23,5 20,1 26,7 17,8 29,0 71,0 52,0 1,4 6,9 772,0 397,0 6,7 135,7 8 0 
Agost 24,5 21,1 27,8 17,9 30,7 73,0 54,0 1,4 7,0 648,4 344,8 26,4 119,9 12 0 
Setembre 21,8 17,9 25,6 13,5 28,4 73,0 54,0 1,5 6,8 526,4 227,8 158,4 90,8 10 0 
Octubre 17,7 14,3 21,5 11,4 24,3 75,0 55,0 1,4 7,0 375,3 133,6 89,9 57,8 15 0 
Novembre 7,8 5,6 13,1 -49,6 20,9 69,0 47,0 1,6 7,3 250,0 73,6 34,3 328,2 7 1 
Desembre 10,0 6,0 14,3 0,6 20,2 64,0 45,0 1,8 7,7 207,8 21,4 18,5 26,2 2 0 



________________________________________________ANNEX 1: Estudi  Climàtic 
 

 5 

Taula 1.5 Dades climàtiques de l´any 2000 
 T. 

mitj 
T. mitj. 
mín 

T. mitj. 
màx 

T. mín. 
abs 

T. màx. 
abs 

HR. 
mitj 

HR. 
mín 

Vel. 
mitj. 
vent 

Vel 
màx. 
Vent 

Rad. global 
acum. 

Rad. 
neta 
acum. 

Precip.  Etp Dies 
pluja 

Dies 
gelada 

Gener 8,5 4,9 12,8 1,9 16,7 68,0 48,0 1,7 6,4 260,4 51,6 11,6 29,3 6 0 
Febrer 10,8 6,9 15,1 4,0 18,2 74,0 52,0 1,3 5,9 330,4 104,9 1,6 40,4 4 0 
Març 12,1 8,0 16,4 5,3 22,7 70,0 47,0 1,4 6,7 486,1 164,2 31,5 65,0 6 0 
Abril 13,5 9,5 17,6 4,9 20,9 72,0 52,0 1,5 7,9 610,1 248,7 64,8 85,5 11 0 
Maig 17,9 14,3 21,3 9,8 24,5 75,0 59,0 1,3 6,0 669,9 312,8 40,0 103,5 11 0 
Juny 20,8 17,1 24,3 13,6 29,1 75,0 56,0 1,4 6,6 724,8 364,6 88,1 120,6 11 0 
Juliol 22,3 18,7 25,6 14,8 28,4 71,0 53,0 1,5 6,9 760,9 390,6 14,6 131,1 5 0 
Agost 23,7 19,6 27,7 15,8 36,6 71,0 50,0 1,4 6,9 695,8 351,8 39,0 126,4 10 0 
Setembre 21,0 17,2 24,8 13,3 28,8 75,0 56,0 1,5 6,8 516,7 227,0 88,1 87,2 12 0 
Octubre 16,7 13,7 20,0 10,7 22,4 79,0 61,0 1,4 6,5 327,7 113,9 52,1 49,2 15 0 
Novembre 12,9 9,2 16,6 5,4 20,1 66,0 49,0 1,7 7,6 255,4 55,8 16,7 34,1 8 0 
Desembre 12,1 8,6 15,8 4,4 20,0 70,0 52,0 1,7 8,0 191,2 6,3 5,5 24,6 8 0 
 
 
 
Taula 1.6 Dades climàtiques de l´any 2001 
 T. 

mitj 
T. mitj. 
mín 

T. mitj. 
màx 

T. mín. 
abs 

T. màx. 
abs 

HR. 
mitj 

HR. 
mín 

Vel. 
mitj. 
vent 

Vel 
màx. 
Vent 

Rad. global 
acum. 

Rad. 
neta 
acum. 

Precip.  Etp Dies 
pluja 

Dies 
gelada 

Gener 11,1 7,7 14,6 3,2 19,8 70,0 53,0 1,8 8,3 223,5 30,2 91,5 28,2 9 0 
Febrer 10,3 6,5 14,5 1,4 19,2 68,0 48,0 1,6 7,3 310,5 76,1 28,6 38,2 6 0 
Març 14,6 10,1 19,4 5,5 25,8 68,0 47,0 1,6 7,8 476,0 187,4 25,2 69,4 8 0 
Abril 13,5 9,6 17,3 5,3 23,9 70,0 50,0 1,5 6,8 614,7 268,2 17,5 85,8 2 0 
Maig 18,0 13,9 21,7 6,2 28,5 69,0 50,0 1,2 6,4 684,3 342,6 34,5 109,5 8 0 
Juny 21,4 17,4 24,8 14,6 28,8 69,0 50,0 1,4 6,7 791,9 411,1 1,6 133,0 1 0 
Juliol 23,3 19,3 26,9 14,0 33,0 70,0 52,0 1,4 6,4 755,7 401,0 63,5 134,7 5 0 
Agost 24,6 21,0 28,0 18,8 33,2 71,0 53,0 1,4 6,5 682,4 366,4 13,0 126,2 6 0 
Setembre 20,2 16,8 23,6 11,0 28,0 75,0 57,0 1,4 6,4 474,8 242,2 94,0 79,9 13 0 
Octubre 19,6 16,0 23,4 13,1 26,5 77,0 58,0 1,4 6,2 389,3 167,5 33,9 62,8 10 0 
Novembre 12,1 8,5 16,2 2,0 21,3 67,0 46,0 1,4 9,0 240,4 37,8 160,9 32,8 17 0 
Desembre 8,0 4,5 12,3 -1,4 17,9 65,0 46,0 1,7 6,6 214,9 1,9 10,3 24,2 4 3 
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Taula 1.7 Dades climàtiques de l´any 2002 
 T. 

mitj 
T. mitj. 
mín 

T. 
mitj. 
màx 

T. mín. 
abs 

T. màx. 
abs 

HR. 
mitj 

HR. 
mín 

Vel. 
mitj. 
vent 

Vel 
màx. 
Vent 

Rad. global 
acum. 

Rad. 
neta 
acum. 

Precip.  Etp Dies 
pluja 

Dies 
gelada 

Gener 9,9 6,5 13,7 3,2 20,3 72,0 53,0 1,5 6, 238,6 24,5 31,4 27,5 9 0 
Febrer 10,9 7,0 15,1 4,5 21,6 70,0 50,0 1,5 6,8 343,8 87,4 55,6 42,4 7 0 
Març 12,7 9,2 16,3 5,2 22,0 74,0 56,0 1,5 7,3 466,0 166,8 76,1 63,1 9 0 
Abril 14,3 11,1 17,7 8,0 23,6 75,0 56,0 1,5 7,7 556,7 242,1 105,3 79,4 14 0 
Maig 15,8 12,3 18,9 9,1 23,7 74,0 57,0 1,4 7,3 651,1 302,9 135,8 97,0 16 0 
Juny 21,4 17,0 25,6 10,9 30,2 67,0 46,0 1,3 5,9 765,3 362,0 55,4 131,8 8 0 
Juliol 22,6 19,1 25,8 14,8 29,2 71,0 54,0 1,4 6,7 704,9 356,4 124,2 123,1 7 0 
Agost 21,7 18,1 25,1 13,8 29,7 78,0 60,0 1,3 6,7 589,8 299,2 125,1 102,2 14 0 
Setembre 20,4 16,7 23,8 10,8 28,4 76,0 58,0 1,3 6,6 492,4 233,8 99,3 81,8 13 0 
Octubre 17,8 14,3 21,4 10,5 24,4 77,0 59,0 1,4 6,2 371,8 163,9 141,5 57,6 12 0 
Novembre 14,0 10,5 17,9 6,5 23,1 74,0 53,0 1,6 7,4 251,1 99,4 59,2 34,6 9 0 
Desembre 11,4 8,0 15,0 4,4 20,6 74,0 57,0 1,6 7,7 184,8 66,9 72,1 22,6 7 0 
 
 
 
Taula 1.8 Dades climàtiques de l´any 2003 
 T. 

mitj 
T. mitj. 
mín 

T. 
mitj. 
màx 

T. mín. 
abs 

T. màx. 
abs 

HR. 
mitj 

HR. 
mín 

Vel. 
mitj. 
vent 

Vel 
màx. 
Vent 

Rad. global 
acum. 

Rad. 
neta 
acum. 

Precip.  Etp Dies 
pluja 

Dies 
gelada 

Gener 9,2 5,4 13,3 1,2 20,4 63,0 46,0 1,9 8,2 250,8 91,5 26,6 30,3 5,0 0 
Febrer 8,7 5,5 11,8 -0,2 15,4 71,0 54,0 1,8 8,4 246,1 105,6 117,9 28,7 13,0 1 
Març 11,9 8,2 15,5 4,1 19,5 76,0 59,0 1,5 6,5 509,9 245,8 24,8 64,3 6,0 0 
Abril 14,3 10,2 17,9 4,0 25,6 69,0 48,0 1,6 8,1 609,0 319,2 21,7 86,3 11,0 0 
Maig 17,8 14,2 21,3 12,0 26,6 73,0 53,0 1,3 6,8 707,6 387,1 45,9 110,7 11,0 0 
Juny 24,3 20,1 28,2 16,3 33,2 65,0 46,0 1,3 6,6 791,1 444,1 0,4 143,1 2,0 0 
Juliol 25,2 21,3 28,5 17,9 33,5 68,0 49,0 1,5 6,9 754,5 454,6 2,2 141,1 3,0 0 
Agost 26,7 22,2 30,9 17,7 36,8 63,0 43,0 1,4 6,7 732,7 432,7 46,7 144,3 2,0 0 
Setembre 20,9 17,2 24,5 15,3 26,4 74,0 55,0 1,4 7,0 505,6 153,7 153,9 85,9 14,0 0 
Octubre 16,4 13,3 19,6 8,6 27,1 74,0 57,0 1,8 9,2 320,0 107,0 154,5 49,7 14,0 0 
Novembre 13,9 10,7 17,6 6,6 20,2 78,0 60,0 1,4 6,4 245,0 67,2 30,1 31,2 8,0 0 
Desembre 10,3 6,9 14,4 3,0 18,5 73,0 55,0 1,5 7,3 201,4 35,6 60,1 22,9 15,0 0 
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Taula 1.9 Dades climàtiques de l´any 2004 
 T. 

mitj 
T. mitj. 
mín 

T. 
mitj. 
màx 

T. mín. 
abs 

T. màx. 
abs 

HR. 
mitj 

HR. 
mín 

Vel. 
mitj. 
vent 

Vel 
màx. 
Vent 

Rad. global 
acum. 

Rad. 
neta 
acum. 

Precip.  Etp Dies 
pluja 

Dies 
gelada 

Gener 10,3 6,5 14,4 2,5 18,8 68,0 51,0 1,6 7,3 240,2 37,5 4,3 28,6 2 0 
Febrer 9,3 5,7 13,2 0,5 17,7 77,0 58,0 1,5 7,2 295,7 97,0 118,8 34,7 12 0 
Març 10,7 7,5 14,2 0,7 18,4 74,0 55,0 1,5 7,2 422,0 156,6 89,1 53,2 11 0 
Abril 13,3 9,8 16,8 5,3 21, 73,0 54,0 1,6 7,9 573,3 245,6 112,1 79,6 14 0 
Maig 16,1 12,5 19,5 8,2 24,4 73,0 53,0 1,5 7,7 710,2 348,8 41,6 105,5 10 0 
Juny 21,4 17,5 25,0 14,1 30,2 73,0 55,0 1,3 6,5 788,8 418,4 37,8 131,6 5 0 
Juliol 23,1 19,6 26,3 15,8 30,1 72,0 52,0 1,4 6,7 777,8 397,8 23,1 135,1 5 0 
Agost 12,9 9,9 15,8 8,2 34,1 73,0 55,0 1,4 6,7 652,3 339,4 15,2 788,5 6 0 
Setembre 21,9 18,5 25,1 14,7 28,7 77,0 60,0 1,4 6,8 506,4 242,5 55,2 85,6 10 0 
Octubre 19,1 15,3 23,1 7,0 28,3 71,0 52,0 1,6 7,5 400,9 150,5 63,9 65,7 10 0 
Novembre 12,2 8,6 16,4 3,7 21,6 70,0 53,0 1,6 6,3 259,8 72,6 9,1 32,9 5 0 
Desembre 11,0 7,7 14,6 2,3 19,1 67,0 51,0 2,2 9,8 201,7 47,8 38,8 25,3 10 0 
 
 
Taula 1.10 Dades climàtiques de l´any 2005 
 T. 

mitj 
T. mitj. 
mín 

T. 
mitj. 
màx 

T. mín. 
abs 

T. màx. 
abs 

HR. 
mitj 

HR. 
mín 

Vel. 
mitj. 
vent 

Vel 
màx. 
Vent 

Rad. global 
acum. 

Rad. 
neta 
acum. 

Precip.  Etp Dies 
pluja 

Dies 
gelada 

Gener 8,1 4,1 12,9 -2,2 17,2 61,0 41,0 1,6 7,1 286,7 67,9 0,2 31,6 1 5 
Febrer 7,4 3,9 11,4 0,3 16,7 64,0 43,0 1,1 7,2 319,4 110,5 72,7 35,4 10 0 
Març 10,3 6,6 14,1 0,4 21,9 73,0 54,0 0,5 6,2 466,4 195,1 24,6 57,7 8 0 
Abril 13,7 9,6 17,6 4,0 23,8 69,0 49,0 0,5 6,4 637,5 300,3 17,0 89,4 7 0 
Maig 17,6 13,6 21,1 9,9 25,1 72,0 51,0 0,4 6,1 771,3 387,6 69,6 117,0 12 0 
Juny 22,7 19,0 26,6 16,2 35,0 72,0 50,0 0,4 6,1 776,3 405,1 8,7 133,8 3 0 
Juliol 24,1 20,8 27,4 17,9 32,2 73,0 55,0 0,5 6,3 753,5 400,9 6,3 134,5 4 0 
Agost 22,9 19,3 26,3 13,6 28,9 72,0 55,0 0,4 6,4 640,2 331,9 40,8 114,0 7 0 
Setembre 20,7 16,9 24,4 13,4 28,8 77,0 59,0 0,3 6,1 527,6 256,9 88,1 87,6 11 0 
Octubre 18,4 15,3 21,8 12,6 25,0 82,0 66,0 0,5 5,1 339,8 130,6 125,3 51,5 12 0 
Novembre 12,6 9,4 16,2 2,8 21,8 72,0 54,0 1,1 7,2 247,1 58,0 87,1 30,9 9 0 
Desembre 8,1 4,8 12,1 -0,6 16,9 66,0 48,0 1,4 6,7 215,0 23,8 10,2 22,9 1 1 
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Taula 1.11 Dades climàtiques mitjanes del període 1996-2005 
 T. 

mitj 
T. mitj. 

mín 
T. 

mitj. 
màx 

T. mín. 
abs 

T. màx. 
abs 

HR. 
mitj 

HR. 
mín 

Vel. 
mitj. 
vent 

Vel 
màx. 
Vent 

Rad. global 
acum. 

Rad. 
neta 

acum. 

Precip. Etp Dies 
pluja 

Dies 
gelada 

Gener 9,76 6,24 13,65 1,85 18,54 72,8 54,3 1,63 7,04 232,20 51,010 56,55 26,70 8,70 0,5 
Febrer 9,64 5,83 13,72 1,60 18,07 72,8 52,3 1,47 6,60 317,30 100,710 47,25 37,40 8,60 0,5 
Març 11,94 8,06 15,87 3,56 21,50 74,7 54,0 1,36 6,51 472,79 187,010 36,36 61,92 9,00 0 
Abril 13,73 9,80 17,60 4,86 22,75 72,9 51,8 1,42 7,24 599,85 269,50 56,26 83,93 10,70 0 
Maig 17,21 13,38 20,79 8,58 25,44 72,7 51,4 1,27 6,55 713,65 351,26 52,45 108,92 13,50 0 
Juny 21,41 17,53 25,01 13,60 30,52 72,5 51,8 1,26 6,23 744,72 385,60 39,48 135,35 7,00 0 
Juliol 23,26 19,51 26,67 15,88 30,86 72,0 53,0 1,34 6,49 767,48 406,72 29,10 135,04 5,90 0 
Agost 22,79 19,08 26,30 15,25 31,96 73,2 53,8 1,29 6,49 662,42 353,13 37,65 187,89 8,90 0 

Setembre 20,77 17,04 24,33 13,18 27,91 76,2 57,1 1,31 6,62 507,35 245,38 109,96 85,15 11,80 0 
Octubre 17,66 14,25 21,33 9,83 25,70 77,4 58,6 1,36 6,56 365,88 140,98 93,01 56,45 12,10 0 

Novembre 12,36 9,00 16,32 -1,21 21,29 72,6 53,3 1,55 7,10 240,40 62,74 60,23 61,04 9,60 0,1 
Desembre 10,19 6,73 14,05 1,94 18,85 71,5 53,2 1,67 7,41 196,10 29,40 54,76 23,03 7,90 0,4 
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1.3.- Classificació climàtica de Thornthwaite 
 
La fórmula climàtica de Thornthwaite està composada per 4 lletres i 2 subíndex. 

Les dues primeres lletres majúscules fan referència a l’ Índex d’humitat i a l’ Eficàcia 

tèrmica de la zona. La tercera i quarta, minúscules, corresponent a la Variació estacional 

de l’ humitat i a la Concentració tèrmica d’estiu. Cada lletra climàtica té la seva 

equivalència. 

 
1.3.1.-Determinació de l’índex d’humitat  
 
 L’índex d’humitat es determina per l’ expressió: 

 Ih= IE – 0,6 ID                on;     Índex de dèficit d’humitat  ID = ( D / ETP ) * 100 

     Índex d’excés d’humitat    IE = ( E / ETP ) * 100 

     D = Dèficit total anual 

     ETP = Evapotranspiració total anual 

     E = Excés total anual. 

 

Per a determinar-ho es necessari fer un balanç hídric de l’aigua del sòl en el que 

intervenen: Precipitacions mitjanes mensuals (P); Evapotranspiracions potencials 

mitjanes mensuals (ETP); Reserves hídriques del sòl (R); Variacions de les reserves del 

sòl (VR); Evapotranspiracions reals mensuals (ETA); Dèficits hídrics mensuals (D); 

Excessos hídrics mensuals (E) i Drenatges mensual (Dr ). 

 

Per tal d’ aplicar les fórmules, thornthwaite va establir les hipòtesis següents: 

- La reserva del sòl varia entre 0 i 100 mm. (0 ≤ R ≤ 100). 

- L’evapotranspiració real (ETA) correspon, en els mesos que per falta 

d’humitat no s’assoleixin les condicions potencials, a les precipitacions 

del mes (Pi) sumades a la reserva del sòl en el mes anterior (Ri-1): 

- En els mesos suficientment humits, l’evapotranspiració real (ETA) 

coincideix amb la potencial (ETP). 

- Existeix dèficit hídric (Di) en els mesos en que l’evapotranspiració real és 

inferior a la potencial. 

- Existeix excés hídric (Ei) en els mesos que l’ acumulació d’ aigua en les 

reserves del sòl (R) superin el valor 100. 
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- El drenatge d’un mes (Dr) es considera com la meitat de l’excés hídric 

del mes més la meitat del drenatge del mes anterior. 

 

Les resultats dels Índex abans esmentats són els següents 

 

ID = ( 363,69 / 867,78 ) * 100 =  41,9 % 

 

  IE = ( 31,94 /  867,78) * 100 =  3,68% 

 

  IH = 3,68 – 0,6 * 41,9 = - 21,46 

 

 

A continuació , Taula 1.12, es mostra el balanç hídric anual del sòl segons 

thronthwaite.
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Taula 1.12 Balanç hídric anual. 

 Gener Febrer Març Abril  Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre desembre TOTALS 

P 56,05 47,25 36,36 56,26 52,45 39,48 29,10 37,65 109,96 93,01 60,23 54,76 620,3 

ETP 26,70 37,40 61,92 83,93 108,92 135,35 135,04 187,89 85,15 56,45 61,04 23,03 867,78 

R 100 100 74,44 46,77 0 0 0 0 24,81 61,37 60,56 92,29 - 

VR 7,71 0 -25,56 -27,67 -46,76 0 0 0 24,81 36,56 -0,81 31,73 - 

ETA 26,70 37,40 61,92 83,93 99,22 39,48 29,10 37,65 85,15 56,45 61,04 23,03 641,07 

D 0 0 0 0 9,7 95,87 107,9 150,25 0 0 0 0 363,69 

E 22,09 9,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,94 

Dr 11,045 4,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,97 
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1.3.2.-Determinació de l’eficàcia tèrmica  
 
Segons Thornthwaite, la ETP és un índex de eficàcia tèrmica. La mitjana de Les 

ETP mensuals serveix com a índex. 

    ETPmitjana mensual = 72,315 

 
1.3.3.-Determinació de la variació estacional de l’humitat 
 

Determina si en els climes humits existeix un període sec, i , viceversa, si en 

climes secs existeix un període humit.  

 

Com que és un clima semiàrid, es determinarà mitjançant el valor de l’índex de 

excés d’humitat. 

   IE = 3,68 

 
1.3.4.-Determinació de la concentració tèrmica estival 

 
Aconseguirem la concentració tèrmica estival (Cv) amb la suma de la ETP dels 

mesos d’estiu( Juny, Juliol, Agost i Setembre), en relació la ETP anual, i expressada en 

%. 

   ETPestiu =  543,4 

 

   Cv = [ETPestiu / ETPanua ] *100 = 62,62 

 
 1.3.5.- Classificació del clima segons thornthwaite 
 

En conseqüència, el clima de la zona del Maresme,  d’acord amb les dades 

obtingudes en els apartats anteriors poden representar-se per la següent fórmula 

climàtica, segons Thornthwaite: 

    

        D B’2 d b’1  

Clima semiàrid, segon mesotèrmic, amb nul o petit excés d’humitat durant 

l’hivern i moderada la concentració de la eficàcia tèrmica durant l’estiu. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2. ANÀLISI DEL SÒL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANNEX 2. ANÀLISI DEL SÒL  

2.1 ANÀLISI FÍSIC DEL SÒL......................................................................................1 

     2.1.1. Textura............................................................................................................1  

     2.1.2. Densitat aparent..............................................................................................1 

     2.1.3. Densitat real....................................................................................................1 

     2.1.4. Porositat..........................................................................................................2 

2.2. ANÀLISI QUÍMIC DEL SÒL...............................................................................2 

     2.2.1. pH...................................................................................................................2 

     2.2.2. Conductivitat elèctrica....................................................................................2 

     2.2.3. Determinació de la matèria orgànica..............................................................3 

     2.2.4. Carbonats........................................................................................................3 

     2.2.5. Relació C//N...................................................................................................3 

     2.2.6. Fòsfor assimilable ( mètode Olsen )...............................................................3 

     2.2.7. Potassi assimilable ( mètode de l’acetat )......................................................3 

     2.2.8. Altres anàlisi d’extracte saturat.....................................................................4  

 



________________________________________________ANNEX 2: Anàlisis del sòl 

 1 

ANNEX 2: ANÀLISIS DEL SÒL 

 
 

S’han extret 8 mostres de sòl dins la finca triades a l’atzar, s’han analitzat i 

calculat els promitjos de totes elles. 

 
 
2.1.- Anàlisis físic del sòl 
 
2.1.1.- Textura 
 

Principi: La textura es la proporció relativa en pes de cada una de les partícules 

de diferents mides. En aquest cas en referirem a la terra fina, que inclou partícules de 

diàmetres inferiors a 2mm. 

 

Procediment: Primerament hi ha la part anomenada individualització de 

partícules (destrucció dels carbonats, destrucció de la matèria orgànica i la posterior 

dispersió de la mostra), seguidament es procedeix al fraccionament de la mostra 

(separació de sorres grolleres, separació d’argiles i llims, separació de sorres fines). 

 

 

2.1.2.- Densitat aparent 
 

Principi: La densitat aparent del sòl és la massa de sòl assecada en estufes per 

unitat de volum de sòl en estat natural sense cap alteració. S’expressa en gr./cm3. És 

important agafar la mostra amb un aparell de diàmetre conegut per a facilitat els càlculs.  

Procediment: S’extreu la mostra i es pesa. A continuació  s’asseca en les estufes 

a una temperatura de 105º durant 16-18 hores. Un cop assecat, es deixa refredar i 

posteriorment es pesa altre vegada. 

 

 
2.1.3.- Densitat real  
 

Principi: Aquesta és la massa de material assecat en estufes per unitat de volum 

se sòl sense aire. Te les mateixes unitats que la densitat aparent.  
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Procediment: Es determina trobant el volum de les partícules contingudes en un 

pes conegut de sòl assecat en estufa mesurant el pes d’un líquid de pes específic 

conegut. 

 

 

2.1.4.- Porositat 
 

Principi: La porositat del sòl en estat natural es defineix com l’espai no ocupat 

per partícules sòlides expressades com a percentatge en volum.  

 

Procediment: Es calcula a partir de la densitat aparent i real.  

  P= (1 – da / dr) * 100 

 

 

 

2.2.- Anàlisi químic del sòl 
 
2.2.1.- pH 
 

Principi: És la mesura del potencial elèctric que es crea a la membrana de vidre 

de l’elèctrode i que és funció de l’activitat dels ions d’hidrogen a ambdós costats de la 

membrana. 

Procediment: Consisteix en agafar una mostra de sòl i posar-la dins d’un pot 

amb 25 ml d’aigua destil·lada (sempre una relació de 1: 2.5 en p/v), posteriorment es 

procedeix a la lectura quan s’introdueix l’elèctrode dins la solució de la mostra. 

 

 
2.2.2.- Conductivitat elèctrica 
 

Principi: És la conductivitat especifica a 25ºC d’un extracte aquós obtingut 

d’una mescla de sòl i aigua de relació coneguda. Els càlculs de la conductivitat són més 

fàcils d’interpretar  en extractes saturats, preparats a partir de pasta de sòl saturada.  

 

Procediment: Preparar pasta saturada i utilitzar uns 100-150 gr. De sòl. Passar 

per l’embut, amb paper de filtre, d’un aparell de filtració de pasta de sòls. Recollir 

l’extracte de saturació i deixar a temperatura de 25ºC. Introduir la cèl·lula de 

conductivitat i mesurar. 
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2.2.3.- Determinació de la matèria orgànica 
 
Principi: La determinació de la matèria orgànica es basa en l’oxidació del 

carboni orgànic amb dicromat (CrO ) en medi àcid, i a la valoració és l’excés d’àcid 

cròmic amb una sal de ferro (sal de Mohr). 

 

 

2.2.4.- Carbonats 
 

Principi: El càlcul de la quantitat de carbonat orgànic en el sòl es basa en 

l’oxidació de la sal disòdica de l’àcid etilendiamiantetracètic. 

 

 

2.2.5.- Relació C/N 
 

Principi: Expressa el quocient entre el carboni orgànic i el nitrogen total 

continguts en la matèria orgànica present en la mostra de sòl, i s’utilitza per a 

caracteritzar l’estat d’humificació d’aquesta matèria orgànica.  

 
 
 
2.2.6.- Fòsfor assimilable (mètode Olsen) 
 

Principi: La determinació del fòsfor és la més complexa de totes les que es fan, 

ja que al sòl, el fòsfor forma compostos insolubles de difícil assimilació amb molts 

cations, depenent molt la seva solubilitat del pH del medi. 

 

Procediment: L’extracció es fa mitjançant un reactiu que intenta solubilitzar 

només la fracció que la planta pot absorbir. Per sòls neutres o bàsics s’utilitza 

freqüentment el mètode Olsen que mesura el fòsfor soluble en una dissolució de 

bicarbonat sòdic 0.5 M a pH 8.5. 

 
 
2.2.7.- Potassi assimilable (mètode de l’acetat) 
 

 Princpi: El contingut de potassi en el sòl es mesura en forma de K2O pel que 

després s’han de fer uns càlculs per determinar el potassi soluble en el sòl.        
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 Procediment: La determinació del potassi assimilable es fa per mitjà d’una 

extracció amb acetat amònic a pH 7 obtenint desprès el valor amb anàlisis per 

fotometria de flama. 

 

 

2.2.8.- Altres anàlisi d’extracte saturat 
  

Dintre de l’anàlisi químic s’han realitzats també els anàlisi dels macronutrients i 

micronutrients més destacables; Sodi, Calci, Magnesi, Clorurs, Sulfats. També s’ha 

analitzat la SAR. 
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ANNEX 3: ANALISI DE L’AIGUA DE REG 

 
 
3.1.- Comprovació de les dades del butlletí d’anàlisi. 

 

3.1.1.- Sals dissoltes: 

 

A continuació es procedirà a la comprovació de l’error en l’anàlisi, s’admetran 

com a bons els resultats si l’error és del ± 5%. 

 

- Sumatori dels anions: 1.08 + 0.19 + 11.87 + 2.63 = 15.77 meq/l 

- Sumatòri dels cations: 4.06 + 2.39 + 5.49 + 3.18 = 15.12 meq/l 

 

Diferència:  

D= [(15.77 – 15,12) / (15.77 + 15.12) / 2)] * 100 = 4.20 % 

 

Al ser el resultat inferior al 5%, aquest és considera vàlid. 

 

  

 3.1.2.-Conductivitat elèctrica: 

 

 La relació entre la CE en micromho/cm. i la suma dels cations expressada en 

meq/l.,  a de ser aproximadament igual a 100. 

 

Rel. = 1561 / 15.12 = 103,2. 

 Correcte! 

 

 

3.1.3.-Càlcul del S.A.R. 

 

Relació d’absorció de sodi. 

 

SAR= Na+ / [√(Ca2+ + Mg2+ ) / 2] =  0.40 
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ANNEX 4: PLA PRODUCTIU DE LES PLANTES AROMÀTIQUES 
 
 

4.1.- Característiques edàfiques i climàtiques 

 

4.1.1.- Clima 

Romaní: vegeta millor sempre que es trobi en llocs amb molt de sol. En climes 

freds pot necessitar protecció contra gelades. Aguanta be la sequia. 

Farigola: és una espècie termòfila, es desenvolupa en llocs secs i amb altes 

temperatures. Necessita un mínim de 6 hores diàries d’exposició a la llum solar.  

  Alfàbrega: Ha d’estar exposada al sol a temperatures elevades. És molt sensible 

a les gelades 

Julivert: Es considera una herba universal perquè es pot cultivar en qualsevol 

clima. Necessita 2 hores diàries de sol  

Menta: Va be a casi tots els climes, resisteix fins a -15ºC. Resisteix a la seca fins 

al punt que si s’arriba a secar pot rebrotar des del terra. 

4.1.2.- Sòl  

 

 Primer de tot s’hi farà un acotxat complet a totes i cadascuna de les parcel·les 

per evitar el creixement de males herbes i la proliferació de fons i bacteris. 

 

S’utilitzarà un substrat a base de torba negra en un contingut del 75 % del total 

de la capacitat del test i un 25 % de la perlita.  
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ANNEX 5: PLA PRODUCTIU DEL TOMAQUET 

 

La varietat autòctona que s’utilitzarà serà la Pometa.  

  

5.1.- Requeriments edàfics i climàtics 

 

Les dades d’aquest apartat s’han extret el dia 25 de juliol de 2006 a la pàgina 

web: http://www.infoagro.com/hortalizas/tomate.htm 

 

5.1.1.- Temperatura   

 

La temperatura òptima  oscil·la entre 20 i 30 º C durant el dia i entre 1 i 17 ºC 

durant la nit; temperatures superiors als 30-35 ºC  afecten a la fructificació, pel 

desenvolupament incorrecte d’òvuls, de la planta en general i del sistema radicular en 

particular. Temperatures inferiors a 12-15 ºC també originen problemes en el 

desenvolupament de la planta. Les temperatures superiors a 25 ºC e inferiors a 12 ºC fan 

que la fecundació sigui defectuosa o nul·la.  

 

La maduració del fruit està molt influïda per la temperatura, tant pel que fa a la 

precocitat com a la coloració, de forma que valors propers als 10 ºC així com superiors 

als   30 ºC  originen tonalitats groguenques.  

Malgrat tot, els valors de temperatura descrits són merament indicatius, ja que 

s’ha de tenir en compte les interaccions de la temperatura amb la resta dels paràmetres 

climàtics.  

 

 

5.1.2- Humitat  

 

La humitat relativa òptima està compresa entre un 60 % i un 80 %. Humitats 

relatives molt elevades afavoreixen el desenvolupament de malalties aèries i dificulten 

la fecundació, degut a que el pol·len es compacta, avortant part de les flors. 

L’esquerda’t del fruit igualment pot tenir el seu origen en un excés d’humitat edàfica o 

reg abundant després d’un període d’estrès hídric. També una humitat relativa baixa 

dificulta la fixació del pol·len a l’estigma de la flor.  
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5.1.3.- Sòl  

La planta del tomàquet no és molt exigent en sòl, excepte pel que fa al drenatge, 

encara que prefereix sòls amb textura sílice-argilosa y rics en matèria orgànica. Pel que 

fa al pH, el sòl hauria d’estar entre lleugerament àcid fins a lleugerament bàsic.  

És una de les espècies que millor tolera les condicions de salinitat tant del sòl 

com de l´ aigua de reg.  

 

5.2.- Tècniques de cultiu 

5.2.1.- Poda  

La poda de formació es realitzarà als 15-20 dies del trasplantament amb 

l’aparició de les primeres ramificacions laterals, que seran eliminades, al igual que les 

fulles més velles, millorant així l’aireació del coll i facilitant la realització del aporcat. 

Alhora es determinarà el número de braços que s’han de  deixar per planta. És freqüent 

podar 1 o 2 braços.  Posteriorment s’aniran eliminant els brots axil·lars per millorar el 

desenvolupament de la tija principal. Aquesta feina es realitzarà setmanalment, per 

evitar la pèrdua de biomassa fotosintèticament activa. Els talls hauran de ser nets per 

evitar la possible entrada de malalties. 

5.2.2.- Aporcat 

Es realitzarà  després de la poda de formació, amb la finalitat d’afavorir la 

formació d’un major número d’arrels, consisteix en cobrir la part inferior de la planta 

amb terra.   

5.2.3.- Entutorat 

És una pràctica imprescindible per mantenir la planta erecta i evitar que las 

fulles i sobretot els fruits toquin el terra, millorant així l’aireació general de la planta i 

afavorint l’aprofitament de la radiació i la realització de posteriors feines (recol·lecció, 

etc.). S’utilitzarà una estructura de canyes on es lligaran les plantes de tomaqueres a 

mida que vagin creixent.  
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5.3.- Plagues 

A continuació es mostren les plagues més significatives i usuals que poden 

provocar problemes al cultiu del tomàquet, a més es presenten els mètodes de control 

d’aquestes. 

Trips (Frankliniella occidentalis) : Els adults colonitzen els cultius realitzant les postes 

dins el teixits vegetals en fulles, fruits i , preferentment, en flors, on és localitzen el 

majors nivells de població d’adults i larves nascudes de la posta. Els danys directes es 

produeixen per l’alimentació a l’envers de la fulla. Els indirectes són la causa del virus 

del broncejat essent el vector.  

 

Pugó (Aphis gossypii i Myzus persica): Presenten polimorfismes, amb les femelles 

al·lades i àpteres de reproducció vivípara. Formen colònies i es distribueixen en focus 

que es dispersen, principalment en primavera i tardor, mitjançant les femelles al·lades.   

 

Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum i Bemisia tabac): Les parts joves de la planta 

són colonitzades per adults, realitzant les postes en el envers de les fulles. D’aquí 

emergeixen les primeres larves, que són mòbils. Passen per tres estadis larvaris  i un de 

pupa. Els danys directes són ocasionats per les larves i adults al alimentar-se. Debiliten 

la planta i la acoloreixen d’un color groguenc. 

Aranya vermella (Tetranychus cinnabarinnus): Produeix tonalitats groguenques a les 

fulles, es poden veure a l’anvers de la fulla colònies rogenques d’aquest àcar.  

Minadors de fulla ( Liriomyza bryoniae , Liriomyza strigata, Liriomyza huidobrensis): 

Les femelles adultes realitzen les postes dins els teixits de les fulles joves, on comença a 

desenvolupar-se una larva que s’alimenta del parènquima, ocasionant les típiques 

galeries. 
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5.4.- Malalties 

A continuació es presenten les malalties que poden causar problemes i el mètode 

de control d’aquestes per al cultiu. 

Oidiopsis (Leveillula taurica) :És un paràsit de desenvolupament semi intern i els 

conidiòfors surten a l’exterior a través dels estomes- Els símptomes que apareixen són 

taques groguenques a la perifèria de la necrosi del centre.  

Míldiu del tomàquet (Phytophthora infestanas): Provoca taques allargades 

principalment als marges de les fulles que posteriorment provoquen la dessecació 

d’aquestes..  

Alternariosis (Alternaria solani): Provoca l’aparició a les fulles de taques més o menys 

arrodonides, de color fosc. Pot també desenvolupar-se sobre els fruits. Per al control 

s’utilitzaran els mateixos productes que per al míldiu. 

Antracnosi (Colletotrichum phomoides): Produeix taques grises fosques sobre les fulles, 

que més tard apareixen als fruits, posteriorment es produeix un esgrogueïment de la 

planta. És considerat com un patogen debilitant. Per al control s’aplicarà Maneb, 

Captan, etc.  

Virus del broncejat del tomàquet (TSWV). Les infeccions causades per aquest virus 

estan caracteritzades per taques foliars, inicialment cloròtiques, i posteriorment, 

necròtiques i irregulars, a vegades tan extenses que afecten a casi tota la planta que, en 

general li provoca nanisme. 
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ANNEX 6: PLA PRODUCTIU DEL PÈSOL 
 

La varietat utilitzada anomena: El pèsol de la floreta. 

 

6.1.- Requeriments edàfics i climàtics 

 

Les dades d’aquest apartat s’han extret el dia 25 de juliol de 2006 a la pàgina 

web: http://www.infoagro.com/hortalizas/guisante.htm 

 

 

 6.1.1.- Temperatura 

És un cultiu de clima temperat i humit. No li agrada les altes temperatures de 

l’estiu ni tampoc les glaçades molt intenses a l’hivern. El seu creixement s’atura a 

temperatures menors de 7ºC i es gela a temperatures per sota de -3ºC. El 

desenvolupament vegetatiu te el seu òptim de creixement a temperatures d’entre 16 i 

20ºC. Si les temperatures són elevades, la planta necessita ventilació per a que vegeti 

millor. 

 

6.1.2.- Humitat 

Agraeix la humitat al sòl però no amb excés. La humitat relativa òptima es 

trobaria al voltant del 65%. 

 

6.1.3.- Sòl  

 Pel que fa al sòl, es idoni en terrenys lleugers de textura sílice-llimosa. En quant 

al pH del sòl estaria comprès entre 6 i 6,5. Resistència mitja a la salinitat.   
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6.2.- Tècniques de cultiu 

 
6.2.1.- Entutorat 
 

 

El pèsol, pel fet d’haver-se de conrear en port erecte, requereix una feina de 

tutorat. No es una feina gaire complicada però si que es imprescindible pera una bona 

producció. Aquesta consisteix en posar una malla a cada filera per on pugui enfilar-se la 

mata. També hi haurà una feina de manteniment en el qual s’anirà guiant ,tant la tija 

primària com les secundaries, per la malla a fi i efecte de tenir mes superfície exposada 

al sol i que la recol·lecció sigui més ràpida. 

 

6.3 Plagues 

A continuació es mostren les plagues més significatives i usuals que poden 

provocar problemes al cultiu de l’enciam, a més es presenten els mètodes de control 

d’aquestes. 

Cuca del pèsol (Laspeyresia nigricana.): Papallona fosca que posa ous en les fulles en 

època de floració. Les orugues penetren dins les tavelles i es mengen l’interior dels 

grans. En varietats primerenques no afecta gaire. Però es important que un cop acabada 

la producció, destruir les plantes el més aviat possible 

 

Pugó Verd (Acyrthosiphon pisum): Afecta a la vegetació del pèsol, fent-la més dèbil.  El 

tractament més eficaç s’hauria d’efectuar amb precocitat.  

 

Trips del pèsol (Kakothrips robustus ): Les seves picadures produeixen deformacions a 

les tavelles i els folíols adquireixen una tonalitat platejada.  
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6.4 Malalties 

A continuació es presenten les malalties que poden causar problemes i el mètode 

de control d’aquestes per al cultiu de l’enciam 

 

Oïdi del pèsol (Erysiphe poligoni D.C.): Folíols coberta d’una pols blanquinosa que fins 

i tot pot arribar a la tija i tavelles.  

 

Antracnosi o ràbia del pèsol  (Ascochyta pisi Lib.): Fong que ataca a la tija, tavelles i 

folíols. Aparició de taques rodes d’uns 5 cm. De color groguenc.  

 

Virus del mosaic del pèsol (PSbMV): Origina en els folíols una alternança de taques 

clares i fosques com si fos un mosaic. Es transmet per llavors. No hi ha cap tipus de 

tractament. O si cultiva una planta resistent al virus o s’elimina el vector de la llavor 
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ANNEX 7: PLA PRODUCTIU DEL PEBROT 

 

 La varietat utilitzada serà la Drago. 

 

7.1.- Requeriments edàfics i climàtics 

 

Les dades d’aquest apartat s’han extret el dia 25 de juliol de 2006 a la pàgina 

web: http://www.infoagro.com/hortalizas/pimiento.htm 

 

7.1.1.- Temperatura 

  

És una planta exigent en temperatures, més que el tomàquet. La temperatura 

òptima per al creixement vegetatiu es d’ entre 18-25ºC. Pot suportar temperatures 

mínimes de 15ºC i màxim de 32ºC. Pel que fa a la floració y fructificació te uns òptims 

d’entre 26-28 ºC de dia i 18-20ºC de nit. 

  

     

7.1.2.- Humitat 

 

La humitat relativa òptima oscil·la entre el 50% i el 70%. Humitats relatives 

molt elevades afavoreixen el desenvolupament de malalties aèries i dificulten la 

fecundació. 

 

 

7.1.3.- Sòl  

 

Els sòls més adequats pel cultiu del pebrot són els franco-arenoses, profunds i  

rics en matèria orgànica.  

 

Els valors de pH òptims oscil·len entre 6,5 i 7, encara que poden resistir certes 

condicions d’acidesa Los valores de pH óptimos oscilan entre 6,5 y 7 aunque puede 

resistir ciertas condiciones de acidez (hasta un pH de 5,5);  
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7.2.- Tècniques de cultiu 

7.2.1.- Poda  

És una pràctica cultural freqüent i útil que millora les condicions del cultiu per a 

obtenir produccions d’una major qualitat comercial.  

 

Es delimita el número de talls amb els que es desenvolupa la planta, normalment 

2 o 3.  En els casos necessaris es realitzarà una neteja de les fulles i brots.  

 

7.2.2.- Aporcat 

Es realitzarà  després de la poda de formació, amb la finalitat d’afavorir la 

formació d’un major número d’arrels, consisteix en cobrir la part inferior de la planta 

amb terra.   

 

7.2.3.- Entutorat 

És una pràctica imprescindible per mantenir la planta erecta i evitar que las 

fulles i sobretot els fruits toquin el terra, millorant així l’aireació general de la planta i 

afavorint l’aprofitament de la radiació i la realització de posteriors feines (recol·lecció, 

etc.). S’utilitzarà una estructura de canyes on es lligaran les plantes de pebrotera a mida 

que vagin creixent.  

 

7.3.- Plagues 

A continuació es mostren les plagues més significatives i usuals que poden 

provocar problemes al cultiu del pebrot, a més es presenten els mètodes de control 

d’aquestes. 
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Aranya vermella (Tetranychus urticae : Es desenvolupa en el envers de les fulles 

causant decoloracions o taques groguenques que poden apreciar-se e com a primers 

símptomes. Amb majors poblacions es produeixes dessecacions i fins i tot defoliacions 

de la planta.  

 

Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum): Les parts joves de les plantes són 

colonitzades pels adults, realitzant les postes en el envers de les fulles. D’aquestes, 

emergeixen les primeres larves, que són mòbils. Passen per tres estats larvaris i un de 

pupa. 

 
-Pugó (Aphis gossypii) : Formen colònies i es distribueixen en focus que es dispersen, 

principalment en primavera i tardor, a través de les femelles al·lades.  

 

 

7.4.- Malalties 

A continuació es presenten les malalties que poden causar problemes i el mètode 

de control d’aquestes per al cultiu de l pebrot. 

Oidiopsis (Leveillula taurica) :És un paràsit de desenvolupament semi intern i els 

conidiòfors surten a l’exterior a través dels estomes- Els símptomes que apareixen són 

taques groguenques a la perifèria de la necrosi del centre.  

 
Seca o tristesa (Phytophthora capsici ): Pot atacar a la plàntula i a la planta. L’atac pot 

ser diferent depenent de diversos factors com són les condicions climàtiques, varietat, 

sòl i estat vegetatiu de la planta. La part aèria manifesta pansiment irreversible. 
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ANNEX 8: PLA PRODUCTIU DE LA CEBA 

 

La varietat utilitzada serà la Sierra Blanca. 

 

8.1.- Requeriments edàfics i climàtics 

 

Les dades d’aquest apartat s’han extret el dia 25 de juliol de 2006 a la pàgina 

web: http://www.infoagro.com/hortalizas/cebolla.htm 

 

8.1.1.- Temperatura 

  

És una planta de climes temperats, encara que en les primeres fases del cultiu 

tolera temperatures sota zero, per la formació i maduració del bulb. Requereix, però, 

temperatures més elevades i dies llargs. El zero vegetatiu el té a 5ºC, mentre la 

temperatura òptima de creixement està  entre 12 – 23 ºC. 

 

 

8.1.2.- Humitat 

 

És molt sensible al excés d’humitat, doncs els canvis bruscos poden ocasionar 

perjudicis al bulb. Un cop la planta ha iniciat el creixement, l’humitiat del sòl ha de 

mantenir-se per sobre del 60%. L’excés al final del cultiu repercuteix negativament a la 

seva conservació.  

 

 

8.1.3.- Sòl  

 

Prefereix sòls sans, profunds, rics en matèria orgànica i de consistència mitja. 

L’interval per repetir el cultiu en el mateix sòl no ha de ser inferior a tres anys. 

 El pH òptim es situa entre 6 i 6.5. 
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8.2.- Plagues 

A continuació es mostren les plagues més significatives i usuals que poden 

provocar problemes al cultiu de la ceba, a més es presenten els mètodes de control 

d´aquestes. 

Trips de la ceba (Thrips tabaci): Produeix picadures, decoloracions i deformacions a les 

fulles. Són insectes de gran mobilitat. 

Mosca de la ceba (Chortophilla antiqua): Dípter, les larves del qual produeixen galeries 

als bulbs. . 

Cuc minador de la ceba (Acrolepia assectella): Coleòpter, les seves larves produeixen 

galeries a les fulles de les cebes, fins i tot poden arribar a atacar el bulb. Pel control 

s’utilitzaran els mateixos productes que els citats per a la mosca de la ceba. 

Nemàtodes: Principalment (Ditylenchus dipsaci) ataca el bulb i l’arrel. Poden aparèixer 

si es repeteix varies vegades aquest cultiu dins la mateixa fulla. 

 

8.3.- Malalties 

A continuació es presenten les malalties que poden causar problemes i el mètode 

de control d’aquestes per al cultiu de la ceba. 

Míldiu de la ceba (Peronosporal schleideni): Provoca taques allargades principalment a 

la meitat superior dels limbes foliars. El mètode de control són aplicacions preventives 

de Mancoceb, Oxiclorur de coure, Captan, etc. 

Roia de la ceba (Puccinia porri): Produeix petites pústules de petit tamany i de color 

vermellós a les fulles. Els tractaments es faran amb Maneb, Clortalonil o Oxicarboxines. 

Botritis (Botrytis squamosa): Apareixen taques de color blanc- groguenc que es 

manifesten per tota la fulla. Quan l’atac és sever es produeixen necrosis foliars. 
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ANNEX 9.- PLA PRODUCTIU DE L’ENCIAM 

 

La varietat utilitzada serà la Divina, del tipus Trocadero. Aquesta varietat es 

utilitzada per molts productors de la zona.  

 

 

9.1.- Requeriments edàfics i climàtics 

 

Les dades d’aquest apartat s’han extret el dia 25 de juliol de 2006 a la pàgina 

web: http://www.infoagro.com/hortalizas/Lechuga.htm 

 

9.1.1.- Temperatura 

 Aquest cultiu suporta pitjor les temperatures elevades que les baixes. Com a rang 

de temperatures òptimes està entre 15-20ºC però pot suportar uns 33 ºC i  com a mínima 

de fins a  –6 ºC. El zero vegetatiu és de 6ºC.   

 

9.1.2.- Humitat 

El sistema radicular de l’enciam es molt reduït en comparació amb la part aèria. 

Això la fa ser molt sensible a la falta d’humitat i molt exigent tan quant al reg.  

La humitat relativa convenient per l’enciam és del 60 al 80%, encara que en 

determinats moments agraeix que aquesta sigui menor del 60%.  

 

9.1.3.- Sòl  

 És convenient que la temperatura del sòl no baixi de 6-8 ºC 

 El pH òptim es situa entre 6,7 i 7,4. 
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9.2.- Plagues 

A continuació es mostren les plagues més significatives i usuals que poden 

provocar problemes al cultiu de l’enciam, a més es presenten els mètodes de control 

d’aquestes. 

Minadors (Liriomyza trifolii): Les femelles adultes realitzen les postes dins els teixits de 

les fulles joves, on comença a desenvolupar-se una larva que s’alimenta del parènquima, 

ocasionant les típiques galeries. 

Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum: Les parts joves de la planta són 

colonitzades per adults, realitzant les postes en el envers de les fulles. D’aqui 

emergeixen les primeres larves, que són mòbils. Passen per tres estadis larvaris  i un de 

pupa. debilita a la planta i li resta valor comercial.  

Pugó (Macrosiphum solani i Myzus persica): Presenten polimorfismes, amb les 

femelles al·lades i àpteres de reproducció vivípara. Formen colònies i es distribueixen 

en focus que es dispersen, principalment en primavera i tardor, mitjançant les femelles 

al·lades 

Trips (Frankliniella occidentalis): les fulles es deterioren perdent el valor comercial 

degut a les picadures d’aquest insecte.  

Cargols: originen mossegades a les fulles que poden depreciar considerablement la 

collita. 

 

9.3.- Malalties 

A continuació es presenten les malalties que poden causar problemes i el mètode de 

control d’aquestes per al cultiu de l’enciam 

Míldiu (Bremia lactucae): Ales fulles inferiors es formen unes taques de color groguenc 

localitzades entre les nerviacions que posteriorment es recobreixen d’un micel·li de 

color gris, finalment es desenvolupen podridures.  
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Antracnosis (Marssonina panattoniana): aquesta malaltia  s’inicia amb petites lesions 

de petit tamany, posteriorment van augmentant i es formen taques de color vermellós, 

de fins a 4 cm de diàmetre.  

Botritis (Botrytis cinerea): les fulles, primer es tornen grogues i posteriorment es 

recobreixen d’un tel de color gris. 

Rizoctonia (Rizoctonia solani o Pellicularia filamentosa): es  formen unes lesions de 

color fosc que poden ocupar tot l’enciam.  

Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum): Es produeix un pansiment de la planta, primer es 

dóna a les més velles i posteriorment a les més joves.  

Septòria (Septoria lactucae): Es produeixen taques a les fulles inferiors.  

Virus del broncejat del tomàquet (TSWV). Les infeccions causades per aquest virus 

estan caracteritzades per taques foliars, inicialment cloròtiques, i posteriorment, 

necròtiques i irregulars, a vegades tan extenses que afecten a casi tota la planta que, en 

general li provoca nanisme. 
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ANNEX 10: PLA PRODUCTIU DE LA MADUIXA 

 

La varietat utilitzada serà la Pájaro. Una de les varietats autòctones de maduixa que hi 

ha a la comarca. 

  

10.1.- REQUERIMENTS EDÀFICS I CLIMÀTICS 

 

Les dades d’aquest apartat s’han extret el dia 25 de juliol de 2006 a la pàgina web: 

http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/fresas.htm 

 

10.1.1.- Temperatura 

  

La maduixa és un cultiu que s’adapta molt be a molts tipus de climes. La seva part 

vegetativa es altament resistent a gelades, suportant fins a temperatures de -20ºC. Encara que 

la part floral resisteix mínims de 0º. Els valors òptims per a la fructificació es situen al voltant 

dels 15-20ºC de mitja anual.  

 

Temperatures per sota de 12ºC durant el quallat dona lloc a fruits deformats pel fred i , en 

canvi, temperatures més càlides poden originar una maduració i coloració del fruit més ràpida  

 

10.1.2.- Humitat 

La humitat relativa convenient per la col-i-flor és del 50 al 70%.  

 

10.1.3.- Sòl  

 La influència del sòl, las seva estructura física i el contingut químic és una de les bases 

per al desenvolupament de la maduixa. Prefereix sòls equilibrats, rics en matèria orgànica, 

airejats, ben drenats i amb certa capacitat de retenció d’aigua.  
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10.2.- Tècniques del cultiu 

 

10.2.1.- Solarització del sòl 

   

La solarització consisteix en cobrir la superfície a desinfectar , una vegada regat el 

camp fins a capacitat de camp, durant 30 dies. Amb la combinació de la solarització amb 

algun biofugicida provoca una reducció considerable de fongs del sòl.   

 
 
  

10.2.2.- Acotxat 

 Es cobrirà la fulla destinada a la maduixa amb plàstic negre de polietilè per evitar la 

evaporació de l’aigua del sòl i la anulació de possibles competències amb males herbes. 

També servirà per a protegir el fruit dels fong que puguin restar al sòl. 

 

 

10.3.- Plagues 

A continuació es mostren les plagues més significatives i usuals que poden provocar 

problemes al cultiu de la maduixa. 

 
Trips (Frankliniella occidentalis) : Els adults colonitzen els cultius realitzant les postes dins 

el teixits vegetals en fulles, fruits i , preferentment, en flors, on és localitzen el majors nivells 

de població d’adults i larves nascudes de la posta. Els danys directes es produeixen per 

l’alimentació a l’envers de la fulla. 

 

Aranya vermella (Tetranychus urticae : Es desenvolupa en el envers de les fulles causant 

decoloracions o taques groguenques que poden apreciar-se e com a primers símptomes. Amb 

majors poblacions es produeixes dessecacions i fins i tot defoliacions de la planta.  
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10.4.- Malalties 

A continuació es presenten les malalties que poden causar problemes i el mètode de 

control d’aquestes per al cultiu de la col-i-flor. 

Oïdi (Oidium fragariae): Es manifesta com un polsim blanquinós a les dues cares de la fulla. 

Prefereix les temperatures elevades, de 20 a 25ºC, parant el seu atac en condicions de pluja. 

 

Taca pùrpura (Mycosphaerella fragariae): Apareix com una taca circular de 2-3 mm. De 

diàmetre la fulla . Es dispersa mitjançant ascospores i espores, amb temperatures suaus i alta 

humitat relativa.  

 
Fongs del sòl: són varis els fongs que afecten a la planta de del seu sistema radicular, entre 
aquest hi ha: Fusarium sp., Pytophtora sp., Rhizoctonia sp., Rhizopus sp., Pythium sp., 
Cladosporium sp., Alternaria sp. i Penicillium sp.  
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ANNEX 11: PLA PRODUCTIU DE LA COL-I-FLOR 

 

. La varietat utilitzada serà la El Cano.  

  

11.1.- Requeriment edàfics i climàtics 

 

Les dades d’aquest apartat s’han extret el dia 25 de juliol de 2006 a la pàgina web: 

http://www.infoagro.com/hortalizas/coliflor.htm 

 

 

11.1.1.- Temperatura 

 Es tindrà en compte que la col-i-flor suporta temperatures per sota de 0ºC, encara que 

la seva temperatura òptima és entre 6 – 8 ºC. Durant la fase de floració el zero vegetatiu es 

situa a 3-5 graus i la seva temperatura òptima es de 10-12 ºC 

 

11.1.2.- Humitat 

La humitat relativa convenient per la col-i-flor és del 50 al 70%.  

 

11.1.3.- Sòl  

 El pH òptim es situa entre 6,0 i 7,8. 
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11.2.- Tècniques del cultiu 

11.2.1.- Aporcat i escardes 

 Es convenient, un cop la planta ha agafat després del trasplantament, efectuar un 

lleuger aporcat sobre les plantes. Posteriorment també es convenient aplicar alguna escarda 

física al cultiu. 

 

11.3.- Plagues 

A continuació es mostren les plagues més significatives i usuals que poden provocar 

problemes al cultiu de la col-i-flor, a més es presenten els mètodes de control d’aquestes. 

 

Mosca de la col (Chorthophila brassicae): és un dípter. Normalment consta de tres 

generacions, les larves ataquen les bases de les tiges fent galeries.  

Mosca Blanca (Aleurodes brassicae): Al contrari de les altres espècies del mateix gènere, 

aquesta resisteix be les baixes temperatures. Els danys es localitzen en el envers de les fulles, 

on debilita a la planta mitjançant la succió de sabia. 

Cuc gris (Agrotis sp.): és un Lepidòpter que produeix danys a la vegetació, seccionant pel coll 

a les plantes més joves.  

Pugó de la col (Brevycorne brassicae): Són de color gris verdós, amb la particularitat de la 

secreció cerosa blanquinosa. Els seus atacs es manifesten en àries molt concretes y limitades, 

iniciant la colonització en les fulles més joves. Si l’ atac es molt intens pot donar lloc ala mort 

de la planta. 
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11.4.- Malalties 

A continuació es presenten les malalties que poden causar problemes i el mètode de 

control d’aquestes per al cultiu de la col-i-flor. 

 

Potra de la col (Plasmiodophora brassicae):Les plantes atacades per aquest fong queden 

petites, mentre que les arrels presenten deformacions.  

Míldiu (Peronospora parasítica): Produeix unes decoloracions groguenques  a les fulles amb 

el posterior recobriment d´un micel·li gris.  

Botritis (Botrytis cinerea): És el causant de la podrició dels teixits, desenvolupant-se sempre 

en condicions d’humitat. Els atacs poden ser greus si el cultiu anterior ja va tenir aquesta 

mateixa malaltia.  
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ANNEX 12.- ADOBAT 

 

12.1.- Introducció 

  

Tant les necessitats de nutrients essencials com la tolerància a elements tòxics varia 

segons el tipus de planta espècie i varietat, així el nivell de fertilització no pot expressar-se 

només en relació al sòl, sinó que també s’ha de referir a les plantes cultivades. Així doncs 

l´adobat realitzat a cada cultiu estarà referit a les seves necessitats. Per tant serà diferent per a 

cada un dels cultius. 

 

Bàsicament es realitzaran tres tipus d´aportació de nutrient. Per una banda l´aportació 

d’adob de fons a través del fems de cavall que es realitzarà per cada any i fulla abans del 

cultiu d’estiu, exceptuant la maduixa que el seu cicle s’allarga fins a l’hivern Acompanyat 

d’una aportació d’un adob mineral. Finalment, un adob de cobertera segons les necessitats de 

cada cultiu. 

 

 

12.2. Càlcul de l’adobat de fons 

 

 Pel que fa al càlcul de l’adobat de fons s’ha tingut en compte que els fems deixen anar 

el nitrogen en els mesos de primavera – estiu aprofitant-se així els cultius estiuencs. 

Considerant que a l’hivern no es mineralitza el fem pel fred. El primer any es mineralitzarà el 

65% de nitrogen dels fems, el segon un 25% i el tercer any un 10%. 

 

  A continuació (taula 12.1) es pot observar un quadre resum de les necessitats d´adob 

dels cultius tenint en compte les extraccions que realitza cada un d´ells, la restitució i 

l´aportació de la femada. 
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Taula 12.1. Necessitat d´adobat de cada cultiu segons les extraccions, restitució i aportació a 

través dels fems.  

 

Conreu 
Extraccions 

teòriques UF/Ha Restitució UF/Ha Aport. fems UF/Ha 
Neces. Adob 

UF/Ha 
 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Tomàquet 240 70 450 - - - 113.1 84 159 126.5 - 291 
Pèsol 150 60 225 100 - - - 14 - 150 46 225 

Pebrot 200 80 240 - - - 156.6 84 159 - - 81 
Ceba 160 80 200 - - - - 4 - 160 76 200 

Enciam 174 60 200 - - - 174 84 159 - - 41 
Maduixa 225 120 200 - - - 60.9 24 - 164.1 96 200 
Col-i-flor 150 60 150 - - - - - - 150 60 150 

 

No tots els cultius rebran una femada, només els d’estiu: tomàquet, pebrot i enciam. 

Però sí que en tots s’hi aportarà una adob de fons químic segons les necessitats dels cultius. 

Es pot veure en la Taula 12.2  

    

 

Taula 12.2. Necessitats de l’adobat de cobertera de cada cultiu segons les aportacions de 

l’adob químic de fons. 

 

Conreu 
Necessitats posteriors a 

l´apor. de fems   (UF/ha) 
Aportació de l’adob 

químic (UF/ha) 
Necessitats de cobertera 

(UF/ha) 
  N P2O5 K2O N P2O5 K2O  N P2O5 K2O 
Tomàquet 126.5 - 291 86 - 291  40.5 - - 

Pèsol 150 46 225 76 46 146  74 - 79 
Pebrot - - 81 - - -  - - 81 
Ceba 160 76 200 113 76 200  47 - - 

Enciam 1 - 41 - - -  - - 41 
Maduixa 164.1 96 200 127.7 96 200  37.4 - - 
Col-i-flor 150 60 150 86.5 60 150  63.5 - - 
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12.3.- Càlcul de les aplicacions d’adobat de cobertera 
 
 Com ja s´ha dit, es practicarà la  fertirrigació per a arribar a les exigències de nitrogen 

i potassi dels cultius. El fòsfor amb l’adobat de fons s’ha aportat totes les exigències. 

 

Tant el sòl com l’aigua de reg ja aporta les necessitats bàsiques de macroelements 

necessaris per al desenvolupament del cultiu. De totes maneres l´assessorament quant a 

adobat i quantitats a aplicar en cada moment es deurà al tècnic que controla tot el procés. 

 

A la taula 12.3 es mostra la formulació tipus de la qual es realitzaran els dipòsits 

d´adobs. 

 

Taula 12.3. Formulació tipus de l’adobat aplicat en cobertera 

Conreu 
Necessitats de cobertera 

(UF/ha) 
Fertirrigació 

meq / l 
  N P2O5 K2O NO3

- NH4
+  SO4

= K+ 

Tomàquet 40.5 - - 0.059 0.21    
Pèsol 74 - 79 0.49 3.46  1.71 1.04 
Pebrot - - 81    0.39 0.45 
Ceba 47 - - 1.99 7.07    

Enciam - - 41    0.10 0.23 
Maduixa 37.4 - - 0.069 0.24    
Col-i-flor 63.5 - - 2.69 9.57    

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 13. CÀLCULS CONSTRUCTIUS 



_________________________________________________ANNEX 13. Càlculs constructius 

 1 

ANNEX 13.- CÀLCULS CONSTRUCTIUS 

 

13.1.- Casa de bombament 

 
13.1.1. Materials 

   
 13.1.1.1.- Forjat: 
 

-Morter de ciment format per ciment porland NBE-EL-90, aigua i sorra. Designació  

M-40. També s’utilitzarà a les parets i als paviments 

-Biguetes IPN 100 

-Encadellats de 60 x 25 x 2,5 cm.     

-Teula àrab ceràmica de 42x20x 8cm. ( llargada x amplada màxima x alçada màxima ) 

  
 13.1.1.2.- Parets: 
 

-Mao foradat d’argila cuita de 29 x 14 x 9 cm. 

-Dintell prefabricat tipus Stalton. 

 -Cèrcol perimetral de formigó armat amb “varilles” de 10mm de Ø. 
  

 
13.1.1.3.- Cimentacions i Paviments:  

  
-Formigó armat: Està format per una barreja d’aigua, àrids ( sorra i grava ) i ciment 

porland. La resistència característica del formigó armat que farem servir serà de 175 

Kp/cm². 

-Formigó en massa de 200 kg de c.p.a. 

-Grava 

-Cèrcol de 15 x 20 amb varilles de 10mm de Ø. 

 

13.1.2.- Dimensionament de la caseta 

 

13.1.2.1.- Bases de càlcul. 

-Longitud (L) : 5 m 

-Amplada (a) : 4 m 

-Alçada de la paret frontal  (Af) : 3,5 m 

-Alçada de la paret darrera (Ad) : 2,5 m 

-Angle inclinació (α) : 11,25 º (pendent 25 %) 
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El valor de les diferents accions segons el que especifica la Norma Bàsica de 

l’Edificació AE-88, Accions en la Edificació i EA-95 Estructures d’acer: 

 

-Accions gravitatòries: 

 

-Concàrregues 

-Pes propi de la coberta (Qco) : 150 kg/m2 

-Sobrecàrregues 

-Neu (Qn) : 40 kg/m2 

-Ús (P): 100 kg/m2 

 

-Accions del vent: 

 

-Sobre parets verticals (Qwp) : 60 kg/m2 

Barlovent (Qbar) = ⅔ Qwp = 40 kg/m2 

Sotavent (Qsot) = ⅓ Qwp = 20 kg/m2 

 

-Sobre coberta (Qwco) (< 33 % de forats) : 

Hipòtesis A  m = 16  n = -16 

Hipòtesis B m = -31 n = -63 

S’escull la més desfavorable m= 16 

 

13.1.2.2.- Càlcul de biguetes. 

 

Les biguetes tenen una llum, entre eixos, de 4 m. i una separació entre elles 

(Sb) de 0’6 m. 

 

Quantificació de les accions : 

-Pes de la coberta vertical(qcoy) : Qco · Sb · cos α = 58’21 kg/ml. 

-Pes de la coberta horitzontal(qcox) : Qco · Sb · sin α = 24,2 kg/ml. 

   -Pes neu (qny) vertical :  Qn · Sb · cos α = 23 kg/ml. 

   -Pes neu (qnx) horitzontal :  Qn · Sb · sin α = 9,67 kg/ml. 
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-Pes del vent (només de la coberta) (qwco) : Qwco · Sb = 9,6 kg/ml 

  Vertical (qwcoy) : Qwco · Sb · cos α = 9,31 kg/ml. 

  Horitzontal (qwcox): Qwco · Sb · sin α = 2,32 kg/ml. 

 -Sobrecàrrega d’ús vertical (Py) : 97,03 kg/m2 

 -Sobrecàrrega d’ús horitzontal (Px) : 24,2 kg/m2 

  

Les accions tèrmiques i sísmiques no es tenen en compte per la poca influència 

que tenen a la zona. 

 

 

13.1.2.3.- Valors característics de les accions 

 

El coeficient de ponderació i seguretat de les accions és γf = 1’6. Totes les 

accions es multipliquen per aquest coeficient per a obtenir el valor característic de 

cada acció. 

    
 

Combinació d’hipòtesis : 

 

Hi ha dos tipus d’hipòtesis per determinar la combinació d’accions més 

desfavorable: 

Situacions persistents o transitòries: 

-HI y= ∑ γf  · G1y + ∑  γf  · Qy = 145,3 kg/ml. 

-HIxy= ∑ γf  · G1x + ∑  γf  · Qx = 58 kg/ml. 

 

   Situacions sísmiques: 

-HIIy = ∑ γf  · G1y + γa  · A + ∑ 0,8 x γf  · Qy  = 134,5 kg/ml. 

-HIIx = ∑ γf  · G1x + γa  · A + ∑ 0,8 x γf  · Qx  = 54,06 kg/ml. 

 

 

On  G1 = valor característic de les accions permanents  

  Q = valor característic de les accions variables  

   A = accions sísmiques : 0 
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Càlcul de les reaccions : 

 

Les accions que han estat considerades com càrrega uniformement 

repartida són les de l’ hipòtesi I. Sense tenir en compte la  càrrega d’ús que serà 

puntual al mig de la bigueta. També s’ha considerat una unió simplement 

recolzada.  

 

-Esforç axial de la paret de 2,5 m. (Rax): 134,35 kg 

-Esforç axial de la paret de 3,5 m. (Rbx): 136,35 kg 

-Esforç tallant (V) =  P/2 + q · L/2 =368,22 kg. 

-Moment flector (Mfy) = q · L2 / 8 + P · L/4 = 445,84 kg·ml. 

-Tensió admissible (∂adm) = 2600 kp / cm2 

-Moment resistent mínim necessari: (Wx) :  17,15 cm3. 

.Moment d’inèrcia mínim necessari (Ix): 90.82 cm4. 

 

La bigueta escollida serà del perfil IPN 100 

   

Comprovació de la fletxa 

 

Tot i que la biga satisfaci les condicions resistents, és necessari imposar 

una limitació de la fletxa màxima permesa. 

    

F = [(q · l3) / (48 · E · Ix )] + [ (5 · q · l4) / (384 · E · Ix)] < 1/500 

    

 
13.1.2.4.-. Càlcul de les parets. 

 

Es considera que les biguetes de la coberta estan recolzades sobre una paret 

d’obra de totxana de 14 cm d´amplada, posteriorment amb l’arrebossat interior i 

exterior queda un gruix de paret de 20 cm. 
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Càlcul de les accions 

 

-Pes propi de la paret + sunxo (Pp) = 369 + 984 = 1353 kg. 

-Càrrega transmesa per la bigueta (Cb) = ½ · q · a = 290,6 kg 

-Càrrega del vent sobre la paret (Cvp) = Qbar · Af  Ap = 700 kg. 

-Càrrega del vent sobre coberta (Cvco) = Qwco· sin α · a · Sb = 9,28 kg. 

 

 Càlcul de les reaccions. 

 

-Esforç axial (N) = Pp + Cb = 1643,6 kg 

-V = Cvp = 700 kg. 

-Mf  = Cvco · Af  = 34,80 kg·ml. 

 

Sol·licitacions màximes que aguantarà la paret. 

 

-Esforç normal 

Condició de seguretat        →      σ ≤σ* 

σ = N*/ Sp = 0.08 kg/cm2 

σ* = σk/γm = 15,38 kg/cm2 

On N* = N · 1,6 

 Sp: Superfícies de la paret. 

    σk (resistència de compressió del morter) = 40 kg/cm2  

    γm (coeficient de ponderació) = 2,5 

          

S´ observa que es compleix el coeficient de seguretat. 

 

-Esforç tallant 

Màxima tensió de compressió : σ1 ≤σ* 

Màxima tensió de tracció : σ2 ≤σ* · 0,1 

σ1 = {√(N*2 + 4 · V*2) + N*}/2 · Sp = 0,304 kg/cm2 

σ2 = {√(N*2 + 4 · V*2) - N*}/2 · Sp = 0,676 kg/cm2 

On V* = V · 1,6 
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Per tant es compleix la màxima tensió de compressió i la 

màxima tensió de tracció 

 

  -Flexió 

Màxima tensió de compressió : σ1 ≤σ* 

Màxima tensió de tracció : σ2 ≤σ* · 0,1 

σ1 = M* / W + N*/Sp = 1,619 kg/cm2 

σ2 = M* / W - N*/Sp = -1,608 kg/cm2 

On W = 9600 cm3 

    M* = M · 1,6 

 

 

13.1.2.5.-. Càlcul de les cimentacions. 

 

No calen fer els càlculs ja que es poca la resistència que ha de suportar el 

formigó armat que utilitzarem. Te una resistència característica de 175 kg/cm2. 
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ANNEX 14. INSTAL·LACIÓ DE REG 

 

14.1.- Introducció 

  

Es poden diferenciar dos parts en aquest annex. Una primera part on s’han 

reflectit els càlculs agronòmics realitzats (càlcul de les necessitats hídriques dels cultius) 

i a la segona  tots els càlculs i necessitats hidràuliques de la instal·lació en qüestió. 

 

 

14.2.- Càlcul agronòmic   

 

14.2.1.- Espècies hortícoles  

 

Consisteix en aportar artificialment una quantitat d’aigua per tal de compensar el 

dèficit que es produeix entre les necessitats del cultiu i l’aigua que ha estat aportada de 

forma natural per la pluja. 

  

La primera determinació a realitza, és el coneixement de les necessitats 

hídriques de l’espècie, per tal de calcular les aportacions en forma de reg que 

s’aplicaran al cultiu. 

  

L’evaporació d’aigua en una superfície, originada per la transpiració de la planta 

del cultiu a més de la mateixa evaporació en el sòl i la planta és el que es coneix com 

evapotranspiració del conreu. 

  

Per altra banda es te l’evapotranspiració de referència (ETo), que és 

l’evapotranspiració d’un conreu de referència i que es defineix com l’evapotranspiració 

produïda per una gespa de superfície infinita, correctament drenada i proveïda d’aigua. 

  

Així doncs, l’evapotranspiració de cada conreu (ETc) serà:.  

 

ETc (mm) = ETo · Kc on;       ETo: Evapotranpiració de referència 

       Kc: factor de cultiu 
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Un cop obtinguda l’evapotranspiració del cultiu, amb les dades de pluviometria 

obtingudes a l’estació meteorològica de Cabrils (annex 2) i amb un factor de correcció 

es calcula la pluja efectiva (Pe) de la següent forma.  

    

Pe (mm) = 0.6P 

 

 Així doncs restant l’evapotranspiració i la Pe s’obté el dèficit hídric, es a dir les 

necessitats netes del cultiu. 

    

Nnr (mm) = Etc – Pe 

 

 Un cop calculades les necessitats netes del cultiu, s’ha aplicat el coeficient 

d’eficàcia (Efr) del sistema de reg, en el present cas de sistema d’aspersió l´Efr és de 

0.85, s’obté així la necessitat d´’aigua de reg bruta (Dbr) 

    

Nbr (mm) = Nnr / Efr 

 

Els passos seguits per a realitzar els càlculs de les necessitats hídriques són els 

mateixos per a tots els cultius hortícoles. 

 

 

 

14.2.1.1.- Càlcul de les necessitats hídriques cultius 

  

A les taules 14.1 fins 14.7 es poden veure totes les dades referents a les 

necessitats de reg de  tots els cultius de la rotació i alternativa.  

 

Taula 14.1 Càlcul de les necessitats netes de reg Nnr (mm) pel cultiu del tomàquet 

Mes 
ET0 

(mm/mes) Kc 
ETC 

(mm/mes) 
Precipitació 
(mm/mes) 

Pe 
(mm/mes) 

Nnr 
(mm/mes) 

Nbr 
(mm/mes) 

Juny 135,3 0,75 101,5 39,4 23,6 77,8 91,5 
Juliol 135,0 1,15 155,2 29,1 17,4 137,8 162,1 
Agost 187,8 1,15 216,0 37,6 22,5 193,4 227,6 
Setembre 85,1 0,8 68,1 109,9 65,9 2,1 2,5 
     TOTAL 411,2 483,7 
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Taula 14.2. Càlcul de les necessitats netes de reg Nnr (mm) pel cultiu del pèsol 

Mes 
ET0 

(mm/mes) Kc 
ETC 

(mm/mes) 
Precipitació 
(mm/mes) 

Pe 
(mm/mes) 

Nnr 
(mm/mes) 

Nbr 
(mm/mes) 

Octubre 56,4 0,75 42,3 93,0 55,8 0 0 
Novembre 61,0 0,75 45,7 60,2 36,1 9,6 11,3 
Desembre 23,0 1,15 26,4 54,7 32,8 0 0 
Gener 26,7 1,15 30,7 56,5 33,9 0 0 
Febrer  37,4 1,15 43,0 47,2 28,3 14,6 17,2 
Març 61,9 0,8 49,5 36,3 21,8 27,7 32,6 
Abril 83,9 0,8 67,1 56,2 33,7 33,3 39,2 
       TOTAL 85,4 100,5 
 

 

 

Taula 14.3. Càlcul de les necessitats netes de reg Nnr (mm)  per  cultiu de la ceba 

Mes 
ET0 

(mm/mes) Kc 
ETC 

(mm/mes) 
Precipitació 
(mm/mes) 

Pe 
(mm/mes) 

Nnr 
(mm/mes) 

Nbr 
(mm/mes) 

Novembre 61,0 0,75 45,7 60,2 36,1 9,6 11,3 
Desembre 23,0 1,05 24,1 54,7 32,8 0 0 
Gener 26,7 1,05 28,0 56,5 33,9 0 0 
Febrer  37,4 0,85 31,7 47,2 28,3 3,4 4,0 
      TOTAL 13,0 15,4 
  

 

 

Taula 14.4. Càlcul de les necessitats netes de reg Nnr (mm) pel cultiu de l’enciam. 

Mes 
ET0 

(mm/mes) Kc 
ETC 

(mm/mes) 
Precipitació 
(mm/mes) 

Pe 
(mm/mes) 

Nnr 
(mm/mes) 

Nbr 
(mm/mes) 

Març 61,9 0,6 37,1 36,3 21,8 15,3 18,0 
Abril 83,9 0,6 50,3 56,2 33,7 16,6 19,5 
Maig 108,9 1 108,9 52,4 31,4 77,4 91,1 
Juny  135,3 1 135,3 39,4 23,6 111,6 131,3 
Juliol 135,0 0,9 121,5 29,1 17,4 104,0 122,4 
      TOTAL 325,1 382,5 
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Taula 14.5. Càlcul de les necessitats netes de reg Nnr (mm) pel cultiu del pebrot. 

Mes 
ET0 

(mm/mes) Kc 
ETC 

(mm/mes) 
Precipitació 
(mm/mes) 

Pe 
(mm/mes) 

Nnr 
(mm/mes) 

Nbr 
(mm/mes) 

Juny 135,3 0,75 101,5 39,4 23,6 77,8 91,5 
Juliol 135,0 1,15 155,2 29,1 17,4 137,8 162,1 
Agost 187,8 1,15 216,0 37,6 22,5 193,4 227,6 
Setembre 85,1 0,8 68,1 109,9 65,9 2,14 2,5 
     TOTAL 411,2 483,8 
 

 

Taula 14.6. Càlcul de les necessitats netes de reg Nnr (mm) pel cultiu de la col-i-flor. 

Mes 
ET0 

(mm/mes) Kc 
ETC 

(mm/mes) 
Precipitació 
(mm/mes) 

Pe 
(mm/mes) 

Nnr 
(mm/mes) 

Nbr 
(mm/mes) 

Novembre 61,0 0,75 45,7 60,2 36,1 9,6 11,3 
Desembre 23,0 1,05 24,1 54,7 32,8 0 0 
Gener 26,7 1,05 28,0 56,5 33,9 0 0 
Febrer 37,4 0,9 33,6 47,2 28,3 5,3 6,2 
      TOTAL 14,9 17,6 
 

 

Taula 14.7. Càlcul de les necessitats netes de reg Nnr (mm) pel cultiu de la maduixa. 

Mes 
ET0 

(mm/mes) Kc 
ETC 

(mm/mes) 
Precipitació 
(mm/mes) 

Pe 
(mm/mes) 

Nnr 
(mm/mes) 

Nbr 
(mm/mes) 

Agost 187,8 0,8 150,3 37,6 22,5 127,7 150,2 
Setembre 85,1 0,8 68,1 109,9 65,9 2,1 22,5 
Octubre 56,4 0,8 45,1 93,0 55,8 0 0 

Novembre 61,0 1 61,0 60,2 36,1 24,9 29,2 
Desembre 23,0 1 23,0 54,7 32,8 0 0 

Gener 26,7 1 26,7 56,5 33,9 0 0 
Febrer 37,4 1 37,4 47,2 28,3 9,0 10,6 
Març 61,9 0,9 55,7 36,3 21,8 33,9 39,9 
Abril 83,9 0,9 75,5 56,2 33,7 41,7 49,1 
Maig 108,9 0,9 98,0 52,4 31,4 66,5 78,3 

     TOTAL 331,5 380,0 
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14.2.2.- Calendari de reg  

  

Per tal de cobrir les necessitats hídriques dels cultius mitjançant el reg s’ha 

determinat, en primer, la dosi de reg (D). És el volun d’aigua que s’aporta en cada reg. 

Per a determinar-lo es necessari conèixer alguns paràmetres de la relació aigua-sòl  com 

la capacitat de camp (CC), punt de marciment permanent (PMP) o la fondària dels 

cultius (p). 

D = 104 x p x da x ( CC - PMP)  
                   100 

 

Els valors capacitat de camp i punt de marciment són respectivament, 22% i 

14%. I s’han obtingut de la  pàgina web: 

http://www.pedosphere.com/resources/texture/triangle_us.cfm. (1-08-06). 

Tanmateix s’han agafat dues fondàries diferents per als cultius: 

  -0,70 m pel tomàquet, pebrot i pèsol 

  - 0,3 m. per la ceba, maduixa col-i-flor i enciam. 

 

Tenint en compte que, per a no esgotar l’aigua útil del sòl, els pagesos de la zona 

apliquen el reg quan queda encara 5/6 d’aquella en cultius hortícoles, i agafant com a 

eficiència mitja del reg per goteig del 90%, s’arriba a una dosi pràctica de reg (Dr): 

 

                            Dr = 1/6 x (D / 0,9) 

 

Essent les necessitats brutes de reg del mes punta per a cada cultiu (Nbr), el 

numero de reg serà de:  

   

Num. Reg =  Nbr / Dr 

 

14.2.3.- Aportació de l’aigua de reg 

 

El reg s’aplicarà a cada fulla per separat. No es regarà mai dues fulles al mateix 

temps, ja que els càlculs hidràulics estan realitzats sobre una superfícies de 3.750 m2. 

Cada sector de reg està regulat per una vàlvula. Aquesta romandrà sempre tancada 

menys a l’hora de regar aquella fulla.  

http://www.pedosphere.com/resources/texture/triangle_us.cfm
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14.3.- Càlcul hidràulic  

 Els calcularan els sectors més desfavorables per a dimensionar els diàmetres, 

pèrdues de càrrega i pressions que hi haurà a cada canonada. 

 

14.3.1.- Càlcul de la instal·lació de les espècies d’horta. 

 

 El càlcul de la instal·lació de reg es farà considerant-la formada per 3 parts: 

-Canonades laterals o ramals: seran unes cintes exudants.  

-Canonades terciàries, d´on sortiran les canonades laterals. 

-Canonada secundària, que portarà l´aigua fins a la canonada terciària. 

  

  

14.3.1.1.- Càlcul de les canonades laterals o ramals  

 

Els ramals, en aquest cas la cintes exudants, són les que distribueixen l´aigua a 

les plantes mitjançant els porus. Des del punt de vista hidràulic es comporten com a 

canonades amb sortida uniformement espaiades, amb la qual cosa per al càlcul de la 

pèrdua de carrega s´haurà d´aplicar el coeficient de Christiansen. 

 

Per calcular el diàmetre d´un ramal s´ha de conèixer les següents dades: 

  

-Cabal a l’origen del lateral     

   

Q = n x q          on :    Q = Cabal a l´origen, en l/s. 

       n = Nº de metres de cinta exudant. 

       q = Cabal de la cinta, en l/s i ml.   

  

-Longitud fictícia lateral 

    

Lf = L + Le      on:   Lf = Longitud ficticia, en m. 

              L = Longitud real, en m. 

              Le=Longitud equivalent, en m. (0,2L) 

 

Variacions de Cabal i pressió 
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A una subunitat de reg es pren com a variació màxima del cabal el 10% 

del cabal mig de l´emissor. Amb aquesta condició les variacions admissibles de 

pressió són: 

 

      0,1 
    dH= ---------- H  
       x 
 

on:  dH= Pèrdua de carrega admissible. 

       H= Pressió de treball de l´emissor, en m.c.a. 

      x= Exponent de descàrrega. (0,5) 

 

S´ha comprovat que el cost mínim de la instal·lació és dóna quan el 55% 

de les pèrdues admissibles a les subunitats es produeixen als laterals, mentre que 

el 45 % restant es produeix a les canonades secundàries. 

  

Les pèrdues de carrega admissibles al lateral serien: 

 

     0,1 
ha = --------- H x 0,55   

      x  
 

on:     ha = Pèrdues de carrega admissibles al lateral, en mca.  

       

Aquest valor admissible de les pèrdues de carrega ha de coincidir amb les 

pèrdues de carrega que es produeixen al lateral. 

 

 

h = J x F x Lf  

 

on: h = Pèrdues de carrega al ramal, en m.c.a.  

J = Pèrdues de carrega unitària, en m.c.a./ml.  

    F = Factor de Christiansen. 

    Lf = longitud fictícia, en m. 
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Així doncs, igualant les dues equacions (h = ha), substituint a la fórmula 

de Blasius i canviant les unitats, queda: 

       

                 0,496 · Q1,75 · x · F · Lf    
D= (-------------------------------------------)1/4,75 

        0,055 H  
      

     

     on: D.- Diàmetre de la canonada, en mm. 

      Q.- Cabal que porta la canonada, en l/h. 

x.- Exponent de descàrrega. (0,5) 

F.- Coef. de Christiansen. Veure taula 1 

L.- Longitud fictícia, en m. 

H.- Pressió de treball de l´emissor, en mca. 

     

Un cop calculat el diàmetre necessari, s’escollirà el diàmetre comercial 

que més s’ajusti als càlculs realitzats. Posteriorment es tornarà a calcular la 

pèrdua de càrrega amb l’equació de Blasius. Aquest procediment es realitzarà 

per a totes les canonades.   

 
 
               0,496 · Q1,75 · F · Lf    

h= ------------------------------------------- 
        D4,74 

  

       On,  D = Diàmetre comercial 

 

   

Pressió necessària a l´origen del lateral 

  

El gradient de pressió entre dos emissors consecutius es major als 

primers trams del lateral que als últims. S’ ha comprovat experimentalment que 

en un lateral horitzontal la pressió mitja correspon a una distància de l´origen de 

0,39 L en ramals. En aquet tram inicial es produeix el 73 % de pèrdues totals en 

els laterals 
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En un ramal no horitzontal la pressió en el cas més desfavorable és: 

  

P0 =  Pm  + 0,73 h + Hg/2     on:   P0 = Pressió a l´origen del lateral, en m.c.a. 

       Pm = Pressió mitja al lateral (Pm= H), en m.c.a. 

                h = Pèrdua de càrrega al lateral, en mca. 

Hg/2 = Desnivell geomètric entre els extrems      

del ramal 

 

-Paràmetres 

 

Característiques de la cinta exudant:    

 

Pressió = 0,4 atm. = 4 m.c.a   

   Cabal = 2 l/h i ml. 

   Llargada = 62,5 m. 

   Llargada fictícia = 75 m.  

   Coef. Christiansen = 0,371 (l0=Se,β=1,75, n=62,5) 

   Material = tub de geotèxtil CT-12 malla vermella 

   Hg = + 1m 

 

-Diàmetres i pèrdues de càrrega 

 

Aplicant l’ equacions de Blasius s’estima un valor de 12,22 mm. de 

diàmetre. Mentre que mirant a les cases comercials, el diàmetre interior més 

proper seria de 14, 5 mm ± 0,3. amb la conseqüent pèrdua de càrrega total pel 

ramal de 0,19 m.c.a 

  

-Pressió a l´origen de la canonada 

 

P0 =  4 + 0,73 x 0,1963 + 1/2 = 4,6 m.c.a 
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14.3.1.2.- Càlcul de les canonades terciàries  

 

El procediment de càlcul es el mateix que per als ramals canviant les variables. 

Aquestes són: 

 Llargada de la canonada = 30 m. 

 Llargada fictícia = 36 m.  

 nº de ramals = 50 

Cabal = 6.250 l/h 

  Coef. Christiansen = 0,367 (l0=Se/2,β=1,75, n=50) 

  Material = PE 32 de baixa densitat a PN4  

 Hg = -0,5 

 

-Diàmetres i pèrdues de càrrega 

 

El diàmetre estimat de la canonada terciària, segons els càlculs, seria de 

41,35 mm.  El diàmetre ext/int comercial més proper seria de 50/46,3 mm. amb 

una pressió nominal de 4 atm. La pèrdua total d’aqueta canonada seria de 0,452 

m.  

  

-Pressió a l´origen de la canonada terciària. 

 

P0 =  4,64 + 0,73 x 0,4520 – 0,2/2 = 4,86 m.c.a 

 

     

14.3.1.3.- Càlcul de la canonada secundària 

 

Per al càlcul del diàmetre de la canonada es coneix el cabal, que serà de dos 

sectors ja que es regaran alhora, i es fixa la velocitat.  

 
     Π x D2 

 Q = v---------------     
        2     

on:  D = Diàmetre, en m.   

Q = Cabal, en m3/s. 

     v = velocitat, en m/s. 
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D = √ (4Q / Π x v) 

La velocitat en aquest cas s´ha fixat a 1,5 m/s. 

 

Llargada de la canonada = 92,5 m. 

 Llargada fictícia = 111 m.  

Cabal = 12.500 l/h 

  Material = PE 32 d’alta densitat a PN4  

 Hg = - 0.8 

 

-Diàmetres i pèrdues de càrrega 

 

El diàmetre estimat és de 54,28 mm. El diàmetre ext/int comercial que 

més s’ajustaria a les necessitats del reg seria de 75/67,6 mm. amb una pressió 

nominal de 4 atm. 

 

Amb aquesta canonada comercial i fent el càlcul de les pèrdues de 

càrrega, amb la fórmula de Blasius (règim turbulent llis): 

 

     0,496 Q1,75 x Lf   
  h = J x Lf = -------------------------- 

   D4,75 

   

S´obté que la pèrdua de carrega  és de:           h = 1,85 m.c.a. 

  

-Pressió a l´origen de la canonada secundària 

 

P0 =  4,86 + 0,73 x 1,852 – 0,8/2 = 5,81 m.c.a 

 

   

 

 

 

 

 



______________________________________________ANNEX 14: Instal·lació de 
reg 

 12 

14.3.2.- Càlcul de la instal·lació de les espècies aromàtiques 

 

El càlcul de la instal·lació de reg es farà considerant-la formada per 3 parts: 

 

-Canonades laterals o ramals, on aniran instal·lats els degoters. 

-Canonades terciàries, d´on sortiran les canonades laterals. 

-Canonada secundària, que portarà l´aigua fins a la canonada terciàries 

 

14.3.2.1.- Càlcul de les canonades laterals o ramals  

 

Paràmetres 

 

-Característiques dels degoters:   

 

Goter fletxa amb microtub  

Pressió = 1 atm. = 10 m.c.a   

  Cabal  = 1,6 l/h. 

  Exponent de descàrrega = 0,48 

Separació entre degoters = 0,4 m. 

nº de degoters = 61 m. 

  Hg = + 1,5 m.   

  

 

-Característiques dels ramals: 

   

Cabal  = 97,6 l/h. 

Llargada = 24,4 m. 

  Llargada fictícia = 29,28 m. 

  Coef. Christiansen = 0,372 (l0=Se,β=1,75, n=61) 

  Material = PE 32 de baixa densitat a PN 4 
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-Diàmetres i pèrdues de càrrega 

 

Aplicant l’ equacions de Blasius s’estima un valor de 7,5 m. de diàmetre. 

Mentre que mirant a les cases comercials, el diàmetre ext/int més proper seria de 

12/9,8 mm. de PN 4, amb la conseqüent pèrdua de càrrega total pel ramal de 

0,32 m.c.a 

  

-Pressió a l´origen de la canonada lateral 

 

P0 =  10 + 0,73 x 0,320 - (1,5 )/2 = 9,48 m.c.a 

 

 

14.3.2.2.- Càlcul de les canonades terciàries  

 

El procediment de càlcul es el mateix que per als ramals canviant les variables. 

Aquestes són: 

 Llargada de la canonada = 25 m. 

 Llargada fictícia = 30 m.  

 nº de ramals = 50 

Cabal = 4.880 l/h 

  Coef. Christiansen = 0,367 (l0=Se/2,β=1,75, n=50) 

  Material = PE 32 de baixa densitat a PN 4  

 Hg = -1,2 

 

Diàmetres i pèrdues de càrrega 

 

El diàmetre estimat de la canonada secundària, segons els càlculs, seria 

de 28,99 mm.  El diàmetre ext/int comercial més proper seria de 40/34 mm. amb 

una pressió nominal de 4 atm. La pèrdua total d’aqueta canonada seria de 0,827 

m.  

  

-Pressió a l´origen de la canonada terciàries 

 

P0 =  9,4836 + 0,73 x 0,827 – (1,2/2)  = 9,4 m.c.a 



______________________________________________ANNEX 14: Instal·lació de 
reg 

 14 

14.3.2.3.- Càlcul de la canonada secundària 

 

Les expressions utilitzades per al càlcul del diàmetre i la pèrdua de càrrega són 

les mateixes que en l’apartat 14.3.1.3.  

 
 

Paràmetres 

 

-Característiques de la canonada: 

 

Llargada de la canonada = 163,5 m. 

 Llargada fictícia = 196,2 m.  

 Cabal = 4.880 l/h 

  Material = PE 32 de baixa densitat a PN4 

 

-Diàmetres i pèrdues de càrrega 

 

El diàmetre estimat és de 33,92 mm. El diàmetre ext/int comercial que 

més s’ajustaria a les necessitats del reg seria de 50/45,4 mm. amb una pressió 

nominal de 6 atm. S´obté una pèrdua de carrega total de la canonada de 3,731          

m.c.a. 

 

  

-Pressió a l´origen de la canonada secundària 

 

P0 =  9,4873 + 0,73 x 3,731  = 12,21 m.c.a 

 

 

14.3.3.- Càlcul de les pèrdues de càrrega dels components del capçal 

 

 Per a estimar les pèrdues de càrrega al capçal s’utilitzarà la taula 14.8 
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Taula 14.8.  Pèrdues de càrrega dels diferents components del capçal de reg. 

Component Pèrdua de càrrega 

m.c.a. 

Hidrociclò 2-6 

Filtre de sorra 2-4 

Filtre de malla 1-3 

Tanc de fertilització 1-4 

Injector hidràulic  4-5 

Injector venturi 5-20 

Regulador de pressió 4-6 

Vàlvula 1-3 

           Font: J.L. Fuentes Yagüe 2003 

 

Per a fer els càlculs de les pèrdues de càrrega, s’agafaran els valors mitjos dels 

components instal·lats al capçal:  

    

-2 filtres de sorra 

-3 filtres d’anelles 

 - 1 tanc de fertilització 

 - 2 electrovàlvules 

 - 3 manòmetres  

  

Per tant, el valor de pèrdua total al capçal de reg serà de:  

 

H’ = 2 x 3 + 3 x 2 + 2,5 + 2 x 2  = 18,5 m.c.a. 

 

14.3.4.- Càlcul de la canonada principal o general 

 

 Les dues canonades secundàries bifurquen a una altre, la canonada general. 

Aquesta ha d’estar dimensionada depenent del casos més desfavorable de pressió i 

cabal. Tanmateix, el cabal més desfavorable és de 12.500 l/h i la pressió de 12,211 

m.c.a.  
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El diàmetre de la canonada ha de ser igual que el de la canonada més gran, que 

es la que portarà el màxim cabal. El diàmetre ext/int comercial seria de 75/67,6 mm. 

amb una pressió nominal de 4 atm. 

 

 La pressió a l’origen de la canonada o a la sortida de la bomba serà la suma de 

les pèrdues de càrrega. 

 

  Ho = 18,5 + 12,211 = 30,7 m.c.a. 

 

14.3.5.- Càlcul de la canonada d´aspiració 

 

La canonada d´aspiració és relativament curta (10 m), per la poca diferència de 

preu que hi pugui haver s´ha decidit posar un diàmetre superior que a la canonada 

d´impulsió per tal d´evitar problemes de cavitació (90 mm de diàmetre exterior). La 

pèrdua de carrega és molt petita i es desestimarà però sí que l’alçada la tindrem en 

compte ja que es prou significativa. Aquesta alçada és de 3 metres. 

 

14.3.6.-  Elecció del grup de bombament 

 

 Per a elecció de la bomba és necessari conèixer l’alçada manomètrica i el cabal 

necessari. Un cop estimats aquests dos paràmetres, s’anirà a les corbes característiques 

de la bomba per a escollir el model que més s’ajusti a les nostres necessitats. 

  

 Alçada manomètrica necessària (Hm): 30, 7 + 3 = 33,7 m. 

 Cabal necessari: 12.500 l/h. 

 

 

Paràmetres de la bomba en funció del cabal necessari: 

 

  Q = 15.000 l/h 

  Alçada màxima = 35 m. 

  Rendiment = 60% 
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 La potència absorbida del grup de bombament serà de 2,6 CV i s’ha calculat 

amb la següent expressió: 

 

γ x Hm x Q 
         Wa =-------------------- 

                                                                         η · 75 
     
  On: 

  Wa .- Potència absorbida del grup de bombament (CV) 

     γ .-Pes específic de l’aigua (1000 Kp/m3) 

    η.- Rendiment elèctric de la bomba (60%). 

Q .- Cabal a impulsar per la bomba (m3/s) 

    Hm.- Alçada manomètrica (m.c.a.). 

 

... 
 

14.3.7.- Càlcul de la canonada de transport  de l´aigua del pou fins a la bassa 

 

 La bassa té una capacitat de 500 m3 (10 x 10 x 5 m). Mentre que les necessitats 

del cultiu en el mes més desfavorable són de 6617 m3/ha que a la setmana serien uns 

410 m3 pel cultiu. El pou te una capacitat de 30.000 l/h. Amb una fondària de 18 m. 

encarà que s’estima col·locar la bomba a uns 15m per evitar la succió de sorra ja que  

tractant-se de més de 8 metres de fondària s’utilitzarà una bomba submergida 

 

 

 Es vol emplenar la bassa, tenint en compte la capacitat del pou, en tres dies i 

només de nit( de les 11 nit fins a les 7 matí) per tal d’abaratir el cost d’energia. 

 Primer de tot, s’ha de calcular el cabal necessari per establir els condicionats 

anteriors. 

  

    

Q = Cb / hf                ón; Cb: capacitat de la bassa (500 m3) 

       hf: hores de funcionament ( 24 h) 
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 El cabal necessari serà de 20.800 l/h. I mitjançant les equacions emprades en 

l’apartat 14.3.1.3, trobarem el diàmetre interior necessari de la canonada. Aquest serà de 

70mm . Anant a la casa comercials s’obtindrà un diàmetre exterior de 90mm.  Amb 

aquest diàmetre la pèrdua de càrrega serà de 0,28 m.c.a. 

 

 Per saber l’alçada manomètrica s’utilitzarà l’equació següent 

 

  Hm = ( Ha + h) on;      Hm: alçada manomètrica 

          Ha: alçada d’aspiració (15 m) 

          h: pèrdua de càrrega ( 0,28 m.c.a) 

 

 Per a elecció d’aquesta bomba es seguirà el mateix procediment de càlcul que 

s’ha utilitzat pel càlcul de l’altre grup de bombament, apartat 14.3.6.  

  

 Alçada manomètrica necessària (Hm): 15,28m.c.a 

 Cabal necessari: 20.800 l/h 

 

 

Paràmetres de la bomba en funció del cabal necessari: 

 

  Q = 22.000 l/h 

  Alçada màxima = 18 m.c.a 

  Rendiment = 55% 

  Wb’ = 2,34 cv 
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ANNEX 15.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 

 

15.1.- Preus bàsics 

 

15.1.1.- Mà d’obra individual. 

Unitats Concepte €/Unitat 

h Oficial 1ª paleta 17,23 

h Manobre 14,43 

h Oficial 1ª ferrallista 17,23 

h Oficial de 1ª lampista 17,8 

h Ajudant lampista 15,28 

h Muntador especialista 15,21 

h Ajudant de muntador 12,30 

 
 
15.1.2.- Maquinària. 

Unitats Concepte €/Unitat 

h Retroexcavadora petita 39,08  

h Camió-grua per a transport 44,40 

ut Motocultor 1143,57 

ut Entestadora 7238,19 

 
 
15.1.3.- Materials 

Unitats Concepte €/Unitat 

tm Grava barrejada “tot u” 14,10 

m3 Morter 1/4 preparat amb ciment pòrtland NBE-EL-90 89,03 

tm 

Formigó HM 10 / P / 40 / lla de consistència fluida, 

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 

de ciment. 65,57 

ut Maó foradat de 14 cm 0,18 

kg 

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 

N /mm2. 0,66 

ut Dintell per forats de parets de fàbrica, fins a 2 m long. 14,78 
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Unitats Concepte €/Unitat 

ml Cèrcol perimetral de 0,15 x 0,25 m. de formigó armat 1,32 

ut Bigueta IPN 100 75,44 

h Coberta teula àrab  0,36 

m2 Solera d'encadellats 17,10 

ml Canaló de planxa plegable d’acer galvanitzat 9,58 

ut Porta RF - 60 d'una fulla, amb frontisses, de 1,75 x 2,10 m 163,48 

ut 

Finestra d’alumini amb una fulla per a un buit d’obra de 

90*130 cm. 124,78 

ut 

Equip per al control de reg, fertilització, agitació 

fertilitzants, bombament i neteja de filtres, més detecció d' 

avaries i completa visualització de dades. 5215,29 

ut Filtre de sorra metàl·lic de epoxi amb capacitat de 100 kg 456,32 

ut Filtre d'anelles en polipropilè amb filtració de 130µm . 275,23 

ut 

Dosificador / injector de fertilitzant amb tanc de 

fertilització 186.39 

ut Grup de bombament trifàsic de 2,6 CV de potència. 588,45 

ut 

Grup de bombament submergit trifàsic de 2,34 CV de 

potència. 788,45 

ml 

Canonada  P 32 i PN 4 d’alta densitat amb un diàmetre 

exterior de  75 mm, inclòs unions. 6,58 

ut Vàlvula de papallona de 75 mm diàmetre. 41,47 

ml 

Canonada de P 32 i PN 4 d’alta densitat amb un diàmetre 

exterior de  50 mm 3,81 

ut Connector amb 3 derivació de 75 mm diàmetre 3,06 

ut Te de derivació de 75 mm diàmetre 2,85 

ml 

Canonada de PE 32 i PN 4 de baixa densitat amb un 

diàmetre exterior de  40 mm 1,96 

ut Te de derivació de 50 mm diàmetre 2,12 

ut Tap fi de canonada de 40 mm diàmetre 1,15 

ut Tap fi de canonada de 50 mm diàmetre 1,25 

ml 

Cinta exudant de geotèxtil negre de 0,15 mm de gruix i un 

diàmetre de 14,5mm.  0,38 
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Unitats Concepte €/Unitat 

ml 

Canonada de PE 32 de baixa densitat PN4, de 12 mm de 

diàmetre 0,24 

ut Degoter tipus fletxa  amb microtub  0,54 

ut Tap fi de canonada de 50 mm diàmetre 0,45 

ml Canonada de PVC de 90 mm de diàmetre 6,94 

ut Colze de 90º amb un diàmetre de 90 mm 27,12 

ut 

Quadre de control compost amb interruptors diferencials, 

interruptors magnetotèrmics, realitzat en armari metàl·lic 

homologat i col·locat 75,28 

ut Làmpades fluorescents de 36 W de potència 17,23 

ml 

Conjunt de cablejat elèctric de la instal·lació en baixa 

tensió 400/230 V. 1,34 

ml 

Línia general d' alimentació, (enterrada), aïllada de 4x6 

mm2. de conductor de coure sota tub de PVC. 2.17 

m2 Acotxat de solarització de 5m d'amplada 0,21 

ml 

Malla d'entutorar, dimensió del quadrat 20x20 cm. de 2 m 

d'alt 0,37 
 
 
 
 
 
 
15.2 Preus descomposats  

  

Capítol 1.- Moviment de terres 

 

1.01 m3 Excavació de rases per a cimentació de l'estructura de la casa de bombament amb 

mitjans mecànics en terreny tou. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,040 h Manobre 14,43 0,57 
0,080 h Retroexcavadora petita 39,08 3,12 

       
    TOTAL PARTIDA   3,69 
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1.02 m3  Excavació de rases per a canonades de reg amb mitjans mecànics en terreny tou. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,060 h Manobre 14,43 0,86 
0,10 h Retroexcavadora petita 39,08 3,91 

       
    TOTAL PARTIDA   4,77 

 

1.03 m3  Transport de terres amb camió cistella de 5 tm amb retroexcavadora, a una distància 

d’ 1 km, considerant anada i tornada a abocador autoritzat. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,060 h Camió-grua per a transport 44,40 2,66 

       
    TOTAL PARTIDA   2,66 

 

 

 

 

Capítol 2.- Cimentació 

 

2.01 m3  Subministra i abocament de formigó per fons de rases HM 10 / P / 40 / lla. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,250 h Manobre 44,40 2,66 

1 m3 

Formigó HM 10 / P / 40 / lla de 
consistència fluida, grandària 
màxima del granulat 10 mm, amb 
>= 200 kg/ m3 de ciment. 65,57 65,57 

       
    TOTAL PARTIDA   68,23 

 

2.01 kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N /mm2. per a rases i 

pous. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,01 h Oficial 1ª ferrallista 17,23 0,17 

1 kg 

Acer en barres corrugades B 500 S 
de límit elàstic >= 500 N / mm2. 
per a rases i pous. 0,66 0,66 

       
    TOTAL PARTIDA   0,83 
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Capítol 3.- Estructura 

 

3.0.1 m2 Paret de fàbrica de maó foradat de 14 cm., amb morter de ciment pòrtland, per 

revestir. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,3 h Oficial 1ª paleta 17,23 5,69 
0,3 h Manobre 14,43 4,32 
39 ut maó foradat de 14 cm 0,18 7,02 

0,015 m3 morter de ciment pòrtland 89,03 1,33 
       

    TOTAL PARTIDA   18,36 
 

3.02 ml. Dintell per forats de parets de fàbrica, fins a 2 m long 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,01 h Oficial 1ª paleta 17,23 0,17 

0,5 ut 
Dintell per forats de parets de 
fàbrica, fins a 2 m long 14,78 7,39 

       
    TOTAL PARTIDA   7,56 

 

3.03 ml  Cèrcol perimetral de 0,15 x 0,25 m. de formigó armat 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,48 h Oficial 1ª paleta 17,23 8,27 
0,48 h Manobre 14,43 6,92 

1 ml 
Cèrcol perimetral de 0,15 x 0,25 
m. de formigó armat 1,32 1,32 

       
    TOTAL PARTIDA   16,61 

 

3.04 ut Forjat de biguetes d'acer IPN 100 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,010 h Oficial 1ª paleta 17,23 0,172 
0,010 h Manobre 14,43 0,144 

1 ut biguetes d'acer IPN 100 23,32 23,32 
       

    TOTAL PARTIDA   23,63 
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Capítol 4: Paviments 

 

4.01 m3 Grava barrejada “tot u”. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,10 h Oficial 1ª paleta 17,23 1,72 
0,10 h Manobre 14,43 1,44 

1 m3 Grava barrejada “tot u” 23,32 23,32 
       

    TOTAL PARTIDA   26,48 
 

4.02 m3  Subministra i abocament de morter de ciment pòrtland NBE-EL-90. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,15 h Oficial 1ª paleta 17,23 2,58 
0,15 h Manobre 14,43 2,16 

1 m3 
morter de ciment pòrtland NBE-
EL-90 89,03 89,03 

       
    TOTAL PARTIDA   93,77 

 

 

 

 

Capítol 5: Revestiments 

 

5.01 m2 Revestiments interior i exterior amb morter de ciment pòrtland, inclòs arestes i angles 

rectes. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,09 h Oficial 1ª paleta 17,23 1,56 

0,01 M3 
morter de ciment pòrtland NBE-
EL-90 89,03 0,89 

       
    TOTAL PARTIDA   2,45 
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Capítol 6: Coberta 

 

6.01 m2  Coberta teula àrab sobre solera d'encadellats 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,9 h Oficial 1ª paleta 17,23 15,68 
0,45 h Manobre 14,43 6,49 

1 m2 Solera d’encadellats 17,10 17,10 
26 ut Teula àrab 0,13 3,38 

0,20 m3 
Morter de ciment pòrtland NBE-
EL-90 89,03 17,8 

       
    TOTAL PARTIDA   60,45 

 

6.02 ml Canaló de planxa plegable d’acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre col·locat amb 

una pendent de 1%, amb abraçadores metàl·liques i accessoris. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,26 h Manobre 14,43 13,33 

1 ml 

Canaló de planxa plegable d’acer 
galvanitzat, de 300 mm de 
diàmetre. 9,58 9,58 

       
    TOTAL PARTIDA   22,91 

 

6.03 ml Baixant de planxa plegable d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,26 h Manobre 14,43 13,33 

1 ml 

Baixant de planxa plegable d'acer 
galvanitzat, de 300 mm de 
diàmetre. 9,58 9,58 

       
    TOTAL PARTIDA   22,91 
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Capítol 7: Tancaments 

 

7.01 ut Porta RF - 60 de d'una fulla, amb frontisses, de 1,75 x 2,10 m. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,2 h Oficial 1ª ferrallista 17,23 3,44 

1 ut 
Porta RF - 60 de d'una fulla, amb 
frontisses, de 1,75 x 2,10 m  163,48 163,48 

       
    TOTAL PARTIDA   166,92 

 

7.02 ut Finestra d'al·lumini de 0,9 x 1,30 m.. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,2 h Oficial 1ª ferrallista 17,23 3,44 

1 ut 
Finestra d'al·lumini de 0,9 x 1,30 
m. 124,78 124,78 

       
    TOTAL PARTIDA   128,22 

 

 

 

 

 

Capítol 8: Instal·lació de reg 

 

8.01 ut Equip per al control de reg, fertilització, agitació fertilitzants, bombeig y neteja de 

filtres, més detecció d' avaries i completa visualització de dades. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
3,8 h Muntador especialista 15,21 57,79 
2 h Ajudant de muntador 12,30 24,60 

1 ut 

Equip per al control de reg, 

fertilització, agitació fertilitzants, 

bombament y neteja de filtres, 

més detecció d' avaries i completa 

visualització de dades. 5215,29 5215,29 
       

    TOTAL PARTIDA   5297,68 
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8.02 ut Filtre de sorra metàl·lic de epoxi amb capacitat de 100 kg. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,01 h Muntador especialista 15,21 0.15 
0,01 h Ajudant de muntador 12,30 0.12 

1 ut 

Filtre de sorra metàl·lic de epoxi 

amb capacitat de 100 kg 456,32 456,32 
       

    TOTAL PARTIDA   456,59 
 

8.03 ut Filtre d'anelles en polipropilè amb filtració de 130 µm.. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,01 h Muntador especialista 15,21 0.15 
0,01 h Ajudant de muntador 12,30 0.12 

1 ut 

Filtre d'anelles en polipropilè amb 

filtració de 130 µm  23,05 23,05 
       

    TOTAL PARTIDA   23,32 
 

8.04 ut Dosificador / injector de fertilitzant amb tanc de fertilització 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,02 h Muntador especialista 15,21 0.30 
0,02 h Ajudant de muntador 12,30 0.24 

1 ut 

Dosificador / injector de 

fertilitzant amb tanc de 

fertilització. 186.39 186.39 
       

    TOTAL PARTIDA   186.93 
 

8.05 ut Grup de bombament trifàsic de 2,9 CV de potència. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
1 h Muntador especialista 15,21 15,21 
1 h Ajudant de muntador 12,30 12,30 

1 ut 

Grup de bombament trifàsic de 

2,6 CV de potència 588,45 588,45 
       

    TOTAL PARTIDA   615,96 
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8.06 ml Canonada  P 32 i PN 4 d’alta densitat amb un diàmetre exterior de  75 mm, inclòs 

unions. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,07 h Muntador especialista 15,21 1,06 
0,07 h Ajudant de muntador 12,30 0,86 

1 ml 

Canonada  P 32 i PN 4 d’alta 

densitat amb un diàmetre exterior 

de  75 mm, inclòs unions 6,58 6,58 
       

    TOTAL PARTIDA   8,50 
 

8.07 ut Vàlvula de papallona de 75 mm. diàmetre 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,3 h Muntador especialista 15,21 4,56 
0,3 h Ajudant de muntador 12,30 3,69 

1 ut 

Vàlvula de papallona de 75 mm. 

Diàmetre 41,58 41,58 
       

    TOTAL PARTIDA   49,83 
 

8.08 ut Te de derivació de 75 mm. diàmetre 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,01 h Muntador especialista 15,21 0,15 
0,01 h Ajudant de muntador 12,30 0,12 

1 ut 

Te de derivació de 75 mm 

Diàmetre 2,85 2,85 
       

    TOTAL PARTIDA   3,12 
 

8.09 ml Canonada de P 32 i PN 4 d’alta densitat amb un diàmetre exterior de  75 mm 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,07 h Muntador especialista 15,21 1,06 
0,07 h Ajudant de muntador 12,30 0,86 

1 ml 

Canonada de P 32 i PN 4 d’alta 

densitat amb un diàmetre exterior 

de  75 mm 6,58 6,58 
       

    TOTAL PARTIDA   8,50 
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8.10 ml Canonada de P 32 i PN 4 d’alta densitat amb un diàmetre exterior de  50 mm 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,07 h Muntador especialista 15,21 1,06 
0,07 h Ajudant de muntador 12,30 0,86 

1 ml 

Canonada de P 32 i PN 4 d’alta 

densitat amb un diàmetre exterior 

de  50 mm 3,81 3,81 
       

    TOTAL PARTIDA   5,73 
 

8.11 ut Connector amb 3 derivació de 75 mm. diàmetre 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,01 h Muntador especialista 15,21 0,15 
0,01 h Ajudant de muntador 12,30 0,12 

1 ut 

Connector amb 3 derivació de 75 

mm. diàmetre 3,81 3,06 
       

    TOTAL PARTIDA   3,33 
 

8.12 ut Te de derivació de 75 mm. diàmetre 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,01 h Muntador especialista 15,21 0,15 
0,01 h Ajudant de muntador 12,30 0,12 

1 ut 

Te de derivació de 75 mm. 

diàmetre 2,85 2,85 
       

    TOTAL PARTIDA   3,12 
 

8.13 ml Canonada de PE 32 i PN 4 de baixa densitat amb un diàmetre exterior de  40 mm. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,07 h Muntador especialista 15,21 1,06 
0,07 h Ajudant de muntador 12,30 0,86 

1 ml 

Canonada de PE 32 i PN 4 de 

baixa densitat amb un diàmetre 

exterior de  40 mm. 1,96 1,96 
       

    TOTAL PARTIDA   3,88 
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8.14 ml Canonada de PE 32 i PN 4 de baixa densitat amb un diàmetre exterior de  50 mm. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,07 h Muntador especialista 15,21 1,06 
0,07 h Ajudant de muntador 12,30 0,86 

1 ml 

Canonada de P 32 i PN 4 d’alta 

densitat amb un diàmetre exterior 

de  50 mm 3,81 3,81 
       

    TOTAL PARTIDA   5,73 
 

8.15 ut Te de derivació de 50 mm de diàmetre. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,01 h Muntador especialista 15,21 0,15 
0,01 h Ajudant de muntador 12,30 0,12 

1 ut 

Te de derivació de 50 mm de 

diàmetre 2,12 2,12 
       

    TOTAL PARTIDA   2,39 
 

8.16 ut Tap fi de canonada de 40 mm de diàmetre. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,01 h Ajudant de muntador 12,30 0,12 

1 ut 

Tap fi de canonada de 40 mm de 

diàmetre. 1,15 1,15 
       

    TOTAL PARTIDA   1,27 
 

8.17 ut Tap fi de canonada de 50 mm de diàmetre. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,01 h Ajudant de muntador 12,30 0,12 

1 ut 

Tap fi de canonada de 50 mm de 

diàmetre. 1,25 1,25 
       

    TOTAL PARTIDA   1,37 
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8.18 ml Cinta exsudant de geotèxtil negre de 0,15 mm. d’espessor i un diàmetre de 14,5mm. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,01 h Muntador especialista 15,21 0,15 
0,01 h Ajudant de muntador 12,30 0,12 

1 ml 

Cinta exudant de geotèxtil negre 

de 0,15 mm de gruix i un 

diàmetre de 14,5mm 0,5 0,5 
       

    TOTAL PARTIDA   0,77 
 

8.19 ml Canonada de PE 32 de baixa densitat PN4, de 12 mm. de diàmetre exterior. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,07 h Muntador especialista 15,21 1,06 
0,07 h Ajudant de muntador 12,30 0,86 

1 ml 

Canonada de PE 32 de baixa 

densitat PN4, de 12 mm de 

diàmetre exterior. 0,24 0,24 
       

    TOTAL PARTIDA   2,16 
 

8.20 ut  degoter tipus fletxa amb microtub amb pressió de treball de 1 atm i un cabal d’1’6 l/h. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,01 h Muntador especialista 15,21 0,15 

1 ut 

Degoter tipus fletxa amb 

microtub amb pressió de treball 

de 1 atm i un cabal d’1’6 l/h. 0,60 0,60 
       

    TOTAL PARTIDA   0,75 
 

8.21 ut Tap fi de canonada de 12mm diàmetre. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,01 h Ajudant de muntador 12,30 0,12 

1 ut 

Tap fi de canonada de 12mm 

diàmetre. 0,45 0,45 
       

    TOTAL PARTIDA   0,57 
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8.22 ml Canonada de PVC de 90 mm de diàmetre. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,07 h Muntador especialista 15,21 1,06 
0,07 h Ajudant de muntador 12,30 0,86 

1 ml 

Canonada de PVC de 125 mm de 

diàmetre 6,94 6,94 
       

    TOTAL PARTIDA   3,15 
 

8.23 ut Colze de 90º amb un diàmetre de 90 mm. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,01 h Muntador especialista 15,21 0,15 
0,01 h Ajudant de muntador 12,30 0,12 

1 ut 

Colze de 90º amb un diàmetre de 

90 mm 27,12 27,12 
       

    TOTAL PARTIDA   27,39 
 

8.24 ut Grup de bombament trifàsic de 2,7 CV de potència per a sistema de reg, inclò cablejat 

elèctric i conexió a canonades de reg. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
1 h Muntador especialista 15,21 15,21 
1 h Ajudant de muntador 12,30 12,30 

1 ut 

Grup de bombament trifàsic de 

2,34 CV de potència per a 

sistema de reg, inclòs cablejat 

elèctric i conexió a canonades de 

reg. 788,45 788,45 
       

    TOTAL PARTIDA   815,96 
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Capítol 9: Instal·lació elèctrica 

 

9.01 ut Quadre de control compost amb interruptor diferencials, interruptors magnetotèrmics, 

realitzat en armari metàl·lic homologat. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
1 h Oficial de 1ª lampista 17,80 17,80 
1 h Ajudant lampista 15,28 15,28 

1 ut 

Quadre de control compost amb 
int. Diferencials, int. 
magnetotèrmics, realitzat en 
armari metàl·lic homologat. 75,28 75,28 

       
    TOTAL PARTIDA   108,36 

 

9.02 ut Làmpades fluorescents de 36 W de potència. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,1 h Oficial de 1ª lampista 17,80 1,78 
0,1 h Ajudant lampista 15,28 1,52 

1 ut 
Làmpades fluorescents de 36 W 
de potència. 17,23 17,23 

       
    TOTAL PARTIDA   20,53 

 

 

9.03 ml Conjunt de cablejat elèctric de la instal·lació en baixa tensió 400/230 V. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,1 h Oficial de 1ª lampista 17,80 1,78 
0,1 h Ajudant lampista 15,28 1,52 

1 ml 

Conjunt de cablejat elèctric de la 
instal·lació en baixa tensió 
400/230 V. 1,34 1,34 

       
    TOTAL PARTIDA   4,64 
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9.04 ml Línia general d' alimentació, (enterrada), aïllada de 4x6 mm2. de conductor de coure 

sota tub de PVC. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 
0,1 h Oficial de 1ª lampista 17,80 1,78 
0,1 h Ajudant lampista 15,28 1,52 

1 ml 

Línia general d'alimentació, 
(enterrada), aïllada de 4x6 mm2. 
de conductor de coure sota tub de 
PVC. 2.17 2,17 

       
    TOTAL PARTIDA   4,64 

 

 

 

 

Capítol 10: Maquinària 
 

10,01 ut Motocultor diesel de 4 temps, 400cc amb fressadora extraible de 52 a 82 cm. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 

1 ut 

Motocultor diesel de 4 temps, 
400cc amb fressadora extraïble de 
52 a 82 cm 1143,57 1143,57 

       
    TOTAL PARTIDA   1143,57 

 

10,02 ut Entestadores 800, per testos de 7 a 23 cm, reserva de terra: 800 litres, ajust la 

velocitat d'entrada, capacitat: 900-3500 testos per hora. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 

1 ut 

Entestadores 800, per testos de 7 
a 23 cm, reserva de terra: 800 
litres, ajust la velocitat d'entrada, 
capacitat: 900-3500 testos per 
hora 7238,19 7238,19 

       
    TOTAL PARTIDA   7238,19 
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Capítol 11: Plantació / Accessoris 

 

11,01 ut Acotxat de solarització de 5m d'amplada. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 

1 m2 
Acotxat de solarització de 5m 
d'amplada. 0,21 0,21 

       
    TOTAL PARTIDA   0,21 

 

 

 

11,02 ut Malla d'entutorar, dimensió del quadrat 20x20 cm. de 2 m d'alt. 

Quantitat Unitat Descripció Preu € Subtotal € 

1 m2 
Malla d'entutorar, dimensió del 
quadrat 20x20 cm. de 2 m d'alt 0,25 0,25 

       
    TOTAL PARTIDA   0,25 
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ANNEX 16. ESTUDI ECONÒMIC 

 

16.1.- Estudi de costos, ingressos i benefici 

 

16.1.1.- Estudi costos fixos 

 

 Es considera la vida útil del projecte, a efectes d´avaluació econòmica, en 20 anys, que 

coincideix amb la fi de la vida útil de les instal·lacions. Al llarg de la durada del projecte 

s´han de renovar els elements de nova adquisició amb una vida útil menor a la del projecte.  

 

16.1.1.1.- Amortització de costos fixos 

 

A continuació (taula 16.1) es pot observar l´estudi de les amortitzacions dels 

costos fixos del projecte. 

 

Taula 16.1. Estudi de les amortitzacions dels costos fixos. 

Concepte 

 Valor (€) 

% V. 

Residual 

Valor 

Residual 

Vida 

Útil 

(anys) 

Amortit-   

-zació 

 

Interès 

(%) 

Cost 

Interès 

(€) 

Motocultor 1.143,5 10 114,3 15 68,6 5 31,4 

Entestadora 7.238,1 10 723,8 12 542,8 5 199,0 

Caseta de bombament 6.300,1 20 1260 20 252 5 189 

Instal·lació de reg 55.173,56 15 8276 20 3.126,5 5 1.586,2 

Instal·lació elèctrica 263,9 10 26,3 20 11,8 5 7,2 

Total     3.640,8  2.012,84 

 

 L´amortització dels diversos elements, s´obté de: 

 

  Vi – Vr   
 A=------------------     
      n   on;  A = Amortització  

Vi = Valor inicial 

Vr = Valor residual 

       n = Anys de vida útil 
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 El cost d´interès, s´obté a través de la següent relació: 

 

  Vi + Vr      
 I=-------------------- x i  on:  i = Tipus d´interès anual  
      2 

 

 

16.1.1.2.- Cost fix de mà d’obra 

 

-Mà d´obra: 

   -Personal no especialitzat (2 peons) 

    2 x 1.000 € / mes x 14 mesos  TOTAL: 28.000 €. 

   

En aquest preu està inclosa la Seguretat Social i assegurança 

d´accidents. 

 

S´han calculat els costos d´oportunitat (Cop) derivats de la mà d´obra 

fixa. S´ha tingut en compte un període d´immobilitzat de mig any. Aquests 

costos no influeixen en els costos generals. 

 

Cop = C x i x t  on: C: cost en mà d´obra fixa. 

  Cop = 700 €.    i: Interès (5 %) 

       t: Període immobilitzat. (anys)   

 

16.1.1.1.- Total costos fixos 

  

El total de costos fixos estarà format per: 

   Amortització   3.640,8 € 

   Interès amortització  1.842,3 € 

   Mà d´obra fixa  28.000 € 

   Cost d’oportunitat                  700 €    

   

TOTAL COSTOS FIXES: 34.353,64 € 
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16.1.2 Estudi de costos variables 

 

16.1.2.1.- Maquinària 

 

S´ha aplicat el 30% del valor d´adquisició al llarg de les hores de vida útil per 

les despeses de combustibles, electricitat, lubrificants, reparacions i manteniments. A 

continuació (taula 16.2) es poden veure els valors d´utilització de la maquinària. 

 

     Taula 16.2. Valors actuals d´utilització de la maquinària 

Elements 

 

Valor Actual 

(€) 

Vida actual 

(anys) 

0,3 x V.A / 

Vida útil 

Motocultor* 1143,5 15 22,87 

Entestadora* 7238,1 12 180,95 

 TOTAL   203,82 

          

         TOTAL: 203,82 € 

 

16.1.2.2.- Lloguer maquinària 

 

Es necessitarà el lloguer d’un tractor amb subsolador, fresadora i rolo. 

Aquestes feines només es faran un cop l’any estimat amb hores, unes 20 dies l’any.  

Cada dia 8 h El preu mig del lloguer de cada una de les feines és de 30 euros / h 

 

               TOTAL: 600 € 

 

 

16.1.2.3.- Planters  

 

A continuació (taula 16.3 ) es pot observar la relació entre quantitat i preu del 

planter de cada cultiu. 
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Taula 16.3. Relació de quantitats i preus dels planters hortícoles 

Cultiu 
 

Unitat de 
planter 

 
Preu/Unitat 

 

Total 
 (€) 

 
Tomàquet 15625 0,15 2343,75 

Pèsol 25000 0,06 1500 

Pebrot 15625 0,18 2812,5 

Ceba 41667 0.04 3750 

Enciam 41667 0,04 1666,68 

Maduixa 25000 0,15 3750 

Col-i-flor 12000 0,04 480 

TOTAL   16.302,9 

 
 

Pel que fa a les aromàtiques cada planter val 15 cèntims, el test també val 15 

cèntims i la turba més perlita de 100 l val 10,54. En total es compraran 15250 testos i 

planters. Per tant el preu total serà de 6.772.52 euros. 

 

TOTAL: 23.075,42 € 

 

16.1.2.4.- Adobs 

  

Les quantitats i preus dels adobs que s´utilitzaran es relacionen a la taula 16.4 

 

Taula 16.4. Quantitat i preu dels adobs utilitzats. 

Adobs Preu Total 

Nom kg €/kg € 

Nitrat potàssic 1611.6 0,50 805,8 € 

15-15-15 1853.2 0,30 555,9 € 

Nitrat amònic 786.2 0,35 275,2 € 

Sulfat potàssic 402 0,48 192,9 € 

   1829,8 € 

         

TOTAL: 1829,8 € 
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16.1.2.5.- Productes fitosanitaris  

 

A continuació (taula 16.5) es poden observar les quantitats a aplicar, el preus i 

els preus de cost dels productes fitosanitaris. 

 

Taula 16.5. Quantitat i preu de les fitosanitaris utilitzats  

Producte 

 

Quantitat Preu Total 

(€) 

Orius spp 1 Orius / m2 0,20 € / m2 3.000 

Aphidoletes 

aphidimyza 

1 Aphidoletes / m2 0,18 € / m2 2.700 

Feltiella 

acarisuga 

 1Feltiella / m2 0,18 € / m2 2.700 

Macrolophus 

caliginosus 

1,5 Macrolophus / 

m2 

0,20 € / m2 4.5000 

Diglyphus isaea 0.5 Diglyphus / m2 0,12 € / m2 900 

MilStop plus 3 kg / ha  30 € / kg 105 

Trichomic 1 l / ha 50 € / l  75 

TOTAL   13.980 

 

Estimant una aplicació per cada 2 anys per a no crear una sobre població els 

resultat seria de 7.065 euros  

        TOTAL:  6.990 € 

 

16.1.2.6.- Mà d´obra eventual 

 

Es contractarà un treballador eventual en el moment de venta dels productes 

dels cultius, a raó de 50 € la jornada i treballador. En aquest concepte s´ha 

comptabilitzat que cada cultiu tindrà un temps de venta de dues setmanes completes 

sense tenir en compte el solapament d’alguns cultius . Això equivaldrà a uns 126 

jornades eventuals.  

 

        TOTAL: 6.300 €  
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16.1.2.7.- Assessorament tècnic 

  

A l´explotació es contarà amb l´assessorament d´un tècnic (regularització de possibles 

problemes amb l´adobat, control de plagues, etc) que es pagarà  a raó de 30 €/hora. S´han 

comptabilitzat 50 hores, una dia a la setmana, en total d´assessorament tècnic.  

 

        TOTAL: 1.500 €. 

 

 

16.1.2.8.- Altres conceptes. Despeses generals 

 

 Es tindrà en compte un 3% del total de costos variables en concepte de despeses 

generals. Aquestes despeses fan referència a paràmetres que en principi no es tenen en compte 

però que tenen un cost, el telèfon, fax, desplaçaments etc. 

 

 

16.1.2.9 Total de costos variables  

  

El resum de costos variables és el següent: 

   

Maquinària       203,82 €. 

  Lloguer de maquinària       600 €. 

  Planters       23.075,42 €. 

  Adobs        1.829,8 €. 

  Productes fitosanitaris     6.990 €. 

  Mà d´obra eventual      6.300 €. 

  Assessorament tècnic      1.500 €. 

   

TOTAL       40.499 €. 

   

Altres conceptes. Despeses generals (3%)   1.214,97 €. 
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S´han calculat els costos d´oportunitat (Cop) derivats dels costos variables. S´ha tingut 

en compte un període d´immobilitzat de mig any i un tipus d´interés del 5%. Aquests costos 

no influeixen en els costos generals.    

   Cop = C x i x t 

   Cop = 1042,84 €. 

 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES    42.756,81 €. 

 

 

 

 

16.1.3.- Ingressos 

 

 Per calcular el nivell d´ingressos, s´han considerat tres variables a tenir en compte; la 

producció objectiu (P.O.), la venta a la finca i al minorista (V.) i el preu de venta al minorista 

(P.). Es considera, per tots els cassos, una venta del 100% de la producció. 

 

S’estimen dos opcions per la variable producció objectiu. La primera te en compte una 

producció del 100% de la producció objectiu (pèrdues mínimes)  i la segona d´un 70%.  

 

Tanmateix, la variable percentatge de venta a la finca i al minorista també s’hi 

consideren dues opcions, una d’elles molt desfavorable atenent-nos a la innovació de venta. 

Primerament s’estima un 50 % de ventes a la finca i un 50 % al minorista. L’ opció 

desfavorables considera un 10 % de ventes a la finca i un 90 % de ventes al minorista.  

 

Pel que fa a la variable preu de venta al minorista s’ha considerat fer tres opcions 

degut a la fluctuació tant gran de preus. Els preus estan consultats a Mercabarna. A la Taula 

16.6 es poden veure els diferents preus de minorista i el de finca 
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Taula 16.6. Preus de minorista de les diferents espècies 

 

Espècies 

 

Preu 1 

 

Preu 2 

 

Preu 3 

 

Preus finca 

Tomàquet 0,5 0,35 0,2 0,8 

Pèsol 1,4 1 0,8 2,2 

Pebrot 0,55 0,4 0,25 0,8 

Ceba 0,5 0,3 0,15 0,75 

Enciam 0,3 0,2 0,1 0,5 

Maduixa 1,8 1,4 1 3 

Col-i-flor 0,5 0,35 0,2 0,8 

Farigola 0,75 0,6 0,5 1 

Romaní 0,75 0,6 0,5 1 

Alfàbrega 0,75 0,6 0,5 1 

Menta  0,75 0,6 0,5 1 

Julivert 0,75 0,6 0,5 1 

Els preus estan referits en € / kg excepte l’enciam, la col-i-flor i les espècies aromàtiques que 

estan en € / ut. 

 

D’entre totes les combinacions possibles per a estimar s’han escollit cinc; la 

més desfavorable, tres intermèdies a l’atzar i la més favorable. 

 

  

16.1.3.1.- Combinació més desfavorable 

  

El volum esperat d´ingressos s’estima amb una producció del 70 % de la 

producció objectiu, combinat amb una venta a la finca d’un 10 % i al minorista d’un 

90% amb els preus més baixos de minorista (preus 3). Mostrat a les taules 16.7 i 16.8 
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Taula 16.7. Previsió de nivell d´ingressos amb P.O. 70%, V.10 %finca, Preu finca 

Cultiu 

 

Producció 

(kg)  

Preu       

(€/kg) 

Total            

(€) 

Cultiu Producció 

(ut)  

Preu       

(€/ut) 

Total            

(€) 

Tomàquet (kg) 2.625 0,8 2.100 Enciam 2.887,5 0,5 1..443,75 

Pèsol (kg) 483 2,2 1.062,6 Col-i-flor 866,25 0,8 693 

Pebrot (kg) 2.362,5 0,8 1.890 Farigola 213,5 1 213,5 

Ceba (kg) 8.74,125 0,75 655,59 Romaní 213,5 1 213,5 

Maduixa 8.74,125 3 2.622,37 Alfàbrega 213,5 1 213,5 

    Menta 213,5 1 213,5 

    Julivert 213,5 1 213,5 

TOTAL   8.330,56    3204,25 

 

Taula 16.8. Previsió de nivell d´ingressos amb P.O. 70%, V.90 %minorista, Preu.3.  

Cultiu 

 

Producció 

(kg)  

Preu       

(€/kg) 

Total            

(€) 

Cultiu Producció 

(ut)  

Preu       

(€/ut) 

Total            

(€) 

Tomàquet (kg) 23.625 0,2 4.725 Enciam 25.987,5 0,1 2.598,75 

Pèsol (kg) 4.347 0,8 3.477,6 Col-i-flor 7.796,25 0,2 1.559,25 

Pebrot (kg) 21.262,5 0,25 5.315,62 Farigola 1.921,5 0,5 960,75 

Ceba (kg) 7.867,12 0,15 1.180,06 Romaní 1.921,5 0,5 960,75 

Maduixa 7.867,12 1 7.867,12 Alfàbrega 1.921,5 0,5 960,75 

    Menta 1.921,5 0,5 960,75 

    Julivert 1.921,5 0,5 960,75 

TOTAL   22.565,41    8.961,75 

 

TOTAL INGRESSOS: 43.061,9 € 
 

 

16.1.3.2.- Combinació intermèdia 1 

  

El volum esperat d´ingressos s’estima amb una producció del 70 % de la 

producció objectiu, combinat amb una venta a la finca d’un 10 % i al minorista d’un 

90% amb els preus més alts de minorista (preu 1). Mostrat a les taules 16.9 i 16.10 

. 
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Taula 16.9. Previsió de nivell d´ingressos amb P.O. 70%, V.10 % finca, preu finca  

Cultiu 

 

Producció 

(kg)  

Preu       

(€/kg) 

Total            

(€) 

Cultiu Producció 

(ut)  

Preu       

(€/ut) 

Total            

(€) 

Tomàquet (kg) 2.625 0,8 2.100 Enciam 2.887,5 0,5 1.443,75 

Pèsol (kg) 483 2,2 1.062,6 Col-i-flor 866,25 0,8 693 

Pebrot (kg) 2.362,5 0,8 1890 Farigola 213,5 1 213,5 

Ceba (kg) 874,125 0,75 655,59 Romaní 213,5 1 213,5 

Maduixa 874,125 3 2.622,37 Alfàbrega 213,5 1 213,5 

    Menta 213,5 1 213,5 

    Julivert 213,5 1 213,5 

TOTAL   8.330,56    3.204,25 

 

 

Taula 16.10. Previsió de nivell d´ingressos amb P.O. 70%, V.90 %minorista, Preu.1. 

Cultiu 

 

Producció 

(kg)  

Preu       

(€/kg) 

Total            

(€) 

Cultiu Producció 

(ut)  

Preu       

(€/ut) 

Total            

(€) 

Tomàquet (kg) 23.625 0,5 11.812,5 Enciam 25.987,5 0,3 7.796,25 

Pèsol (kg) 4.347 1,4 6.085,8 Col-i-flor 7.796,25 0,5 3.898,12 

Pebrot (kg) 21.262,5 0,55 11.694,37 Farigola 1.921,5 0,75 1.441,12 

Ceba (kg) 7.867,12 0,5 3.933,56 Romaní 1.921,5 0,75 1.441,12 

Maduixa 7.867,12 1,8 14.160,82 Alfàbrega 1.921,5 0,75 1.441,12 

    Menta 1.921,5 0,75 1.441,12 

    Julivert 1.921,5 0,75 1.441,12 

TOTAL   47.687,06    18.900 

 

       TOTAL INGRESSOS: 78.121,88 € 
 

 

16.1.3.3.- Combinació intermèdia 2 

  

El volum esperat d´ingressos s’estima amb una producció del 70 % de la 

producció objectiu, combinat amb una venta a la finca d’un 50 % i al minorista d’un 

50% amb els preus intermedis de minorista (preu 2). Mostrat a les taules 16.11 i 16.12 

. 
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Taula 16.11. Previsió de nivell d´ingressos amb P.O. 70%, V.50 %finca. Preu finca 

Cultiu 

 

Producció 

(kg)  

Preu       

(€/kg) 

Total            

(€) 

Cultiu Producció 

(ut)  

Preu       

(€/ut) 

Total            

(€) 

Tomàquet (kg) 13.125 0,8 10.500 Enciam 14.437,5 0,5 7.218,75 

Pèsol (kg) 2415 2,2 5.313 Col-i-flor 4.331,25 0,8 3.465 

Pebrot (kg) 11.812,5 0,8 9.450 Farigola 1.067,5 1 1.067,5 

Ceba (kg) 4.370,625 0,75 3.277,96 Romaní 1.067,5 1 1.067,5 

Maduixa 4.370,625 3 13.111,87 Alfàbrega 1.067,5 1 1.067,5 

    Menta 1.067,5 1 1.067,5 

    Julivert 1.067,5 1 1.067,5 

TOTAL   41.652,84    16.021,25 

 

        
 

Taula 16.10. Previsió de nivell d´ingressos amb P.O. 70%, V.50 %minorista, Preu.2. 

Cultiu 

 

Producció 

(kg)  

Preu       

(€/kg) 

Total            

(€) 

Cultiu Producció 

(ut)  

Preu       

(€/ut) 

Total            

(€) 

Tomàquet (kg) 13.125 0,35 4.593,75 Enciam 1.4437,5 0,2 2.887,5 

Pèsol (kg) 2.415 1 2.415 Col-i-flor 4.331,25 0,35 1.515,93 

Pebrot (kg) 11.812,5 0,4 4.725 Farigola 1.067,5 0,6 640,5 

Ceba (kg) 4.370,625 0,3 1.311,18 Romaní 1.067,5 0,6 640,5 

Maduixa 4.370,625 1,4 6.118,87 Alfàbrega 1.067,5 0,6 640,5 

    Menta 1.067,5 0,6 640,5 

    Julivert 1.067,5 0,6 640,5 

TOTAL   19.163,81    7.605,93 

 

       TOTAL INGRESSOS: 84.443,84 € 
 

 

16.1.3.4.- Combinació intermèdia 3 

  

El volum esperat d´ingressos s’estima amb una producció del 100 % de la 

producció objectiu, combinat amb una venta a la finca d’un 10 % i al minorista d’un 

90% amb els preus més alts de minorista (preu 3). Mostrat a les taules 16.13 i 16.14 
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Taula 16.13. Previsió de nivell d´ingressos amb P.O. 100%, V.10 %finca, Preu finca 

Cultiu 

 

Producció 

(kg)  

Preu       

(€/kg) 

Total            

(€) 

Cultiu Producció 

(ut)  

Preu       

(€/ut) 

Total            

(€) 

Tomàquet (kg) 3.750 0,8 3.000 Enciam 4.125 0,5 2.062,5 
Pèsol (kg) 690 2,2 1.518 Col-i-flor 1.237,5 0,8 990 
Pebrot (kg) 3.375 0,8 2.700 Farigola 305 1 305 
Ceba (kg) 1.248,75 0,75 936,56 Romaní 305 1 305 
Maduixa 1.248,75 3 3.746,25 Alfàbrega 305 1 305 

    Menta 305 1 305 
    Julivert 305 1 305 

TOTAL   11.900,813    4.577,5 
 

        
 

Taula 16.14. Previsió de nivell d´ingressos amb P.O. 100%, V.90 %minorista, Preu.2. 

Cultiu 

 

Producció 

(kg)  

Preu       

(€/kg) 

Total            

(€) 

Cultiu Producció 

(ut)  

Preu       

(€/ut) 

Total            

(€) 

Tomàquet (kg) 33.750 0,35 11.812,5 Enciam 37.125 0,2 7.425 
Pèsol (kg) 6.210 1 6.210 Col-i-flor 11.137,5 0,35 3.898,12 
Pebrot (kg) 30.375 0,4 12.150 Farigola 2.745 0,6 1.647 
Ceba (kg) 11.238,75 0,3 3.371,62 Romaní 2.745 0,6 1.647 
Maduixa 11.238,75 1,4 15.734,2 Alfàbrega 2.745 0,6 1.647 

    Menta 2.745 0,6 1.647 
    Julivert 2.745 0,6 1.647 

TOTAL   49278,375    19.558,12 
 

       TOTAL INGRESSOS: 85.314,81 € 
 

 

16.1.3.4.- Combinació més favorable 

  

El volum esperat d´ingressos s’estima amb una producció del 100 % de la 

producció objectiu, combinat amb una venta a la finca d’un 10 % i al minorista d’un 

90% amb els preus més alts de minorista (preu 1). Mostrat a les taules 16.15 i 16.16 
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Taula 16.15. Previsió de nivell d´ingressos amb P.O. 100%, V.50 %finca, Preu minorista. 

Cultiu 

 

Producció 

(kg)  

Preu       

(€/kg) 

Total            

(€) 

Cultiu Producció 

(ut)  

Preu       

(€/ut) 

Total            

(€) 

Tomàquet (kg) 18.750 0,8 15.000 Enciam 20.625 0,5 10.312,5 
Pèsol (kg) 3.450 2,2 7.590 Col-i-flor 6.187,5 0,8 4.950 
Pebrot (kg) 1.6875 0,8 13.500 Farigola 1.525 1 1.525 
Ceba (kg) 6.243,75 0,75 4.682,81 Romaní 1.525 1 1.525 
Maduixa 6.243,75 3 18.731,25 Alfàbrega 1.525 1 1.525 

    Menta 1.525 1 1.525 
    Julivert 1.525 1 1.525 

TOTAL   59.504,06    22.887,5 
 

 

Taula 16.16. Previsió de nivell d´ingressos amb P.O. 100%, V.50 %minorista, Preu 1. 

Cultiu 

 

Producció 

(kg)  

Preu       

(€/kg) 

Total            

(€) 

Cultiu Producció 

(ut)  

Preu       

(€/ut) 

Total            

(€) 

Tomàquet (kg) 18.750 0,5 9.375 Enciam 20.625 0,3 6.187,5 
Pèsol (kg) 3.450 1,4 4.830 Col-i-flor 6.187,5 0,5 3.093,75 
Pebrot (kg) 16.875 0,55 9.281,25 Farigola 1.525 0,75 1.143,75 
Ceba (kg) 6.243,75 0,5 3.121,875 Romaní 1.525 0,75 1.143,75 
Maduixa 6.243,75 1,8 11.238,75 Alfàbrega 1.525 0,75 1.143,75 

    Menta 1.525 0,75 1.143,75 
    Julivert 1.525 0,75 1.143,75 

TOTAL   37.846,87    15.000 
 
 
       TOTAL INGRESSOS: 135.238,44 € 
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16.1.4.- Benefici 

 

16.1.4.1.- Benefici per totes les combinacions d’ingressos 

 

El nivell de benefici es determina a través de la diferència entre ingressos i 

costos. A la Taula 16.17 es poden observar els diferents beneficis per les diferents 

combinacions d’ingressos. 

   

Taula 16.17. Benefici pels diferents ingressos estimats.  

Combinacions Ingressos 

( € ) 

Costos 

( € ) 

Benefici 

( € ) 

Desfavorable 43.061,9 77.110,45 -34.048,55 

Intermèdia 1 78.121,88 77.110,45 1.011,43 

Intermèdia 2 84.443,84 77.110,45 7.333,39 

Intermèdia 3 85.314,81 77.110,45 8.204,36 

Favorable 135.238,44 77.110,45 48.127,99 
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16.2.- Anàlisi de la inversió 

 

16.2.1.- Inversió inicial 

 

La inversió que s’ha de realitzar al principi de l’execució del projecte serà de: 

 

ANY 0 

Pressupost per execució de contracta   85.408,18 €. 

 

TOTAL  85.408,18 €. 

 

 La totalitat de la inversió es finança amb capital propi. 

 

16.2.2.- Pagaments 

  

 Els pagament es divideixen en ordinaris i extraordinaris. Els pagaments ordinaris 

s´efectuaran cada any. A continuació es poden observar els pagament ordinaris que 

s´efectuaran a l´explotació. 

 

Pagaments ordinaris 

  

Mà d´obra fixa     28.000 €. 

Despeses maquinària          203,82 €. 

Lloguer maquinària          600,00 € 

Planter       23.075,42 €. 

 Adobs         1.829,80 €. 

 Fitosanitaris        7.740,00 €. 

 Mà d´obra eventual       6.300 €. 

 Assessorament tècnic       1.500 €. 

 Despeses generals     1.214,97 €. 

        

TOTAL                       70.464,01 €. 
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Els pagaments extraordinaris s´efectuaran un cop hagi passat el temps de vida útil de 

l´element en qüestió. La vida útil dels diferents elements que donaran lloc a aquests 

pagaments es pot observar a la taula 18.1. 
 

Pagaments Extraordinaris 

 
ANY 12: Entestadora     7.238,19 €. 

 

ANY 15:  Motocultor     1.143,57 €. 

   

 

 

16.2.3.- Cobraments 

  

 Els cobraments estan referits als ingressos que es produeixen per la venda del producte 

cultivat. No es té en compte cap ingrés de tipus extraordinari. 

 

- Cobraments per l a combinació més desfavorable      43.061,9 €               

- Cobraments per la combinació intermèdia 1       78.121,88 €    

- Cobraments per la combinació intermèdia 2      84.443,84 €   

- Cobraments per la combinació intermèdia 3        85.314,81 €   

- Cobraments per la combinació més favorable    135.238,44 €   
 

 

 

16.2.4  Flux de caixa 

 

Els fluxos de caixa s’han obtingut restant els cobraments dels pagaments tant ordinaris 

com extraordinaris. 

 

Els flux de caixa calculats en les posteriors taules, són per un període de 20 anys i s´ha 

tingut en compte les cinc opcions considerades. 
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Els números s’exposen de la Taula 16.18 fins la Taula 16.22 

Taula 16.18. Flux de caixa per a la combinació més desfavorable. 

Any Inversió Cobraments            Paga ments Flux de caixa 

   Ordinaris Extraordinari  

0 85.408,18    -85.408,18 

1  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

2  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

3  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

4  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

5  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

6  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

7  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

8  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

9  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

10  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

11  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

12  43.061,90 70.464,01 7.238,19 -34.640,30 

13  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

14  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

15  43.061,90 70.464,01 1.143,57 -28.545,68 

16  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

17  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

18  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

19  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 

20  43.061,90 70.464,01  -27.402,11 
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Taula 16.19. Flux de caixa per a la combinació intermèdia 1. 

Any Inversió Cobraments            Paga                                 ments Flux de caixa 

   Ordinaris Extraordinari  

0 85.408,18    -85.408,18 

1  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

2  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

3  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

4  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

5  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

6  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

7  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

8  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

9  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

10  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

11  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

12  78.121,88 70.464,01 7.238,19 419,68 

13  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

14  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

15  78.121,88 70.464,01 1.143,57 6.514,30 

16  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

17  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

18  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

19  78.121,88 70.464,01  7.657,87 

20  78.121,88 70.464,01  7.657,87 
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Taula 16.20. Flux de caixa per a la combinació intermèdia 2. 

Any Inversió Cobraments            Paga                                 ments Flux de caixa 

   Ordinaris Extraordinari  

0 85.408,18    -85.408,18 

1  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

2  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

3  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

4  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

5  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

6  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

7  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

8  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

9  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

10  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

11  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

12  84.443,84 70.464,01 7.238,19 6.741,64 

13  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

14  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

15  84.443,84 70.464,01 1.143,57 12.836,26 

16  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

17  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

18  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

19  84.443,84 70.464,01  13.979,83 

20  84.443,84 70.464,01  13.979,83 
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Taula 16.21. Flux de caixa per a la combinació intermèdia 3. 

Any Inversió Cobraments            Paga                                 ments Flux de caixa 

   Ordinaris Extraordinari  

0 85.408,18    -85.408,18 

1  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

2  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

3  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

4  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

5  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

6  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

7  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

8  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

9  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

10  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

11  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

12  85.314,81 70.464,01 7.238,19 7.612,61 

13  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

14  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

15  85.314,81 70.464,01 1.143,57 13.707,23 

16  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

17  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

18  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

19  85.314,81 70.464,01  14.850,80 

20  85.314,81 70.464,01  14.850,80 
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Taula 16.22. Flux de caixa per a la combinació més favorable. 

Any Inversió Cobraments            Paga                                 ments Flux de caixa 

   Ordinaris Extraordinari  

0 85.408,18    -85.408,18 

1  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

2  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

3  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

4  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

5  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

6  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

7  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

8  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

9  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

10  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

11  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

12  135.238,44 70.464,01 7.238,19 57.536,24 

13  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

14  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

15  135.238,44 70.464,01 1.143,57 63.630,86 

16  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

17  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

18  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

19  135.238,44 70.464,01  64.774,43 

20  135.238,44 70.464,01  64.774,43 
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16.2.5.- Ratis econòmics 

 

Els càlculs s’han realitzat amb interessos del 6-8-10% per obtenir el VAN, PAY-

BACK i TIR. 

 

 

16.2.5.1.- V.A.N 

 
 

És el valor actual net que correspon al valor de la inversió neta, treien els fluxos de 

caixa i el valor de la inversió inicial. 

 VAN = - INV + (FC1 / (1+i)1 ) + (FC2 / (1+i)2 ) + … + (FCn / (1+i)n ) 
 
     on;   INV: inversió inicial 

       FCx:  Flux de Caixa de l’any x 

       i: interès 

 

 

16.2.5.2.- V.A.N / K 

  

Aquest concepte ens indica la rendibilitat de la inversió efectuada. Equival al número 

d´euros obtinguts amb relació al número d´euros invertits. 

 

 

16.2.5.3.- Payback  

 

Aquest concepte ens indica el termini en que trigarà en recuperar la inversió inicial.  

 
      
 Payback 1 = - INV + (FC1 / (1+i)1 )  ;    
 

si és > 0       Payback = 1 Any 
       si es < 0        Fer càlcul Payback 2 
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Payback 2 = - INV + (FC1 / (1+i)1 ) + (FC2 / (1+i)2 )  ;   
 

si és > 0       Payback 2 Anys 
       si es < 0        Fer càlcul Payback 3 
            

Payback 3 = - INV + (FC1 / (1+i)1 ) + (FC2 / (1+i)2 ) + (FC3 / (1+i)3 )  
    
si és > 0       Payback 3 Anys 

       si es < 0        Fer càlcul Payback n 
 

Payback n = -INV + (FC1/(1+i)1 ) + (FC2/(1+i)2 ) + (FC3/(1+i)3 ) +...+(FCn / (1+i)n ) 
    
   n Any 

        
 

       
 
16.2.5.4.- T.I.R 

  

És la taxa interna de rendiment, valor que fa el VAN= 0 i ens donà la rendibilitat de la 

inversió.  

 

 
16.2.5.5.- Resultats 

 

A continuació,  a les següents Taules es presenten el VAN, VAN / K i PAYBACK i 

T.I.R obtinguts per a les cinc combinacions de cobraments i a uns interessos variables del 6, 

8, 10 %. 

 

 

Taula 16.23. Valors obtinguts per a la combinació més desfavorable i uns interessos variables 

de 6, 8, 10 %. 

Interès 
 

6% 
 

8% 
 

10% 
 

VAN -403.782,57 € -357.681,03 €  -321.277,87 € 

VAN / K -4,72 € -4,18 € -3,76 € 

Payback No es recupera No es recupera No es recupera 

T.I.R - 
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Taula 16.24. Valors obtinguts per a la combinació intermèdia 1 i uns interessos variables de 

6, 8 i 10 %. 

Interès 
 

6% 
 

8% 
 

10% 
 

VAN -1.647,33 € -13.456,98 € -22.792,49 € 

VAN / K -0,02 € -0,15 € -0,26 € 

Payback No es recupera No es recupera No es recupera 

T.I.R 5,81% 

 

 

 

Taula 16.25. Valors obtinguts per a la combinació intermèdia 2 i uns interessos variables de 

6, 8, 10 %. 

Interès 
 

6% 
 

8% 
 

10% 
 

VAN 70.865,04 € 48.612,98 € 31.029,91 € 

VAN / K 0,82 € 0,56 €  0,36 € 

Payback 8è any 9è any 10è any 

T.I.R 15% 

 

 

 

Taula 16.26. Valors obtinguts per a la combinació intermèdia 3 i uns interessos variables de 

6, 8, 10 %. 

Interès 
 

6% 
 

8% 
 

10% 
 

VAN 80.855,00 € 57.164,27 €  38.445,00 € 

VAN / K 0,94 €  0,66 €  0,45 € 

Payback 8è any 9è any 9è any 

T.I.R 16% 
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Taula 16.27. Valors obtinguts per a la combinació més favorable i uns interessos variables de 

6, 8, 10 %. 

Interès 
 

6% 
 

8% 
 

10% 
 

VAN 653.475,09 € 547.321,83 € 463.473,00 € 

VAN / K 7,65 € 6,40 € 5,42 € 

Payback 1er any  1er any  1er any  

T.I.R 76% 
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17.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT EN L’EXECUCIÓ 

 

17.1.- Objecte de l’estudi 

 

L’objecte del present estudi es donar compliment a l’establert en el REIAL 

DECRET 1627, de 24 d’Octubre de 1997, on es determina que per a projectes d’obra no 

inclosos en cap dels supòsits de l’apartat 1 del article 4, s’elabora un Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut; detallant-ne les Normes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra en 

qüestió, identificant els riscos laborals evitables amb els mitjans necessaris per a evitar-

los i els riscos laborables no eliminables com a mesura preventiva per a reduir-los.  

 

Aquest estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l’obra, les 

prevencions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així 

com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i 

les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora instal·ladora, 

per a portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos 

professionals, facilitant el desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut, sota 

l’aprovació del Coordinador en matèria de Seguretat durant la fase d’execució de l’obra. 

 

 

17.2.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

 

L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’ aplicaran els principis d’acció 

preventiva indicats en l’article 15 de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 

31/1995, de 8 de noviembre)" durant  l’execució de l’obra i en particular en les següents 

activitats: 

a)  El manteniment de l’ obra en bon estat d’ ordre i neteja. 

 

b)  L’elecció de l’emplaçament dels llocs treballo, tenint en compta les condicions 

d’accés i determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

 

c)  La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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d)  El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’ obra, amb l’objectiu de  

corregir els defectes que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.   

 

e)  La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i depòsit dels 

diferents materials.  

 

f)  La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 

g) L’emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i escombraries. 

 

h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball..   

 

i)  La cooperació entre los contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

 

j)  Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o 

activitat que es realitzi a l’obra o prop d’ella.. 

 

 

Els principis d’acció preventiva anomenats en l’Article  nº 15 de la “Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales” són els següents: 

 

a)  Evitar riscos 

 

b)  Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

 

c)  Combatre els riscos a l’origen 

 

d)  Adaptar el treball a la persona, en particular respecte a la concepció del lloc de 

treball, elecció d’ equips i mètodes de treball i de produccions, per tal de reduir el 

treball monòton  repetitiu i reduir els efectes del mateix sobre la salut 
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e) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organizació del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball. 

 

f)  Sobreposar la protecció col·lectiva a la individual. 

 

g)  Donar les instruccions necessàries als treballadors. 

 

 

S’hauran d’aplicar els principis anteriorment esmentats, principalment per: 

 

1) Prendre decisions sobre la planificació del procés d’obra 

 

2) Estimar la duració dels treballs que la composen. 

 

3) Preveure futurs treballs en la mateixa. 

 

 

L’ efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que puguin cometre els treballadors. Per a la seva aplicació 

es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 

mesures preventives. 

 

 

17.3.-  Riscos professional en l’obra 

  

 En aquest apartat es poden veure el diferents riscos que hi pot haver a l’obra de 

les persones relacionades a ella i de les persones alienes. 

 

 

17.3.1.-  Riscos professionals 
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17.3.1.1.- Evitables 

 

-  Caigudes a diferents nivells. 

 

-  Caigudes de materials i/o de la carga transportada. 

 

-  Talls, pinçaments i cops amb màquines, eines i materials. 

 

-  Projecció  de partícules als ulls. 

 

-  Electrocucions. 

 

-  Incendis i explosions. 

 

-  Bolcaments i atropellaments  

 

-  Generació de pols i soroll. 

 

-  Sobre-esforços per postures incorrectes. 

 

-  Riscos derivats de la pujada i recepció de materials. 

 

 

 

17.3.1.2.- No eliminables 

 

-  Caiguda de materials i/o de la carga transportada. 

 

-  Talls, pinçaments i cops amb màquines, eines i materials. 

 

-  Electrocucions. 

 

-  Incendis  
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-  Bolcaments i atropellaments  

 

-  Riscos derivats de la pujada i recepció de materials. 

 

 

 

17.3.2.-  Riscos de danys a tercers 

 

17.3.2.1.- Evitables 

 

-  Bolcaments i atropellaments. 

 

-  Caiguda d’ objectes. 

 

-  Generació de pols i soroll. 

 

-  Caiguda de materials i/o de la carga transportada. 

 

-  Projecció  de partícules als ulls. 

 

-  Incendis. 

 

 

 

17.4.- Prevenció de riscos professionals 

 

 En aquest apartat es poden veure les diferents prevencions dels riscos que hi pot 

haver a l’obra de les persones relacionades a ella i de les persones alienes. 
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17.4.1.-  Proteccions individuals 

 

-  Protecció del cap. 

 

-  Casc: per a tota persona que participi a l’obra, inclòs visitants autoritzats. 

 

-  Pantalla protecció soldador elèctric.  

 

-  Ulleres contra impactes i antipols. 

 

-  Màscara antipols. 

 

-  Pantalla contra projecció de partícules. 

 

-  Filtres per a màscara. 

 

-  Protectors auditius. 

 

 

-  Protecció del cos. 

 

-  Cinturons de seguretat, la qual s’adaptaran als riscos específics de cada 

treball. 

 

-  Protecció extremitats superiors. 

 

-  Guants de goma fins, per a peons i operaris que treballin en formigonat. 

 

-  Guants de cuir i per a maneig de materials i objectes. 

 

-  Guants dielèctrics per a la utilització en baixa tensió. 

 

-  Equip de soldador. 
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-  Protecció extremitats inferiors. 

 

-  Botes d’ aigua, d’ acord amb MT-27 

 

-  Botes de seguretat classe III. 

 

17.4.2.-  Proteccions col·lectives. 

 

-  Senyalització general. 

 

-  Senyals de STOP en sortides de vehicles. 

 

-  Senyal d’ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscara, protectors 

auditius, botes i guants. 

 

-  Senyals de riscos elèctrics, caiguda d’objectes, maquinària pesada en 

moviment, cargues suspeses, incendis. 

 

-  Senyal d’entrada i sortida de vehicles. 

 

-  Senyal de prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc, 

prohibit fumar. 

 

-  Senyal informativa de localització de farmaciola i d’extintor. 

 

 

-  Instal·lació elèctrica. 

 

-  Interruptors diferencials  de 30 mA de sensibilitat per a enllumenat i de 300 

mA per a força. 
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-  Excavacions 

 

-  Tanques: s’ utilitzaran tanques de contenció en vores de buidament. 

 

- Senyalització: s’utilitzaran cintes reflectants.. 

 

-  Avisador acústic en màquines.  

 

 

-  Cimentacions 

 

-  Tanques: s’ utilitzaran tanques de contenció en vores de buidament. 

 

- Senyalització: s’utilitzaran cintes reflectants.. 

 

-  Avisador acústic en màquines. 

 

 

-  Paviments 

 

-  Senyalització de la seva execució. 

 

 

-  Instal·lacions i acabats   

 

-  Vàlvules anti-retrocés en mànegues. 

 

 

-  Protecció contra incendis 

   

-  S’utilitzaran extintors portàtils. 
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17.4.3.-  Formació 

  

S’ensenyarà en matèria de Seguretat i Salut en el treball, al personal d’obra. 

 

 

17.4.4.-  Medicina preventiva i primers auxilis 

 

-  Farmacioles 

 

Es disposarà d’una farmaciola amb el material específic en la Normativa vigent. 

 

-  Assistència a accidentats 

 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics 

(Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc) on traslladar 

els accidentats pel seu ràpid i efectiu tractaments. 

 

És molt convenient disposar a l’obra, i en lloc visible, d’una llista amb telèfons i 

direccions dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a garantir 

un ràpid transport dels possibles accidentats als Centres d’assistència. 

 

-  Reconeixement mèdic. 

 

Tot el personal que comenci a treballar en l’obra, haurà de passar un 

reconeixement mèdic previ al treball. 
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