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1.1. Introducció 
A l’hora de projectar una explotació s’ha d’estudiar el clima de la zona on es 

construirà. Conèixer el clima de la zona ens permetrà saber com hem d’adaptar les 

instal·lacions als  requeriments dels animals i així mantenir un ambient confortable per 

aquests. També ens servirà per conèixer requeriments de les instal·lacions per a la 

realització de l’activitat. 

L’estació meteorològica més propera a l’explotació és la localitzada a la població 

de Ventalló. Les dades d’aquest Annex han estat facilitades per l’Ajuntament de Saus, 

Camallera i Llampaies, 2012. 

 

1.2. El clima de Saus, Camallera i Llampaies 
El clima del conjunt de municipis Saus, Camallera i Llampaies és de caràcter 

mediterrani amb estius calorosos i hiverns suaus. La temperatura mitjana anual és d’uns 15 

º C. Per tant el clima del Alt Empordà és bastant adequat per a construir-hi una hípica 

d’equinoteràpia. 

Com a fenomen climàtic més rellevant de la zona, cal destacar la tramuntana. 

Aquest fort vent del nord pot arribar a durar uns quants dies afectant a l’activitat de 

l’hípica.  

 

1.2.1. Estació meteorològica de Ventalló 

Com ja s’ha dit, l’estació meteorològica més propera a Camallera és la situada a 

Ventalló. Aquesta estació pertany a les estacions automàtiques de (XEMA); situada a X 

UTM (m) 505462, I UTM (m) 4666642 i Altitud (m) 4 respecte del mar. Dita estació fou 

creada el any 2000 i consta de les següents variables: Temperatura, Humitat relativa i 

Precipitació. 

Les dades han estat facilitades pel Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies. 

Aquesta estació meteorològica es troba a uns 8’5 km, a una mateixa alçada i 

condicions geogràfiques semblants a les de la futura explotació. Per tant, el tractament 

d’aquestes dades fa que tinguin un elevat grau de fiabilitat en considerar-les equivalents 

per a la zona d’explotació.  

La sèrie de dades meteorològiques utilitzades correspon a la mitjana de les 

disponibles per a aquesta estació entre gener de 2006 i desembre del 2010. 



ANNEX I. ESTUDI CLIMÀTIC 

6 
 

 

 

Taula 1.1. Règim temperatures, humitat i pluges 

Mes T Tm TM HR Pluja Dies de pluja 

Gener 8,7 3,6 13,0 67,9 54,25 13,3 

Febrer 8,8 4,1 13,9 60,7 48,80 8,4 

Març 11,9 6,4 16,9 63,7 35,55 8,8 

Abril 14,1 9,1 19,3 61,6 74,25 15,8 

Maig 17,6 12,8 23,5 62,2 59,40 8,3 

Juny 22,5 17,3 28,0 57,5 27,75 7,5 

Juliol 24,7 19,4 29,8 56,5 20,68 4,7 

Agost 24,3 19,0 29,8 59,1 30,63 4,6 

Setembre 20,8 15,8 26,0 63,8 74,58 10,7 

Octubre 17,9 12,8 22,4 65,4 92,68 11,8 

Novembre 11,7 7,2 14,5 64,1 47,15 13,6 

Desembre 8,5 4,0 12,6 66,9 70,38 10,3 

Anual 15,9 11,0 18,3 62,5 636,13 117,8 

 

On: 
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T: temperatura mitjana mensual (º C) 

Tm: mitjana mensual de les temperatures mínimes diàries (º C) 

TM: mitjana mensual de les temperatures màximes diàries (º C)  

HR: humitat relativa mitjana mensual (%) 

P: pluviometria mitjana mensual (mm) 

Dies de pluja: nombre mig mensual de dies de pluja 

 

A continuació es presenten els gràfics corresponents a les variables climatològiques 

estudiades (Figura 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4): 

 

 
 

Figura 1.1. Temperatures mitjanes mensuals, màxima, mitjana i mínima. 
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Figura 1.2. Humitat relativa mitjana mensual.  

 
 

Figura 1.3. Pluviometria mitjana mensual. 
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Figura 1.4. Mitjana de dies de pluja. 

 

En aquesta zona geogràfica la temperatura mitjana anual és de 15,9 º C. Els mesos 

més calorosos són juny, juliol i agost i els més freds són desembre, gener i febrer. Des del 

mes de novembre fins el març és probable que s’hi produeixin glaçades. Aquestes 

temperatures no afavoreixen l’activitat a l’exterior durant certes hores del dia. 

Pel que fa a la humitat relativa, el mes més humit és el gener amb una humitat 

relativa mitja de 67,9 % i el mes més sec és el juliol amb una humitat relativa mitja de 

56,5%. 

L’abril, el setembre i l’octubre són els mesos més plujosos amb una precipitació de 

74,25, 74,58 i 92,68 mm de pluja mitjana mensual respectivament. Els mesos amb més 

dies amb precipitació són abril amb 15,8 dies (més de la meitat del mes), seguit per 

novembre amb 13,6 i gener amb 13,3. En total són 117,8 dies anuals en els quals la pluja 

deficulta l’activitat. El juliol i l’agost són els mesos amb menys pluja: 20,68 mm i 30,63 

mm de precipitació, caiguda en menys de 5 dies. 

 

1.3. Condicionants climàtics 
El clima d’una zona és un factor molt important a l’hora de construir un centre 

hípic d’equinoteràpia. En ser una activitat dirigida principalment a la realització d’exercici 

físic de persones i animals, les condicions climàtiques i meteorològiques han de ser 

òptimes; en cas contrari no es podria treballar. Si les condicions meteorològiques de la 
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zona són adverses en un gran nombre de dies, s’ha de condicionar el centre per tal de no 

haver de aturar l’activitat. 

Les necessitats ambientals per a la realització adequada d’exercici físic de forma 

còmoda són bàsicament la temperatura, la humitat, la ventilació, la pluja i la radiació solar. 

 

1.3.1. Temperatura  

La temperatura ambiental ideal per a la realització d’exercici es troba entre 19 i 23 

graus. 

En tractar amb persones amb problemes físics i/o psíquics, la temperatura és molt 

important, ja que són més dèbils i propenses a patir hipotèrmies o cops de calor si es 

treballa amb temperatures extremes. 

Algunes de les solucions per evitar els extrems de temperatura poden ser les 

següents: 

1.- Treballar sota cobert per evitar temperatures altes. 

2.- Treballar en zones ventilades per evitar temperatures altes. 

3.- Refrescar la zona on es treballarà amb aigua per evitar temperatures altes. 

4.- Treballar en zones arrecerades per evitar temperatures baixes. 

5.- Utilitzar fonts de calor per evitar temperatures molt baixes. 

6.- Treballar en llocs assolellats per evitar temperatures baixes. 

7.- Orientar els coberts o sopluigs cap el sud. 

 

1.3.2. Humitat  

El cavall és un animal que sua amb facilitat. Molts exercicis es realitzen a pèl, i per 

tant el contacte entre l’animal i la persona és directe. Per a la comoditat de tots dos cal que 

aquest contacte s’estableixi tan sec com sigui possible. La humitat combinada amb alta 

temperatura accentua els efectes de la temperatura. 

Un sòl humit i lliscant pot provocar caigudes amb les conseqüents lesions i/o 

fractures tant dels animals com de les persones. Les lesions i/o fractures en persones 

comporten problemes d’imatge i responsabilitat civil. Les lesions i/o fractures en animals 

comporta despeses econòmiques (de tipus veterinari i/o sacrifici de l‘animal). 

El cavall en ambients humits és procliu a patir problemes respiratoris, tals com 

constipats i/o asmes. 
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Algunes de les solucions per evitar un excés d’humitat poden ser les següents: 

1.- Construir amb un pendent lleuger les zones pavimentades per afavorir la 

sortida de l’aigua. 

2.- Construir amb material antilliscant o ratllat les zones pavimentades per 

evitar les relliscades dels animals. 

3.- Drenar el sòl de sota la nau i al voltant si fos necessari. 

4.- Proporcionar una bona ventilació. 

  

1.3.3. Pluviometria 

La precipitació afecta l’explotació, si es realitza l’activitat a l’exterior, ja que 

impedeix el desenvolupament dels exercicis hípics. Per aquest motiu, el centre contarà amb 

una pista coberta. 

La contínua exposició dels cavalls a la precipitació afecta el seu ànim, pes i salut. 

Algunes de les solucions per evitar els problemes causats per la pluja poden ser les 

següents: 

1.- Construir una pista coberta. 

2.- Construir uns boxes i/o estables per allotjar els cavalls en temps de 

precipitació. 
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2. Classificació del sòl 
En una parcel·la contigua al terreny on s’ubicarà l’explotació, l’empresa Estudis i 

Projectes Empordà SL, 2012 (ubicada a la població de Roses), ha realitzat un estudi 

geològic i geotècnic, que pot considerar-se apte per aquest projecte. 

Segons el Mapa Geològic del Institut Cartogràfic de Catalunya, els materials que 

conformen l’àmbit d’estudi consten de graves, sorres i argiles ocres i vermelles; conca 

neògena de l’Empordà, miocè superior. 

Aquest estudi classifica el terreny com a favorable i de poca variabilitat. 

Segons les cales i penetròmetres dinàmics executats es dedueix la següent columna 

litològica: 

1.- De 0 a 0,50 m unitat formada per unes lutites marronoses amb restes vegetals. 

Unitat de Reblert 

2.- De 0,50 a 2 m unitat formada per argiles sorrenques amb una tonalitat marró 

3.- De 2 a 3,3 m argiles que es caracteritzen per una coloració blanquinosa que 

correspon a carbonatats i zones més verdoses. 

4.- A partir de 3 m fins a 4, unitat formada per sorres de granulometria fina amb 

graves i blocs de gres, que augmenta de consistència a mesura que es va 

aprofundint. 

 

La capa freàtica es troba a uns 5 metres de profunditat. 

Les excavacions en tots els nivells es podran fer mitjançant mètodes convencionals. 

Els resultats extrets del estudi són: 

Nspt = 8 

qu = 0,96 Kp/cm2 

Capacitat de càrrega =  Nc (quadrades) = 7,4 

Nq (corregudes) = 6,6 

Per tant, la càrrega admissible és: 

1.- Per a sabates corregudes de (1 m d’amplada per 1 m de profunditat) és de 1,056 

Kg/cm2 o 105,6 kN/m2 

2.- Per sabates aïllades de (1 m d’amplada per 1 m de profunditat) és de 1,184 

Kg/cm2 o 118,4 kN/m2 
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3. Anàlisi de l’aigua 

La finca disposa de dos pous oberts revestits amb obra ceràmica d’uns 12 metres de 

profunditat i 5 metres de radi que proporciona un cabal de gairebé 15.000 litres/hora cada 

un. El nivell de l’aigua es troba a uns 5 metres de profunditat. 

S’ha agafat l’anàlisi de aigües del pou que subministra a la vila, ja que el mateix 

Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies, 2012; informa que fa uns anys va fer un petit 

estudi i els resultats van ser molt semblants en tots els pous estudiats. 

Alguns dels paràmetres i valors paramètrics analitzats han estat: 

1.- Paràmetres microbiològics: 

 1.- Escherichia coli:  0 UFC en 100 ml 

 2.- Enterococs:  0 UFC en 100 ml 

 3.- Clostridium perfringens: 0 UFC en 100 ml 

2.- Paràmetres fisicoquímics: 

 1.- Conductivitat  0,67 dS/cm 

 2.- Nitrats   32 mg/l 

3.- Paràmetres indicadors 

 1.- pH    7.3 unitats de pH 

 2.- Gust   Insípida 

 3.- Olor   Inodora 

 4.- Color   Incolora 

 

Aquests paràmetres entren dins els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per al 

consum humà, establerts pel Ministeri de la Presidència amb el Reial Decret 140/2003 del 

7 de febrer, que va ser publicat el 21 de febrer del 2003. 
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4.1. Introducció 
El poble de Camallera pertany al terme municipal de Saus, conjuntament amb els 

pobles de Saus i Llampaies. Aquest terme està situat a l’extrem meridional central de la 

comarca de l’Alt Empordà i presenta una extensió de 11,63 km2. Es tracta de una zona de 

la plana al·luvial empordanesa, limitada a ponent per un relleu suau. La cota és d’uns 86 

metres sobre el nivell del mar 

El terme municipal de Saus està limitat per llevant amb el terme de Vilopriu; al Sud 

pel municipi de Viladasens; a l’Oest-Nord-oest per Bàscara i al Nord-Nord-est per Sant 

Mori. 

La construcció del Centre d’Equinoteràpia es projecta al Sud-Sud-oest del casc urbà 

de Camallera. 

El conjunt de pobles Saus, Camallera i Llampaies van tancar l’any 2010 amb 765 

censats, repartit en 369 homes i 396 dones. 

 

4.2. Com accedir a Camallera 
Per arribar fins a la població de Camallera es pot fer mitjançant vehicle o tren. Amb 

vehicle per la carretera GI-6236 que uneix Orriols amb l’Escala. Aquesta carretera es pot 

agafar per la NII i AP7 a l’alçada de Orriols o per Viladamat per la C31. En tren amb trens 

Regionals que passen a partir de les 07:30 fins a les 19:30 cada dues hores en direcció a 

Girona, amb un temps de durada del trajecte de 23 minuts i un cost de 2,30 euros turista i 

1,40 euros nen (Segons les tarifes de l’any 2012); i de les 08:10 fins a les 21:20 cada unes 

dues hores en direcció a Figueres, amb un temps de durada del trajecte de 16 minuts i un 

cost de 1,70 euros turista i 1 euro nen. 

El tren arriba a Camallera per primera vegada el 1862, unint Girona i Saus. El 1878 

el tren enllaça Girona amb Cervera, fent parada entre altres poblacions a Camallera. 

L’estació tanca la venda de bitllets el 1988, tot i que el tren hi continua fent parada. 

A finals de 2010 han acabat les obres d’adaptació de l’estació per eliminar barreres 

arquitectòniques a persones amb dificultat de mobilitat. 

Just en l’estació hi ha servei de taxis, encara que el Centre d’Equinoteràpia 

projectat es troba a menys de 500 metres, prenent la ruta més curta. 
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4.3. Serveis que té la població Saus, Camallera i Llampaies 
El municipi està format pel nucli urbà de Saus, Llampaies i Camallera. En aquest 

últim es concentra la majoria de serveis. 

 

4.3.1. Serveis de Saus 
El poble de Saus va donar nom al municipi, ja que antigament era el nucli més 

important de la rodalia. Aquet poblat s’alça en l’antic camí que unia Girona amb Castelló 

d’Empúries i Roses. Actualment està creixent amb habitatges de segona residència. 

Els serveis públics que trobem són: 

 1.- L’església de Santa Eugènia – Saus 

 2.- Un parc 

 3.- El Local Social – Saus 

Els comerços: 

 1.- Dos Galeries d’art 

 2.- Un restaurant 

 3.- Una benzinera. 

 4.- Un lampista 

 

4.3.2. Serveis de Llampaies 

 El poble no presenta cap nucli urbà compacte, sinó que està format per tres veïnats 

de masies. El que es considera el centre del poble és el veïnat més antic. Actualment està 

creixent amb habitatges de segona residència. 

 Els serveis públics que es troben són: 

  1.- El Local Social – Llampaies 

  2.- L’església de Llampaies 

 Els comerços i altres activitats: 

  1.- Una explotació lletera 

  2.- Una hípica 

  3.- Una casa rural 

 

4.3.3. Serveis de Camallera 
És el poble més gran i capital del terme. El seu creixement ha estat impulsat 

principalment per l’estació de tren. 
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Camallera està formada per dos nuclis urbans. El més gran és el compost pel casc 

antic i les cases de nova construcció; actualment està en expansió amb cases unifamiliars 

principalment de primera residència. El segon nucli és la nova urbanització de Lluena, 

format per parcel·les de mínim 2000 metres quadrats amb construccions de cases aïllades 

de tipus pairal de uns 250 metres de superfície, principalment utilitzades per persones de 

fora del municipi coma segona residència; actualment en expansió. 

El Centre d’Equinoteràpia es situa entre els dos nuclis. 

Els serveis públics que hi trobem són: 

1.- El Ajuntament: amb atenció al públic de dilluns a divendres de 12:00 a 

15:00 i a més els dimecres de 18:00 a 19:30 

2.- El consultori mèdic: amb metge i practicant de 09:00 a 12:00 de dilluns a 

divendres. 

 3.-  Els serveis d’un assistent social el segon dilluns de cada mes 

4.- Una Llar d’infants: de dilluns a divendres de 08:30 a 17:30 amb servei 

de menjador. S’hi admeten nens/es de 9 mesos fins a primària. També fan 

casal d’estiu. 

 5.- Una escola primària. 

 6.- Un casal del pensionista: obert de 18:00 a 19:30 de dilluns a divendres. 

 7.- Un camp de futbol. 

8.- Un poliesportiu, amb gimnàs i diferents tipus de màquines de musculació 

i cardiovasculars. 

 9.- Un rocòdrom 

 10.- Una pista de BTT  

11.- Una sala de l’antic cinema actualment en rehabilitació. Que s’utilitzarà 

com a centre d’activitats socials i teatrals. 

 12.- Una oficina de correus oberta de 09:00 a 10:00 de dilluns a divendres. 

 13.- Recollida d’escombraries els matins de dimarts, dijous i dissabte. 

 14.- Deixalleria dimarts i divendres de 12:00 a 15:00. 

15.- Recollida de mobles i trastos vells, els primer dissabte de mes. 

16.- Una pista de monopatí 

17.- Un parc de rehabilitació 

18.- Tres parcs infantils 

19.- Un parc enjardinat  

 20.- L’església de Sant Bartomeu. 
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 21.- L’ermita de Sant Sebastià 

 22 .- El cementiri 

Els comerços: 

 1.- Una Farmàcia: amb guàrdia una setmana de cada 3. 

 2.- Una fisioterapeuta . 

 3.- Un servei de taxis. 

4.- Una estació de Tren. 

5.- Un supermercat. 

6.- Dues carnisseries. 

7.- Una peixateria 

8.- Una fruiteria 

9.- Un forn de pa cuit amb llenya 

10.- Una botiga de productes artesans gastronòmics 

11.- Una casa rural 

12.- Tres bars restaurants, un d’aquests amb pensió. 

13.- Dos bars, un d’aquests amb estanc i quiosc 

14.- Dues perruqueries 

15.- Dues estètiques 

16.- Una merceria. 

17.- Un basar 

18.- Una botiga de roba 

19.- Una costurera 

20.- Un fotògraf 

21.- Una sucursal bancària de Caixa de Pensions 

22.- Una sucursal bancària de Banc Popular 

23.- Un picapedrer 

24.- Un fuster 

25.- Un lampista 

26.- Un ferrer industrial 

27.- Quatre empreses de construcció 

28.- Dos empreses d’excavacions 

29.- Dos empreses de transport 

30.- Un gestoria agent d’assegurances 

31.- Una botiga de mobles i decoració 
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32.- Una agencia immobiliària 

33.- Un magatzem de làmpades 

34.- Un planxista 

35.- Dos tallers mecànics 

36.- Una fabrica de maquinària agrícola 

37.- Una explotació avícola 

38.- Una explotació ovina 

39.- Una granja de vaques de llet 

40.- Una granja de cargols 
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5.1. Introducció 
Com s’ha dit anteriorment, el poble de Camallera pertany al terme municipal de 

Saus, conjuntament amb els pobles de Saus i Llampaies.  

La parcel·la on es vol ubicar la nova explotació és al municipi de Camallera, situat 

al  Alt Empordà; en el Polígon 3 i Parcel·la 290, també anomenat segons el cadastre Mas 

Farrepa de Saus, Camallera i Llampaies. La referència cadastral és 

17199A003002900000ZX. Les coordenades en UTM són X: 497560 i Y: 4662900, amb un 

pendent inferior al 2  % 

La classe de sòl és rústica, actualment d’ús agrari amb una superfície de 122.541 

m2 repartits en: 

 

Taula 5.1.  Tipus de cultiu i superfície 

   

Tipus de cultiu Superfície (Ha) 

Pins per fusta 2,1136 

Arbustos 0,2782 

Horta de regadiu des de fa anys incultivat 0,2274 

Improductiu 0,0478 

Conreu secà 9,5871 

 

5.2. Utilització actual 
La parcel·la ha estat en lloguer els darrers anys, cobrant un lloguer de 240 euros al 

mes; és a dir, 2880 euros l’any. 

 

5.3. Instal·lacions i maquinària de propietat dels promotors 
Els promotors disposen de maquinària ja amortitzada, que aprofitaran en l’hípica 

d’equinoteràpia. 

 

5.3.1. Maquinària 

Els propietaris de la parcel·la disposen d’eines de conreu que s’exposen a 

continuació: 

1.- Un tractor Massey Ferguson 247 amb pala de 48 cv valorat en 1500 € 
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2,. Un tractor Fiat 880E de 85cv valorat en 3000 € 

3.- Arades valorades en 600 €  

4.- Adobadora valorada en 600 € 

5.- Discos valorats en 600 € 

6.- Segadora valorada en 350 € 

7.- Premsa de rotllo per a farratge, bala petita quadrada marca Massey Ferguson 

valorada en 600 € 

8.- Una bomba elèctrica centrífuga horitzontal auto aspirant ESPA valorada en 

250€ 

9.- Generador elèctric accionat amb la toma de força del tractor marca GESAN 

valorat en 400 € 

 

En el cas que calgui maquinària de què no disposen, es lloga un tractorista de la 

mateixa població. 

 

5.3.2. Instal·lació hidràulica 

Els dos pous oberts de uns 5 metres de diàmetre construïts segons el cadastre el 

1975, però ja constaven en el ortofotomapa el 1967. 

 

5.3.3. Instal·lació elèctrica 
A uns 135 metres passant pel camí, hi ha un transformador elèctric que es podria fer 

servir com a presa de corrent.  

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX VI.  

SITUACIÓ I PERSPECTIVES  

DEL SECTOR EQUÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX VI. SITUACIÓ I PERSPECTIVES DEL SECTOR EQUÍ 

 27

ÍNDEX 

 

6.1. Introducció   28 

6.2. Usos del cavall   28 

6.3. Races   28 

6.4. Cens equí   29 

6.5. Ús actual   30 

6.6. Normativa   30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX VI. SITUACIÓ I PERSPECTIVES DEL SECTOR EQUÍ 

 28

6.1. Introducció 
El cavall és l’evolució durant 55 milions d’anys del Eohippus (petit animal d’uns 

30 cm d’alçada).  

El primer ús que els humans van fer dels cavalls va ser com a font d’alimentació. 

La domesticació i selecció es va iniciar fa 5 o 6 mil anys per les tribus nòmades del mar 

Caspi i Negre. El segle 2 aC. les tribus d’Àsia varen introduir-lo com animal de muntura a 

Europa. Durant els 800 anys següents aquestes tribus també introduïren els estreps i les 

ferradures. 

A partir llavors cada part del mon selecciona la casta que més s’adaptava a les 

seves necessitats, creant el origen de les races. 

 

6.2. Usos del cavall 
El cavall és i ha estat utilitzat en molts àmbits: 

1.- En l’alimentari: caçat i criat per a ser menjat. 

2.- En el tèxtil: utilitzant la pell per l’elaboració de roba, calçat i complements. 

3.- En el musical: utilitzant parts de l’animal per l’elaboració d’instruments. 

4.- En transports: tant com bèstia de càrrega com per a transport personal. 

5.- En el bèl·lic: ha estat eina de guerra arrossegant i participant en batalles. 

6.- En el mèdic, químic i farmacèutic: utilitzant segregacions o parts de l’animal per 

a l’elaboració de medicaments, productes químics, farmacèutics o/i cosmètics. 

7.- En energia: aprofitant el seu moviment per fer funcionar diferent tipus de 

maquinària, com els molins. 

8.- En espectacles: circs, espectacles taurins, shows, cavallades ... 

9.- En esports: tant professional com amateur, tant olímpic com esport recreatiu i/o 

competitiu 

10.- En oci: sortides, excursions,... 

11.- Terapèutica: Equinoteràpia, hipoteràpia. 

 

6.3. Races 
En tants segles de convivència, l’home ha seleccionat aquest animal segons les 

funcions i necessitats de cada zona i feina, creant de forma artificial animals de diferents 

grandàries, estructures, caràcters,... Aquesta selecció és l’origen de les races. 
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En l’actualitat els cavalls es classifiquen en tres grans grups: els de sang calenta, els 

de sang temprada i els de sang freda. Això fa referència principalment al seu caràcter i 

funcionalitat. Es considera que hi ha més de 100 races diferents, encara que la més pura i 

que s’ha fet servir per a perfeccionar moltes races ha estat el pura sang àrab. 

 

6.4. Cens equí 
El cavall ha estat utilitzat tradicionalment per als treballs del camp i com a mitjà 

bàsic de transport. Fins fa pocs anys, era una peça indispensable en la vida quotidiana de la 

majoria de poblacions rurals, però amb l’arribada de la tracció mecànica, el seu interès va 

decréixer i, el nombre de cavalls va minvar considerablement, sobretot a partir de la dècada 

del 60. 

Es considera que el 1998  (FAOSTAT, 1998) hi havia al món hi ha al voltant de 62 

milions de caps de cavalls censats. Aquest estudi no diferencia entre animal de carn, de 

sella, de càrrega,... . El mateix estudi, considera que a Europa, excloent l’antiga URRS, hi 

havia uns 4,2 milions de caps equins. A Espanya, aquest estudi considera que hi havia uns 

260.000 cavalls. A Catalunya hi havia censats 15.879 equins el 2007 (aquesta darrera dada 

és treta del IDESCAT).  

Segons el Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) el nombre de caps de 

cavalls censats des de 1989 fins el 2007 ha augmentat (de 10.717 animals a 15.879 

animals) un 48’17%, mentre que el numero d’explotacions ha disminuït ( de 3.362 

explotacions a 1.602 explotacions) un 47’65% en les mateixes dates. Aquest augment del 

nombre de caps, fa referència al total de la cabana equina, sense diferenciar els cavalls 

destinats a la producció de carn dels cavalls de sella, aquests últims més apropiats per a la 

pràctica de l’hípica i altres esports eqüestres. 

L’any 1986, a Catalunya, hi havia un total de 9.256 caps de bestiar equí censats 

(FAO,1989 ). La majoria d’aquests equins eren animals de races més aviat corpulentes i de 

potes gruixudes, ja que havien de suportar grans esforços i llargues jornades de treball. 

Segons una estimació realitzada a partir del nombre de cavalls de pura raça  inscrits en els 

llibres Registre - Matrícula de la “Jefatura de cría caballar” (Buxadé,1996), es pronosticava 

un increment anual del nombre de cavalls de pura raça de l’ordre del 10 % a l’11% fins a 

l’any 2010. En el mateix estudi, es posava de relleu que al mateix temps que el nombre de 

cavalls de pura raça està augmentant significativament, el nombre de cavalls destinats a 



ANNEX VI. SITUACIÓ I PERSPECTIVES DEL SECTOR EQUÍ 

 30

altres fins està disminuint, de manera que s’estava produint una progressiva substitució 

d’aquests últims. 

   

6.5. Ús actual 
El cavall ha passat de ser una eina de treball del camp a un element d’oci i inclús 

per alguns sectors de la població, un símbol d’estatus. La majoria de propietaris i/o usuaris 

d’aquests animals resideixen en grans nuclis urbans, allunyats dels entorns rurals, utilitzant 

el cavall com a oci per gaudir de la natura. Aquesta circumstància fa que aquests 

propietaris no puguin encarar el manteniment dels animals i optin pel pupil·latge, o el 

lloguer d’aquests en centres hípics. 

Un altre ús és la teràpia a persones assistida per cavalls. És una tècnica de 

rehabilitació neurofisiològica utilitzant els moviments del cavall, dirigida a persones amb 

discapacitat física i/o psíquica 

 

6.6. Normativa 
La llei 3/2008 del 23 d’abril regula l’exercici de les professions esportives. Segons 

el DOGC 5370 del 30/04/2009, qui dugui a terme l’activitat, en tractar-se d’un esport, ha 

de tenir la titulació necessària per a l’exercici de la professió. Estar inscrit en el col·legi de 

professionals que pertoca per a l’activitat. Segons el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya del 11 de desembre del 2009, en el número 5524, el registre oficial de 

professionals de l’esport a Catalunya. 

La Federació Hípica Catalana va aprovat la normativa per a la homologació d’un 

Club d’Equinoteràpia a Catalunya el passat gener 2011, amb l’establiment de les següents 

pautes: 

1.- Té l’obligació de tenir una assegurança de responsabilitat civil amb límits 

mínims de 150.253,03 euros per víctima i un mínim de 601.012,10 euros per 

sinistre. 

2.- El Centre haurà de estar federat complint les condicions dels estatuts de la 

Federació Catalana d’Hípica. 

3.- S’ha de fer la sol·licitud mitjançant formulari oficial a la FCH per a 

l’autorització de la pràctica de la hipoteràpia, i presentar una certificació emesa pel 

responsable del centre (fisioterapeuta o metge especialitzat i col·legiat) sobre el 

compliment dels requisits establerts en aquesta normativa. 
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4.- Un cop autoritzat per la FCH s’ha de inscriure d’ofici el centre al Cens Oficial 

de Centres Hípics reconeguts de Hipoteràpia. 

5.- S’ha de complir les condicions establertes sobre les instal·lacions, el personal 

tècnic i els cavalls. 

6.- Els usuaris hauran d’estar federats per la Federació Catalana d’Hípica. 

7.- Tenir el material i equip propi per a la pràctica d’hipoteràpia. 

8.- Les instal·lacions no podran disposar de cap barrera arquitectònica. 

9.- Els banys hauran de disposar de facilitats per accés en cadira de rodes 

10.- Una pista descoberta de dimensions mínimes 15 metres per 25 metres. 

11.- Pista coberta de dimensions mínimes de 15 metres per 25 metres. És 

recomanable però no obligatòria. 

12.- Les pistes hauran de disposar de sistema de megafonia per a la connexió de 

aparells de música. 

13.- S’ha de disposar d’una rampa de pujada al cavall per a cadira de rodes. 

14.- El centre ha de disposar d’una aula amb una taula, cadires suficients i material 

lúdic. També haurà de tenir com a mínim una llitera. 

15.- Les quadres han de complir unes dimensions mínimes de 2x3 m i il·luminació. 

Ha de seguir els estàndards de neteja, alimentació i llits dels estables. 

16.- La teràpia serà a càrrec d’un fisioterapeuta o un metge especialitzat en 

hipoteràpia i un col·legiat en el corresponent professional. Aquest requisit permetrà 

el/la terapeuta o metge/ssa estar cobert amb la pòlissa de responsabilitat 

professional. 

17.- Prèvia a la teràpia actuarà: 

1.- Un/a metge/ssa que prescriu i autoritza. Sense aquesta prescripció els/les 

fisioterapeutes i col·laboradors no estan autoritzats a fer la teràpia. 

2.- Autorització dels pares o tutors. Han de ser sabedor de la dinàmica de la 

teràpia i que és treballarà amb cavalls. 

18.- Durant la teràpia actuarà: 

1.- Un tècnic en equitació de nivell I, II o III i/o una persona experta i 

responsable del cavall. 

2.- També hi podran intervenir altres col·laboradors, que hauran de ser 

col·legiats en els respectius col·legis professionals: 

  1.- Psicòleg/a 

2.- Logopeda 
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3.- Pedagog/a 

4.- Mestre/a 

5.- Terapeuta ocupacional 

19.- Durant la teràpia sempre hi ha d’haver un/a fisioterapeuta (o metge/ssa), un/a 

tècnic en equitació i un cavall adequat per a la persona amb discapacitat. 

20.- El cavall haurà de ser: 

1.- Cavall capat o euga. 

2.- D’edat compresa entre 8 i 20 anys. 

3.- D’una alçada entre 1’50 i 1’60 m fins a la creu. 

4.- De caràcter noble. 

5.- Per les característiques físiques pròpies dels ponis, no són aptes per la 

hipoteràpia. 

6.- Els cavalls i les instal·lacions han d’estar en perfecte estat de 

manteniment 
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7.1. Introducció 
L’equinoteràpia o hipoteràpia és una activitat alternativa de rehabilitació emprada 

per especialistes, generalment sense muntura (per aconseguir el màxim contacte entre 

pacient i cavall). El pacient es relaxa i és l’equip terapeuta-cavall els qui realitzen els 

moviments. L’ha de portar a terme personal qualificat (un tècnic de fisioteràpia o teràpia 

ocupacional, un entrenador d’equitació coneixedor del cavall i un assistent per major 

seguretat durant l’activitat). Es realitzaran diferents tipus d’activitats amb el cavall segons 

les característiques especifiques del pacient i el moment evolutiu en què es troba. 

De forma general podem dir que l’equinoteràpia és una forma de tractament 

alternatiu per a persones amb diversos processos patològics. Utilitza com a tractament 

terapèutic la relació del pacient afectat amb el cavall, tant en la muntada com en atencions 

de l’animal. 

L’equinoteràpia aprofita el moviment multidimensional del cavall en un sentit 

terapèutic. És una teràpia complementaria i no substitutiva. 

La hipoteràpia o equinoteràpia es pot dividir en diferents tipus de teràpia segons les 

activitats que es realitzin. 

 

7.1.1. Hipoteràpia passiva 

El pacient interactua amb el cavall adaptant-se passivament al moviment del mateix 

sense realitzar cap exercici complementari. S’utilitza l’anomenat back riding  (el terapeuta 

seu darrere el pacient per fer de recolzament i alinear-lo durant la muntada). 

 

7.1.2. Hipoteràpia activa 

A l’activitat s’afegeix la realització d’exercicis neuromusculars, per estimular en 

major grau la recuperació de les funcions motores. El pacient hi té una participació més 

activa, però el centre de l’activitat és la recuperació de problemes motors. 

 

7.1.3. Muntada terapèutica o equitació terapèutica 

Activitat desenvolupada pels entrenadors d’equitació, on mitjançant adaptacions 

individualitzades s’ensenya a muntar a cavall a persones amb discapacitats. L’activitat té 

un impacte favorable, en especial en l’esfera psicològica, pedagògica i en l’àmbit de la 

integració social. Els objectius terapèutics són més generals; el pacient munta generalment 

sol i aprèn els principis bàsics de l’equitació. 
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7.1.4. Equitació adaptada com a esport 

És dirigit a persones discapacitades amb més domini del seu cos i del cavall, la qual 

cosa li permet el desenvolupament de l’activitat de forma més independent. Pot realitzar-se 

amb fins terapèutics recreatius o amb intenció de participar en concursos especials per a 

persones amb discapacitat. 

 

7.1.5. Conducció d’enganxaments de carruatges 
Consisteix a guiar amb regna llarga un carro tirat per un o més cavalls 

 

7.1.6. Equitació social 
Mot emprat per alguns experts per fer referència a l’activitat en el maneig de 

problemes d’integració social, alcoholisme, drogodependència,... 

 

7.1.7. Volteig terapèutic 

Fer exercicis gimnàstics sobre un cavall en moviment 

 

7.2. Historia de la hipoteràpia o equinoteràpia 
1.- Hipòcrates (458 – 377 aC) en un del seus tractats anomenat La dieta en les 

malalties greus, amb “el ritme saludable de l’equitació” aconsellava aquesta activitat per 

regenerar i preservar el cos humà de molts mals i sobre tot en el tractament del insomni. 

Afirmava que “la equitació practicada al aire lliure millora el to muscular”. 

2.- Diderot a la seva Enciclopèdia explicava que la unitat genet cavall estimula un 

continu moviment muscular que influencia a tot el cos. 

3.- Asclepíades de Prusa (124- 40 aC) recomanava el moviment del cavall a 

pacients gotosos, epilèptics, paralítics, apoplèctics, letàrgics i frenètics. 

4.- Galè (130 -199 dC) consolidava i divulgava els coneixements de la medicina 

occidental. Era el metge personal del Emperador Marc Aureli ( que patia multitud de 

lecisions). Recomanava la pràctica de l’equitació per augmentar la rapidesa. 

5.- Mercurialis era el metge personal de l’emperadriu Maria Teresa d'Àustria. 

Pertanyia a la primera escola de medicina de Viena. (1569) en l’obra L’art de la 

Gimnàstica recorda una observació feta per Galè “l’equitació no sols exercita el cos, sinó 
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també els sentits”. Afirmava que les fibres musculars es tornaven menys excitables, 

practicant equitació fent disminuir els episodis de hipocondria i histèria. 

6.- Samuel T. Quelmalz (1697-1758), metge de Leipzig (Alemanya): inventà el 

1747, una maquina eqüestre (una espècie de grua que imitava els efectes induïts pel 

moviment del cavall). En la seva obra “La salut a traves de l’equitació”, trobem la primera 

referència al moviment tridimensional del llom del cavall. 

7.- Giuseppe Benvenuti (1772) feia referència a l’activa funció terapèutica del 

cavall. 

8.- Joseph C. Tissot (1782) tractà exhaustivament els efectes del moviment del 

cavall sobre el genet. 

9.- Chassaignac (1875) neuròleg francès demostrà el valor terapèutic de l’equitació, 

ja que el treball a cavall millorava el equilibri, el moviment articular, el control muscular, 

millorava l’estat d’ànim i és especialment beneficiós per a paraplègics i pacients amb 

trastorns neurològics. 

10.- Són molts més els tractats en la literatura durant els segles XVI, XVII, XVIII, 

sobre els beneficis de l’equitació. 

11.- Gustavo Zander (Suec) Fisioterapeuta en mecanoteràpia fou el primer a afirmar 

que les vibracions transmeses al cervell de 180 oscil·lacions per minut., estimulen el 

sistema nerviós simpàtic. Això no ho relacionà amb el cavall. Uns cent anys després el 

metge i professor Dr. Rieder (suïs) cap de la unitat de neurologia de la Universitat Martin 

Luther de Alemanya, va mesurar aquestes vibracions al llom d’un cavall a pas i coincidia 

exactament als valors recomanats per Zander. 

12.- Amb les guerres mundials arriba l’augment de persones amb necessitat de 

rehabilitació, per tant es busca un sistema terapèutic alternatiu. Al final de la I Guerra 

Mundial a Gran Bretanya una dona anomenada Olive Sands que treballava com a 

voluntària va posar els seus cavalls a disposició del Hospital Ortopèdic de Oswentry 

(1901) amb bons resultats. El 1917 es fundà el primer grup d’equinoteràpia al Hospital 

Universitari d’Òxford. 

13.- Liz Hartel als 16 anys patí una greu poliomielitis fins al punt d’haver d’anar en 

cadira de rodes. Ella practicava l’equitació abans de patir la malaltia i en contra de l’opinió 

dels metges encarregats de les seves atencions va continuar practicant-la amb l’ajut de la 

seva fisioterapeuta noruega Elisabeth Bodiker. Vuit anys després, en les Olimpíades de 

1952 aconseguí la medalla de plata en ensinistrament competint amb els millors genets del 

món. Tan sols varen veure el seu estat en baixar del cavall per pujar el pòdium amb l’ajut 
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de dues crosses. En les olimpíades de Melbourne 1956 repetí pòdium. Aquest fet despertà 

interès en aquest camp per la medicina terapèutica. 

14.- El 1954  apareix a Noruega el primer equip interdisciplinari format per una 

fisioterapeuta i la seva parella un psicòleg i instructor d’equitació. 

15.- El 1956 es crea la primera estructura associativa a Anglaterra. 

16.-A partir del 1960 es generalitza la seva utilització de forma progressiva a 

Alemanya, Àustria, Suïssa, Noruega, Irlanda i França utilitzant el terme hipoteràpia. 

17.- A França el 1965  neix, l’anomenat per De Lubersac i La Llieri  la reeducació 

eqüestre amb la introducció al seu manual La reeducació a traves de l’equitació (1973). 

Deu anys abans ja el va utilitzar empíricament per Killilea en el llibre A Karen amb amor. 

18.- El 1965 l’equinoteràpia es pren d’una manera didàctica. 

19.-  El 1969 té lloc el primer treball científic de equinoteràpia en el Centre 

Hospitalari de la Universitat de Salpentire a Paris. 

20.- El 1969 es fundà a Estats Units la “North American Riding for the 

Handicapped Association” (NARHA). 

21.- El 1972 fou feta la defensa de la primera tesis doctoral en medicina sobre 

Reeducació Eqüestre de la Universitat de Paris a Val-de-Marne. 

22.- Tauffkirchen el 1978 en un estudi comparatiu amb 27 casos de paràlisis 

cerebral va concloure una evolució significativament més favorable gràcies a 

l’equinoteràpia. 

23.- 18 Fisioterapeutes d’Estats Units i Canadà va anar a Alemanya a estudiar 

hipoteràpia, i entre 1988 i 1992 augmenta la seva organització i utilització. Per aquestes 

dates es funda la “American Hippotherapy Association.” 

24.- Barolin pioner de l’equinoteràpia a Àustria publicava el 1991 els favorables 

resultats aconseguits durant diversos anys de treball i destaca l’impacte positiu en els ajusts 

psicològics dels pacients. 

25.- Exner el 1994 utilitza el procediment en 67 pacients paraplègics i quadriplègics 

durant 18 mesos apreciant entre altres beneficis una evident reducció de l’espasticitat. 

26.- El 1994 s’estableix als EU el registre nacional d’equinoterapeutes. El 1999 es 

reconeix la especialitat. En l’actualitat existeixen més de 700 centres que desenvolupen 

l’activitat en els Estats Units. 

27.- Mc Gibbon el 1998, avalua els efectes de 8 setmanes d’equinoteràpia a un grup 

de 5 paralítics cerebrals. Hi demostrà un increment de l’eficiència física i la coordinació 

motora. 
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28.- Winchester P. I els seus col·laboradors publicaren el 2002 els beneficiosos 

resultats aconseguits en la motricitat gruixuda de 7 nens amb retard greu del 

desenvolupament tractats amb equinoteràpia. 

29.- El 2003 Candler reportava canvis favorables en la conducta d’un grup de nens 

amb dificultats sensorials després de l’equinoteràpia. 

30.- Altres investigadors sobre els efectes de l’equinoteràpia en nens amb paràlisi 

cerebral són: Horster et al (1976), Tauffkirchen (1977), Satter (1978) Feldkamp (1979), 

Bertoti’s (1988), Campbell’s (1990), Sterba (2002) i Mereqillano (2004). Tots 

coincideixen en que l’equinoteràpia és positiva tan en l’aspecte motor com el psicològic. 

31.- El 2003 Ionatamishvili realitzà un estudi en 100 nens paralítics cerebrals amb 

edats compreses entre 3 i 14 anys; la meitat fou tractada amb procediments de fisioteràpia 

convencionals i l’altra amb equinoteràpia. Sotmesos a una valoració sistemàtica es va 

trobar una evolució significativament més favorable en el grup que feia equinoteràpia. 

 

7.3. Situació actual 
L’equinoteràpia és una tècnica utilitzada des fa molts anys, però tot just l’any 2011 

s’han iniciat la regulació de les homologacions dels centres. Aquesta matèria ja s’està 

impartint en centres de formació i universitats, malgrat que no en totes. Encara hi ha pocs 

professionals col·legiats per exercir-la. 

Molts centres hípics realitzen tècniques semblants, però no estan completament 

preparats, ni amb els tècnics necessaris segons el nou reglament imposat per la Federació 

Catalana d’Hípica. 

Cada vegada, aquest tractament és més emprat com a tècnica de rehabilitació, ja 

que no és agressiu i pot ser divertit per al pacient. I cada vegada hi ha més coneixement de 

l’existència d’aquesta teràpia i el seu funcionament 

Hi ha hagut molts estudis sobre els efectes curatius d’aquesta teràpia i no han sigut 

concloents, tot i que, per altra banda, no han afectat negativament els pacients. Els efectes 

que es consideren que aporta aquesta teràpia es poden trobar a la web de la Associacion 

Española de Equinoteràpias (AEDEQ 2012). 

 

7.4. Efectes en l’organisme 
El cavall transmet uns impulsos rítmics a la cintura pelviana, columna vertebral i 

membres inferiors que influeixen sobre el to muscular, l’equilibri, la coordinació i la 
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destresa muscular. Encara que hi ha pocs estudis al respecte de manera general s’accepta 

que els moviments de una persona a cavall simulen els moviments de la pelvis i el tronc 

d’una persona caminant.  

El desplaçament del cavall mobilitza el centre de gravetat del genet amb una 

carència variable rítmica i repetitiva. Cada pas completat del cavall transmet moviments 

tridimensionals a la pelvis de dreta a esquerra, de dalt cap a baix, de davant cap a darrere, 

moviment de rotació associat que desencadena ajustos corporals necessaris per mantenir el 

equilibri. El pacient es veu obligat a reaccionar davant els estímuls que representa el 

moviment del cavall mentre el genet tracta de mantenir el equilibri i reaccionar 

muscularment. 

Durant el contacte del pacient amb el cavall aquest li transmet calor que ajuda a 

relaxar la musculatura del pacient 

Els beneficis que proporciona l’equinoteràpia a la persona que la practica són de 

diferents nivells: 

 

7.4.1. Beneficis a nivell físic 

1.- La circulació sanguínia. 

2.- L’enfortiment de la musculatura 

3.- El to muscular 

4.- L’equilibri 

5.- El control del tronc 

6.- La postura i la coordinació de moviments 

7.- Les funcions corporals internes 

8.- L’augment de la capacitat de respiració 

9.- L’augment de la mobilitat de les articulacions 

10.- L’estimulació d’alerta del cos en l’espai 

 

7.4.2. Beneficis a nivell psicològic 

1.- Estimulació de qualitats perceptives 

2.- Comunicació (amb i a través de l’animal) 

3.- Augment de l’autoestima, la confiança en si mateix i l’autocontrol 

4.- Sensibilització respecte a las pròpies capacitats 

5.- Augment de la responsabilitat en tenir cura d’un animal, el cavall 
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6.- El cavall com a font de motivació és un estímul positiu per assistir a la teràpia 

7.- Expansió, contacte amb la natura 

8.- Entrena l’orientació espacial i en sentit de la direcció. 

9.- Entrena la capacitat de respondre ordres com dreta, esquerra, endavant, enrere, 

etc. 

10.- Augmenta el interès pel món exterior i per la pròpia vida 

11.- Augmenta la capacitat de resposta davant condicions de risc 

12.- Estimula la concentració i atenció 

13.- Disminueix la sobreprotecció 

14.- Disminueix l’ansietat i les fòbies 

15.- Estimula la capacitat de concentració visual 

16.- Estimula la necessitat de comunicació oral 

17.- Facilita la coordinació manual 

 

7.4.3. Beneficis a nivell social 
1.- Saber compartir un espai amb altres persones 

2.- Com a conseqüència de les millores físiques i psicològiques, hi ha un augment 

de la capacitat de relació social. 

3.- Augment de l’empatia 

4.- Es practica un esport conjuntament amb persones no discapacitades. Per tant hi 

ha un apropament a la societat 

 

7.5. Malalties a les quals és beneficiós 
1.- Esclerosi múltiple 

2.- Autisme 

3.- Síndrome de Down 

4.- Traumes cerebrals 

5.- Espina bífida 

6.- Distròfia muscular 

7.- Conductores caracterials 

8.- Malalties neurodegeneratives 

9.- Malalties traumatològiques 

10.- Anorèxia 



ANNEX VII. SITUACIÓ I PERSPECTIVES DE L’EQUINOTERÀPIA 

 42

11.- Bulímia 

12.- Afeccions cròniques 

13.- Minusvalideses que qualsevol tipus (físiques i psíquiques) 

14.- Problemes de comportament 

15.- Incapacitat intel·lectual 

16.- Discapacitat física 

17.- Discapacitat sensorial 

18.- Malalties mentals 

19.- Diverses inadaptacions socials (drogoaddicció, delinqüència, ...) 

20.- Lesions estàtiques del sistema nerviós central 

21.- Discapacitats de causa neurològica com la hemiparèsia o paraparèsia 

traumàtica 

22.- Distròfies musculars 

23.- Mielomeningocele 

24.- Poliomielitis 

25.- Síndromes congènits com el síndrome de Down 

26.- Autisme 

27.- Endarreriments del desenvolupament 

28.- Dèficit sensorial 

29.- Afeccions reumatològiques com artritis juvenil en el període inter crisis 

30.- Afeccions ortopèdiques de discapacitat, com malformacions congènites, 

amputacions de membres inferiors, escoliosis severes no operades 

31.- Malalties respiratòries cròniques del tipus asma bronquial o fibroquístics 

32.- Hiperactivitat, trastorn de atenció i de conducta 

33.- Trastorns del aprenentatge com el retard mental 

34.- Quadres psiquiàtrics i psicològics com fòbies, disturbis sensorials, addiccions, 

estrès 

35.- Inadaptació social 

 

7.6. Contraindicacions 
1.- En aquells que pateixen alteracions al·lèrgiques al pèl del cavall o altres 

afeccions dermatològiques on el contacte amb l’animal pugui agreujar els síndromes: 

Síndrome de Down amb inestabilitat atlantoaxial 
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2.- Problemes ortopèdics com luxació de maluc que fa la abducció del maluc 

dolorosa 

3.- Osteoporosi severa 

4.- Sobrepès excessiu 

5.- Hèrnia discal 

6.- Síndromes osteomiarticulars doloroses en fase aguda 

7.- Escoliosi de més de 30 graus amb deformitat de cos vertebral 

8.- Pacients que estan utilitzant anticoagulants 

9.- Procés degeneratius articulars 

10.- Epilèpsia descontrolada o molt severa 

11.- Operat de la columna amb fixadors metàl·lics 

12.- Història de fractures patològiques 

13.- Qualsevol limitació articular que impedeixi que el pacient assumeixi una 

posició segura sobre el animal 

14.- Els shunt ventricle peritoneal 

15.- Trastorns severs de conducta o agressivitat 

16.- Hemofília 

17.- Ús de sonda nasogàstrica o traqueotomia 

18.- Lesions de pell especialment en les zones de contacte amb l’animal 

19.- Vertigen, aprensió o senzillament por 

 

És molt important que tot pacient que s’inclou en la activitat tingui un certificat 

mèdic que especifiqui que no existeixin contraindicacions per muntar. 
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8.1. Historia del cavall de pura raça espanyola 

Es desconeix si el cavall de pura raça espanyola en època preromana ja existia en la 

zona coneguda actualment com l’estat Espanyol. La informació d’aquest annex s’ha extret 

de l’Associacion Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE 

2012) 

Autors romans com Plutarc, Plini el Vell i Sèneca parlaven del cavall d’Hispània 

com un exemple de bellesa, docilitat, arrogància i valentia, ideal per a la guerra i els jocs 

de circ. 

Felip II ordena la cabana cavallar del regne i posa unes bases de definició de la 

raça, fundant les cavallerisses reials de Córdoba, on agrupa els millors sementals i eugues 

de la província. Així sorgeix la Eugassada Reial, que amb el temps va passar a ser la 

Eugassada Nacional. D’aquesta Eugassada s’envien molts cavalls al nou continent, influint 

en la majoria de races criades a Amèrica. 

El cavall espanyol va ser decisiu pel naixement de algunes races centreeuropees, 

com el lipizà, lusità, pas fi o altres cavalls de sang calenta centreeuropeus. 

En l’actualitat hi ha més de 170.000 exemplars de cavall de pura raça espanyola 

criats a més de 60 països. 

 

8.2. Característiques morfològiques de la Raça prototip racial 

del P.R.E. 
8.2.1. Característiques Generals 

Eumètric, mesolini i de perfil subconvex a recta. De conformació proporcionada, 

notable harmonia general de gran bellesa com apreciable dimorfisme sexual. Moviments 

brillants, enèrgics, cadenciosos i elàstics, amb apreciables elevacions i extensions i acusada 

facilitat per la reunió. Temperament briós, noble, dòcil i equilibrat, amb gran capacitat 

d’aprenentatge. 

  

8.2.2. Característiques Morfològiques 
8.2.2.1. Cap: La definició oficial el descriu com proporcionat de longitud mitja i 

perfil front-nasal subconvex a recta. Orelles mitjanes, molt mòbils, ben col·locades 

i paral·leles. Front lleugerament i discretament combat. Ulls vius, triangulars i 

mirada expressiva. 
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8.2.2.2. Coll: Mida i longitud mitjana, lleugerament arquejat i musculat (menys en 

les eugues). Ben col·locat en el cap i el tronc. Crinera abundant i sedosa. 

 

8.2.2.3. Tronc: Proporcionat i robust. Creu discretament ampla i destacada. Dors 

consistent i musculat. Llom ample, curt musculat i un xic arquejat, ben unit al dors i 

a la gropa. 

 

8.2.2.4. Gropa: De longitud i amplada mitjana, rodona i lleugerament en caiguda. 

Cua de naixement baix i enganxada entre ísquiums, poblada d’abundants, llargs i 

sovint ondulats cabells. 

 

8.2.2.5. Membres anteriors: Espatlla llarga, musculada, obliqua i elàstica. Braç 

fort i de bona inclinació. Avantbraç potent, de longitud mitjana. Genoll 

desenvolupat i eixut. 

 

8.2.2.6. Membres posteriors: Musculat, natja lleugerament arquejada i musculada. 

Cama llarga.  Sofraja forta, ampla i neta. 

 

8.2.2.7. Moviments: Àgils, elevats, extensos, harmoniosos i cadenciosos. Especial 

predisposició a la reunió i els gir sobre el terç posterior. 

 

8.2.2.8. Temperament: El PRE és un cavall equilibrat i resistent. Enèrgic, noble i 

dòcil amb facilitat per adaptar-se a diversos serveis i situacions. Respon amb 

facilitat a les ajudes del genet i de boca agradable, pel que resulta obedient, de fàcil 

compenetració amb el genet i de extraordinària comoditat. 

 

8.2.3. Característiques Faneròptiques 
Pel fi i curt. Són dominants les capes torda i castanyes i admissibles altres. 

 

8.2.4. Característiques Comportamentals i temperament 
Animals rústics, sobris, equilibrats i resistents, patidors i enèrgics, nobles i dòcils. 

Facilitat pel aprenentatge i per adaptar-se a diversos serveis i situacions. 
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8.2.5. Característiques funcionals i aptituds 
Grans aptituds per a realitzar diverses funcions, de fàcil resposta a les ajudes del 

genet i de la boca agradable, per la qual cosa resulten obedients, de fàcil compenetració 

amb el genet i de extraordinària comoditat. 

Funcionen principalment amb sella, amb gran facilitat per la doma (alta escola, 

clàssica i/o vaquera), pel toreig a cavall, assetjament i enderrocament, per l’enganxament, 

per al maneig de bestiar, activitats de camp i altres disciplines eqüestres. 

Els seus moviments són àgils, elevats, extensos, harmoniosos i cadenciosos. 

Especial predisposició per reunir i girs sobre el terç posterior. 

 

8.3. Dades del Cavall Espanyol 
 

8.3.1. Denominació 
El cavall de pura raça espanyola és també anomenat amb les inicials de PRE (Pura 

Raça Espanyola). 

 

8.3.2. Documentació oficial del PRE 
 

8.3.2.1. Registre en el Llibre Genealògic: Ha d’estar inscrit en el Registre 

Espanyol, únic en tot el món, el Llibre Genealògic Espanyol. És el que autoritza 

emetre al nivell internacional la documentació oficial dels exemplars de PRE. És el 

únic que garanteix la puresa racial i que ha passat els controls internacionals 

acceptats per la raça (comprovació per ADN de la filiació, ressenya i microxip per 

al deslletat, valoració com a reproductor als 3 anys de l’animal, assignació del codi 

de registre en el Llibre Genealògic, ...) 

 

8.3.2.2 Passaport: El passaport és emes pel MARM espanyol i la Associació 

Nacional de Criadors de Cavalls Espanyols, són les documentacions que 

garanteixen que l’exemplar és de Pura Raça Espanyola i que compleix amb tots els 

requisits per identificació de equins imposada per la Unió Europea. 
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8.3.3. Capes del PRE 
Les capes en el cavall de Pura Raça Espanyola, segons el patró racial que figura en 

la Reglamentació del PRE, s’admeten totes les capes, sent les torda i castanyes les més 

freqüents en la raça. 

 

8.3.4. Controls d’identificació del PRE 
Quan neix un exemplar de Pura Raça Espanyola se sotmet a uns controls per part 

del personal  veterinari del Llibre Genealògic, que l’identifica de forma perfectament 

definida: 

1.- Es determina la seva filiació amb ADN. 

2.- Es ressenya seguint els criteris acceptats internacionalment. 

3.- Se li assigna un codi al exemplar en el Llibre Genealògic. 

4.- S’implanta un microxip de identificació a la regió del coll. 

5.- S’inscriu en el Registre de Naixements del Llibre Genealògic.  

 

8.3.5. Reproductors contemplats en el PRE 

Als 3 anys de l’animal, els propietaris del exemplar han de sol·licitar al Llibre 

Genealògic la valoració de la Aptitud Bàsica per la reproducció dels mateixos: 

 

8.3.5.1. Aptitud Bàsica per la reproducció: una vegada sol·licitada la valoració, 

els veterinaris delegats del Llibre Genealògic del PRE valoraran als exemplars i 

s’emetrà un certificat d’Aptitud Bàsica per la reproducció. El animal ha de complir 

uns barems: 

1.- Els mascles han de mesurar més d 1’52 m i les femelles més de 1’50 m 

fins la creu. 

2.- El coll no pot ser de gat, ni vençut, ni invertit (o de cérvol). 

3.- No ser monòrquids ni criptòrquids. 

4.- S’ha d’observar fidelitat al patró racial. 

 

8.3.5.2. Després de l’acceptació:  A partir de ser acceptat, els seus descendents 

seran inscrits en el Llibre Genealògic. En cas contrari, conservarà el certificat 

d’origen racial (segueix inscrit en el Registre de Naixements i segueix considerant 

com a Pura Raça Espanyola, però no tindrà dret a registrar la seva descendència). 
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8.3.5.3. En cas de no superació de valoració: L’exemplar que no supera aquesta 

valoració, pot tornar-se a presentar una segona vegada quan el propietari ho estimi 

convenient. 

 

8.3.5.4. Reproductors qualificats: Aquells exemplars amb Aptitud Bàsica per la 

reproducció que desitgin entrar en el registre de Reproductors Qualificats en el 

Llibre Genealògic pot presentar els seus exemplars a una valoració addicional en el 

Tribunal de Reproductors Qualificat (TRC) en la que es valora els caràcters 

morfològics i comportamentals, moviments, funcionalitat i aptitud per la sella. Es 

realitzarà un control veterinari per descartar patologies transmissibles i els caràcters 

reproductius. 

Els requisits per superar la valoració com a Reproductors Qualificats són: 

1.- Mascles de més de 1’55 m fins la creu ( femelles 1’53 m) 

2.- Superar els requisits morfològics i funcionals mínims establerts pel 

reglament de TRC. 

3.- Superar un examen radiològic que descarti osteocondrosi, osteoartritis i 

exostosis diverses. 

4.- Superar una revisió del aparell reproductiu per descartar defectes que 

afectin la reproducció i siguin hereditaris. 

5.- Els mascles han que superar una prova amb sella per avaluar la seva 

aptitud en aquesta disciplina. 

 

8.4. Categories de reproductors qualificats 
Des del 14 de novembre de 2003, l’ANCCE és la responsable del Desenvolupament 

del Programa de Millora Genètica del Cavall de Pura Raça Espanyola, sota l’encàrrec del 

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Dins el programa de millora estan 

contemplades 3 categories de reproductors que han estat sotmeses a una avaluació genètica 

i així es recull en els registres del Llibre Genealògic. 

 

8.4.1. Jove Reproductor Recomanat 
És aquell exemplar que ha participat en els controls de rendiment establerts en el 

Programa de Millora del PRE (Doma Clàssica, Morfològic o Aptitud per la sella), ha estat 

sotmès a una Valoració Genètica anual en el marc d’aquest Programa, ha obtingut un Índex 
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Genètic Global superior a la mitjama de la població valorada i té una edat entre 4 i 6 anys. 

A partir dels 7 anys pot passar a categoria Reproductor Millorable i/o Reproductor Elit 

sempre que compleixi els requisits. 

 

8.4.2. Reproductor Millorable 
És un animal de 7 o més anys d’edat que ha estat valorat genèticament en el marc 

de Programa de Millora, ha obtingut un Índex Genètic Global superior a la mitjana de la 

població valorada i un valor de fiabilitat igual o superior a 0’6 i reuneix tots els requisits 

establerts en el Programa de Millora. Aquest nivell de fiabilitat es pot aconseguir 

incrementant el número de participacions del propi exemplar i els seus fills principalment o 

parents propers. 

 

8.4.3. Reproductor Elit 
Podran entrar en aquest registre del LG PRE de ANCCE aquells reproductors que 

han arribat la categoria de Reproductor Millorable per alguna de les següents disciplines 

contemplades en l’Esquema de Selecció del PRE i reuneixi els requisits contemplats en 

aquest Programa. 
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9.1. Allotjament dels cavalls 
Per a la realització d’aquest Annex s’han utilitzat la informació dels llibres de 

Ravazzi G. 1990; Tocagni H. 1989; Murpy G.1988 i Sociedad Hípica Británica i col. 1994.   
9.2. Allotjament dels cavalls 

Els animals es passaran la major part del dia en els seus allotjaments, per tant 

l’objectiu principal és aconseguir el millor nivell de comoditat possible en aquests. 

Els tipus d’allotjaments poden ser tanques, estables, en llibertat, en semi-llibertat o 

combinats. 

9.2.1. Tanques 
Les tanques són petits compartiments que poden ser fixes o mòbils, on l’animal està 

lligat. És el sistema de poder estabular el major nombre de animals en una àrea limitada. 

Les tanques poden ser mòbils. Se solen utilitzar en campaments o per allotjar 

temporalment un nombre important d’animals. Té més facilitat de neteja, ventilació i el 

terra més sec que les fixes. La separació ha de ser aproximadament de la mateixa longitud 

que la tanca. Ha de penjar a prou alçada perquè el cavall no pugui passar una cama per 

sobre i ser lleugerament més alta per davant que per darrere. La lligada de davant ha de ser 

més curta que la posterior, per evitar balanceig.  S’ha de poder deslligar amb rapidesa en 

cas d’accident. No es poden utilitzar ni cadenes ni cable.  Aquest sistema no evita que els 

cavalls es mosseguin i es donin puntades entre ells. 

Les tanques poden ser fixes (fetes de fusta, obra, plàstic, planxa,...). Cobreixen de 

banda a banda l’animal. Es poden tenir un nombre elevat d’animals en poc espai. No hi ha 

agressions entre els cavalls veïns. En cas de caiguda o accident de l’animal dins el seu 

espai, disminueix la mobilitat de l’animal i del personal que treballa. Es neteja més ràpid 

que els boxes i es fa servir molt menys jaç.  

Aquest sistema té els següents avantatges: 

1.- Es pot agrupar el major nombre d’animals en un espai reduït. 

2.- La despesa de jaç és baixa. 

3.-  L’animal pot tenir un bon control higiènic i sanitari. 

4.- No li afecten les inclemències meteorològiques. 

5.- No fa malbé gaire menjar. 

6.- Es neteja amb més facilitat. 

Aquest sistema té els següents inconvenients: 

1.- L’animal té la mobilitat gairebé nul·la. 
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2.- Pot patir accidents amb el ronsal que el lliga. 

3.- És molt propens a vicis.  

4.- És propens a malalties. 

5.- Els animals no tenen accés al aire fresc. 

6.- No poden descansar correctament si el cavall del costat el molesta. 

9.2.2. Estabulat en quadres individuals o boxes 
És el millor sistema per estabular un cavall, atès que aquest té major llibertat de 

moviments, pot estirar-se i descansar; per això estarà més còmode que en una tanca. Un 

box has de tenir les següents mides com a mínim: 

1.- Per allotjar un cavall gran com a mínim 3’60 m per 3’60 m. 

2.- Per a un poni com a mínim 3’60 m per 3 m. 

3.- Per una euga i el seu poltre com a mínim 4 m per 4 m. 

4.- Per a allotjar un part com a mínim 4 m per 4 m. 

5.- Com a infermeria i/o quarantena com a mínim 4 m per 4 m. 

Al box s’ha de poder accedir per una porta que doni directament a un pati o 

passadís amb dos possibles sortides (per evacuació en cas d’incendi). Les portes d’entrada 

al box han de ser dividides en dues meitats, de manera que la part superior pugui quedar 

oberta i subjecta a la paret, per permetre així al cavall mirar cap a fora per sobre de la part 

inferior. Si el cavall té tendència a mossegar els qui passen o intentar saltar, s’hi poden 

col·locar reixes antitir. 

La porta ha de tenir com a mínim 1’10 m de amplada. L’alçada de la porta ha de ser 

més de 2’10 m i l’alçada de la porta inferior ha de ser com a mínim de 1’25 m 

aproximadament. Les cantonades de la porta han de ser arrodonides o protegides, per evitar 

cops i que les mosseguin. Les portes han de obrir cap a fora, per evitar que quedi encallada 

amb el jaç o l’animal estirat. 

 La porta ha de tenir 2 forrellats sense parts tallants. Un per a la part superior (el 

qual pot aprendre a obrir el mateix animal) i un a la part inferior, que ha de poder tancar 

amb el peu (per seguretat, en cas de fallar el superior) . 

Aquest sistema té els següents avantatges: 

 1.- Major control sanitari de l’animal. 

 2.- Major control del que ingereix i defeca l’animal. 

3.- L’animal es manté en condicions higièniques més controlades (sempre 

que es mantingui el box net) 
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4.- Les inclemències del temps no li afecten,  ja que està sota teulada. 

5.- No és fa malbé tant menjar. 

Aquest sistema té els següents inconvenients. 

 1.- Falta de mobilitat per a l’animal en comparació amb el fet d’estar en 

llibertat. 

2.- Requereix moltes hores de dedicació, ja que li hem de controlar totes les 

necessitats fisiològiques. 

3.- Té més tendència a agafar vicis (per causes d’avorriment). 

4.- El animal és torna més malaltís. 

5.- Augmenten els costos en jaç. 

 

9.2.3. En prat o llibertat: 

El cavall que viu en llibertat, viu d’una forma més semblant al seu estat salvatge, 

disminuint els vicis que pugui adquirir en locals tancats. 

Aquest sistema té les següents avantatges: 

1.- El cavall pot tenir cura de si mateix, fent  l’exercici que necessita el sol, 

sempre que tingui prou espai. 

2.- A la primavera i la tardor pot menjar past, disminuint el cost de 

manteniment 

3.- Menys tendències a lesions i malalties causades per falta de ventilació o 

avorriment. 

4.- El cavall està psicològicament més estable i relaxat. 

5.- No es precisa tant de temps de dedicació, amb una o dues visites diàries 

al camp és suficient 

6.- El cost del jaç és nul o gairebé nul. 

7.- El cost de les instal·lacions és el més baix. 

8.- La neteja del pàdoc es port realitzar llaurant amb tractor. 

Aquest sistema té els següents inconvenients: 

1.- El cavall no és fàcilment a l’abast. El prat pot tenir dimensions 

considerables, o pot passar que el cavall no es deixi agafar. 

 2.- És difícil la regulació de dieta i el control de paràsits. 

 3.- Pot patir accidents i es pot tardar a tenir coneixements dels fets. 

 4.- Si el tancat no és adequat pot causar accidents greus o mortals. 
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5.- No es pot esquilar i sempre està lleugerament brut. No es pot raspallar 

excessivament, ja que eliminaríem la capa protectora natural que el 

protegeix del fred i la pluja. 

 6.- Està exposat a les inclemències del temps. 

7.- Es fa malbé molt menjar, ja sigui perquè el trepitja o perquè es mulla per 

la pluja. 

8.- No es pot mullar excessivament a l’hivern, ja que pot tardar a assecar-se 

i això provocar-li un constipat. 

 

9.2.4. Sistema semi-llibertat: 
El cavall viu en llibertat, en tancats on hi ha un cobert o petit box on l’animal entra 

i surt segons la seva voluntat. 

El cavall necessita arrecerar-se del vent, especialment si ve acompanyat de pluja. 

Els coberts ofereixen un refugi contra els elements. Els cavalls els solen utilitzar poques 

vegades durant l’hivern, però durant l’estiu és imprescindible, ja que els protegeixen dels 

rajos solars i les mosques. 

La millor opció és col·locar els refugis en una cantonada del camp, amb la part 

posterior contra el vent, amb fàcil accés per donar el pinso. Ha d’estar construït de manera 

que el cavall no pugui quedar atrapat entre el cobert i la tanca. 

Un cobert circular o un de doble porta o un de totalment obert pel davant, reduirà la 

possibilitat perquè el cavall acorrali i lesioni algun altre. Les cantonades han de ser 

arrodonides i prou amples perquè no es pugui lesionar el cavall. 

S’aconsella no treure les teranyines, ja que són trampes naturals i útils per atrapar 

les mosques. 

Aquest sistema té els següents avantatges: 

1.- El cavall pot cuidar-se de si mateix, fent el exercici que necessita el sol, 

sempre que tingui el suficient espai. 

2.- A la primavera i la tardor pot menjar past, disminuint el cost de 

manteniment. 

3.- Menys tendències a lesions i malalties causades per falta de ventilació o 

avorriment. 

4.- El cavall està psicològicament més estable i relaxat. 
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5.- No es precisa tant de temps; amb una o dues visites diàries al camp és 

suficient. 

6.- El cost del jaç és nul o gairebé nul. 

7.- El cost de les instal·lacions és el més baix, menys baix que en llibertat. 

8.- El cavall es pot refugiar del fred, sol, pluja i vent a voluntat de l’animal. 

9.- La neteja del pàdoc es port realitzar llaurant amb tractor. 

Aquest sistema té els següents inconvenients: 

1.- El cavall no està fàcilment a l’abast. Pot estar lluny el prat, o el cavall no 

deixar-se agafar. 

 2.- És difícil la regulació de dieta i el control de paràsits. 

 3.- Pot patir accidents i es pot trigar a tenir coneixements dels fets. 

 4.- Si el tancat no és adequat pot causar accidents greus o mortals. 

5.- No es pot esquilar i sempre està lleugerament brut. No es pot raspallar 

excessivament, ja que eliminaríem la capa protectora natural que el 

protegeix del fred i la pluja. 

 6.- Pot fer-se lesions greus o mortals amb el cobert. 

7.- Es fa malbé molt menjar, ja sigui perquè el trepitja o perquè es mulla per 

la pluja, si no és que es posa dins el cobert. 

 

9.2.5. Sistema combinat: 
Aquest sistema és rutina per al cavall, el qual passarà un temps en el prat i un altre 

en el box. Aquest sistema recull els avantatges dels altres dos sistemes. 

És el sistema més adequat per a cavalls d’exhibició, passeig i altres.  

Aquest sistema consisteix en que l’animal passa el dia (exceptuant a l’estiu, que 

seria les nits) a la zona de prats i les nits (exceptuant els estius que seria els dies) a la zona 

de boxes. 

Aquest sistema té el següents avantatges: 

 1.- Major control sanitari de l’animal. 

 2.- Relatiu control del que ingereix i defeca l’animal. 

3.- L’animal es manté en condicions higièniques força controlades. 

4.- Les inclemències del temps no li afecten, sempre que només es tregui al 

camp quant el temps ho permet. 

5.- No es fa malbé tant menjar. 
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6.- El cavall pot cuidar-se de si mateix, fent el exercici que necessita tot sol, 

sempre que tingui el suficient espai i temps en el camp. 

7.- A la primavera i la tardor pot menjar past, disminuint el cost de 

manteniment. 

8.- Menys tendències a lesions i malalties causades per falta de ventilació o 

avorriment. 

9.- El cavall està psicològicament més estable i relaxat. 

10.- No es precisa tant de temps en entrenament. 

11.- El cost del jaç és la meitat que en estabulat.. 

12.- La neteja del pàdoc es port realitzar llaurant amb tractor. 

Aquest sistema té els següents inconvenients: 

1.- El cavall no està fàcilment a l’abast. Quan s’ha alliberat al camp o el 

cavall pot no deixar-se agafar. 

 2.- S’ha de traslladar diàriament l’animal del box al camp i del camp al box. 

 3.- Si el tancat no és adequat pot causar accidents greus o mortals. 

4.- Quan està al camp l’animal s’embruta i precisa més temps de neteja. 

 5.- Mobilitat reduïda en el box. 

6.- El trasllat al camp dependrà del temps que faci. 

 

9.3. Elecció allotjaments dels cavalls 
El sistema escollit és el combinat, ja que és el que permet tenir l’animal en millors 

condicions físiques, psicològiques, higièniques i sanitàries de tots els sistemes. 

Els boxes emprats seran més grans del recomanat, de 5 metres per 5 metres,  ja que 

en tractar-se d’una hípica d’equinoteràpia i les persones amb mobilitat reduïda han de 

poder introduir, treure l’animal i moure’s per dins el box amb suficient espai per a la 

persona, l’animal sense perill de lesions per cap dels dos. 

La finca té diferents prats o pàdocs en diferents llocs de la finca. Els cavalls es 

col·locaran en els pàdocs més propers o més llunyans de les pistes, depenent de si han de 

treballar aquell dia o no. 

 

9.4. Tanca perimetral de la finca i tanca de separació de pàdoc 
A la tanca es col·locaran com a mínim dos travessers, el més baix a uns 80 cm 

respecte al terra i el següent a uns 140 cm respecte el terra. Si s’hi col·loquen tres 
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travessers es col·locarà el primer a 60 cm respecte el terra, el segon a 120 i el tercer a 180.  

La tanca per a cavalls es diferencia de la resta de bestiar en dos aspectes principals: 

1.- El gran risc que té l’animal de lesionar-se. 

2.- La possibilitat de que el cavall salti la tanca. 

 

9.4.1. Tanca d’arbustos 
Han de ser resistents, forts, no tòxics pels cavalls i estar ben cuidats. Hauria de ser 

la primera elecció, ja que tenen l’avantatge de protegir del vent i el clima. Normalment, els 

arbustos estan lliures de plantes verinoses, però s’ha d’assegurar de que no n’hi hagi. 

Tenen la desavantatge que els animals s’ho poden menjar i fer zones de pas per on 

poden fugir. 

 

9.4.2. Tanca de fusta 
Aquesta hauria de ser la segona opció, ja que és la següent més natural . Un 

substitut modern serien les tanques de plàstic, que no són tan cares de mantenir. 

Els inconvenients d’aquest tipus de tanques són: 

1.- Cost de construcció. 

2.- Cost de manteniment si són de fusta. 

3.- Poden agafar el vici de mossegar o rascar-se en els troncs o fustes 

causant-se les lesions corresponents. 

4.- Passar el cap entre els horitzontals i fer pressió fins a trencar-los si no 

són prou resistents. 

5.- El cavall pot intentar saltar la tanca i causar-se lesions si no aconsegueix 

saltar. Si ho aconsegueix amb la seva fugida crea tota mena d’inconvenients. 

 

9.4.3. Tanca elèctrica 
Les tanques elèctriques preferentment en forma de cinta ampla pintada o blanca, 

tenen l’avantatge de ser fàcils d’instal·lar i traslladar per utilitzar en qualsevol lloc. És, 

sens dubte una tanca eficaç i els cavalls aprenen a respectar-la. Si ve en forma de cable, 

s’hi han de lligar cintes de plàstic o tela a intervals regulars perquè es vegi amb claredat. 

Els desavantatges: són fàcils de trencar, tant pel vent com per animals esverats. 

També té l’inconvenient que en cas de fals contacte és difícil de trobar el punt de pèrdua de 
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tensió llevat que s’hagi trencat el fil totalment. Un cargol o una branca que toqui el fil por 

fer que no funcioni el circuit elèctric correctament. 

 

9.4.4. Tanca de filferro 
Qualsevol tanca de filferro és potencialment perillosa, i per això s’ha de tensar 

correctament entre els pilars. No s’utilitzarà mai filferro espinós, ja que el percentatge de 

lesió és molt elevat. S’ha d’utilitzar cinc o sis files de cables. La més baixa ha d’estar com 

a mínim a 50 cm del terra per reduir el risc de lesions. On hi ha una tanca de filferro, no 

s’aconsella tenir cavalls al prat del costat, ja que el contacte entre uns i els altres podria 

trencar els cables i per tant causar lesions molt greus als animals. 

 

9.4.5. Tanca per a porcs 
De vegades és necessari utilitzar una tanca d’aquest tipus si en el mateix prat hi ha 

altres animals, ponis o poltres lliures. Malauradament és perillós per als cavalls, ja que 

poden enganxar els cascs en algun forat i no poder treure’ls o fer-se alguna lesió important 

al peu. 

 

9.5. Elecció de tanca perimetral i de separació 
A la finca hi haurà tres tipus de tanca: 

 

9.5.1. Tanca perimetral amb l’exterior 

Per a la tanca que envolta la finca s’utilitza una combinació de tres tipus de tanca: 

1.- A la part més exterior es col·locarà un rest d’arbustos que serviran tant per 

evitar que es vegi l’interior de la finca, com per protecció del vent i el clima. 

 

2.- A la part interna de la tanca es col·loca una tanca de fusta formada per pals de 

castanyer de 2 metres de longitud, clavats a terra amb formigó, amb dos travessers de fusta 

entre pal i pal. Aquests travessers es col·loquen a una alçada de 60 cm respecte del terra el 

primer i 160 cm respecte del terra el segon. 

 

3.- Sobre la tanca de fusta es col·loquen units mitjançant aïllants tres filats elèctrics: 

1.- El primer es col·loca per la part superior del travesser de dalt de la tanca de 

fusta.  
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2.- El segon que serà tipus cinta es col·loca entre els dos travessers de fusta, és a 

dir, a 110 cm respecte del terra. 

3.- El tercer es col·loca per la part interna del travesser de baix de la tanca de fusta. 

 

9.5.2. Tanques fixes al interior de la finca 

Per a les tanques fixes que divideixen l’interior de la finca s’utilitzarà: 

 

1.- A la part interna de la tanca es col·loca una tanca de fusta formada per pals de 

castanyer de 2 metres de longitud, clavats a terra amb formigó, amb dos travessers de fusta 

entre pal i pal. Aquests travessers es col·loquen a una alçada de 60 cm respecte el terra el 

primer i 160 cm respecta el terra el segon. 

 

2.- Sobre la tanca de fusta es col·loca unit mitjançant aïllants tres filats elèctrics. 

 

1.- El primer es col·loca per la part superior del travesser de dalt de la tanca de 

fusta.  

2.- El segon que serà tipus cinta es col·loca entre els dos travessers de fusta, és a dir 

a 110 cm respecte el terra. 

3.- El tercer es col·loca per la part interna del travesser de baix de la tanca de fusta. 

 

9.5.3. Tanques mòbils al interior de la finca 

Per a les tanques mòbils que divideixen l’interior de la finca s’utilitzaran piquetes 

de fusta o ferro d’uns 170 cm d’alçada, en el qual amb l’ajut d’aïllants es col·locaran dues 

cintes elèctriques, una a 50 cm i la segona a 150 cm respecte del terra. 

 

9.6. Tipus de jaç 
Quan l’animal està en el prat, no necessita jaç, ja que pot estirar-se i descansa sobre 

el mateix terra i/o herba. 

El temps que l’animal està dins el box, s’haurà de col·locar  algun tipus de jaç. El 

cavall estabulat  necessita algun tipus de jaç per a poder estirar-se i descansar; per 

estimular-lo a orinar; per protegir-lo del clima i per evitar que tingui lesions a les 

extremitats  a causa de passar moltes hores sobre una superfície dura. 
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9.6.1. Jaç tipus palla 

La palla ha de ser  embalada en  sec, neta i lliure de pols. Ha de tan llarga com sigui 

possible i no tenir herba ni rostolls. La palla de blat és més dura. La palla de civada i ordi 

és més absorbent, però els cavalls tendeixen a menjar-la.  Té l’avantatge de que és de fàcil 

emmagatzematge. 

Cada dia s’han de treure els fems i la palla mullada i afegir-hi palla neta. Cada 

setmana cal treure tota la palla, escombrar el terra, desinfectar-ho tot i deixar que s’assequi. 

Després es barrejarà la vella amb la nova palla i es posarà dins el box ben estofada per 

evitar lesions. 

Si el cavall es menja el llit, s’ha d’observar si és per llaminer o per desequilibri en 

l’alimentació. En cas que l’animal es mengi la palla i estigui massa gras, s’haurà de pensar 

en flocs, turba o papers. Tampoc es pot utilitzar palla en animals amb problemes 

respiratoris. 

Un llit de palla ben fet és el més còmode i econòmic a llarg termini. 

El cost de la palla  és a 0’04 euros/Kilograms. 

 

9.6.2. Jaç tipus floc 

Els flocs són un residu procedent de la transformació de troncs en fusta o de residus 

de l’elaboració de mobles d’una fusteria. 

És un llit molt bo, relativament lliure de pols, còmode, càlid i absorbent. Si no ve 

embalat s’ha d’anar amb cura per si de cas hi ha talls de fusta o estelles.  És fàcil separar 

els flocs  dels excrements i els flocs humits.  

Té l’inconvenient de que és de difícil emmagatzematge, ja que ha d’estar en un 

local cobert airejat i sec. 

És important mantenir els drenatges nets, ja que poden taponar-se. S’ha de netejar 

freqüentment les zones humides i/o brutes per eliminar els focus infecciosos. S’ha d’airejar 

i remoure a diari per mantenir el jaç còmode i suau. 

El cost dels flocs  és a 0’02 euros/Kilograms. 

 

9.6.3. Jaç tipus llit d’escombraries 

El jaç anomenat llit d’escombraries és un sistema molt útil per a cavalls que estan 

en llibertat part del dia. Amb aquest sistema s’utilitza una base de flocs d’uns 15 a 20 cm i 

a sobre una capa de palla. Es neteja un cop a la setmana, eliminant les zones humides i 
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brutes i substituint aquestes zones. Només quan estigui molt brut es canviarà tot el llit. 

S’ha de tenir cura, si el box és de fusta, que als flocs que toquen la paret no hi hagi 

humitat.  

Amb la ventilació adequada, la superfície del jaç neta i l’eliminació freqüent de la 

femta, aquest llit no ha de fer mala olor. 

Ben cuidat i depenent de l’alçada del box, un llit d’escombraries pot durar uns 3 o 4 

mesos. L’eliminació del llit pot precisar algun petit tractor o pala. 

El jaç tipus escombraria és càlid i molt còmode. 

Cal un control més exhaustiu dels peus dels animals, ja que aquest tipus de jaç 

aporta escalfor i humitat a l’agulla del casc del cavall. 

 

9.7. Elecció del tipus de jaç 
L’escollit per a la utilització del jaç dins els box serà el sistema anomenat 

d’escombraries, ja que és el més econòmic i adequat per a cavalls que viuen en semi-

llibertat. També és el més càlid i còmode per l’animal. 

 

9.8. Tipus d’abeurador 
Un cavall consumeix entre 25 i 40 litres d’aigua diària. El consum d’aigua varia 

segons la grandària de l’animal, el clima, l’exercici que faci, etc. És molt important un 

subministrament d’aigua neta per tenir cura de la salut del cavall. Per tant, ha de tenir accés 

a l’aigua tant en el box com en el pàdoc. 

 

9.8.1. Al box 
9.8.1.1. Galleda: El cavall no té accés a l’aigua a voluntat. S’ha de dedicar temps  i 

un horari perquè l’animal no es deshidrati. Si es retira la galleda del box, es 

mantindrà menys moll el terra i s’evitaran lesions de l’animal amb la galleda. Si es 

deixa la galleda en el box, l’animal té un xic més d’accés a l’aigua, però pot tenir 

lesions amb la galleda o intoxicacions si el cavall menja el material que forma el 

recipient. 

9.8.1.2. Abeurador automàtic: El cavall té accés il·limitat a l’aigua sense haver 

dedicar-hi temps. No tots els animals saben utilitzar-lo, per tant s’ha de comprovar 

que l’animal sap beure. Un altre inconvenient que tenen els abeuradors automàtics 
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és que l’animal per avorriment pot començar a jugar amb l’aigua i mullar tot el 

terra del box. 

 

9.8.2. Al prat 
La millor manera d’abeurar als cavalls en el prat és mitjançant un abeurador 

connectat a l’aigua corrent. Ha de ser d’aproximadament 2 metres de longitud i 38 cm de 

profunditat. Ha d’estar col·locat a uns 60 cm tenint com a referent el terra. És útil que 

tingui un desguàs al fons per poder-lo buidar i netejar. També és important que no hi hagi 

arbres dispersos per la zona per evitar acumulació de fulles. El voltant de l’abeurador ha 

d’haver-hi un bon drenatge per evitar fang i/o gel al terra. S’ha de poder inspeccionar 

diàriament per retirar qualsevol brutícia que floti, comprovar que hi ha aigua neta i que no 

hi hagi gel que impedeixi que els animals beguin amb normalitat. S’ha de netejar prou 

sovint perquè no es formin algues dins els abeuradors. 

Si l’abeurador és automàtic, ens assegurem que els animals tenen aigua. Si s’utilitza 

aquest mètode, s’ha de tenir en compte que els cavalls no tinguin accés al mecanisme del 

sistema automàtic, ja que el trencarien o se’l menjarien. 

Si s’utilitza un abeurador que s’omple amb aixeta, s’ha d’evitar que els cavalls hi 

tinguin accés, ja que aquest la pot obrir o fer-se lesions a la boca, cap i/o extremitats. 

 

9.9. Elecció del tipus d’abeurador: 
En boxes s’utilitzarà abeuradors automàtics de cassoleta, protegit amb obra. 

En prat es construiran uns abeuradors d’obra de 2 metres de llarg, 50 cm d’ample i 

38 cm de fons tot aixecat, uns 60 cm del terra. S’hi col·locaran un desguàs i un sistema 

d’ompliment automàtic en zones on no puguin accedir els animals. 
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10.1. Pautes d’alimentació 
S’han de seguir unes pautes per a la correcta alimentació dels cavalls. Les dades d’aquest 

annex han estat facilitades per comunicació personal pel Dr Poveda, L. 2012. 

1.- Donar menjar amb freqüència i petites quantitats. Les dosis d’ingesta de 

concentrats ha de ser d’entre 1’30 Kg fins a uns 4 Kg com a màxim. El past i la palla es 

donaran a voluntat. 

2.- Després d’un àpat abundant, no s’ha d’assignar un treball pesat, fins passada una 

hora de la ingesta. 

3.- L’aigua l’ha de tenir sempre neta i a voluntat. 

4.- El canvi de dieta ha de ser de forma progressiva. 

5.- El cavall ha de ser alimentat segons l’activitat, edat, situació de cria i salut. 

6.- S’ha de mantenir una rutina a l’hora de donar els concentrats. 

7.- Ha de tenir aliment verd inclòs en la dieta. 

8.- El cavall ha d’ingerir com a mínim un 40 % de volum en forma de farratge. 

9.- Un control periòdic de l’animal, de les quantitats que ingereix i de les femtes 

que fa ens dóna molta informació sobre el seu estat de salut, excés o manca d’alimentació. 

 

10.2. Pastures 

La finca disposa de 3 pàdocs on els cavalls faran pastura la major part del dia. El 

primer pàdoc, el més petit, fa uns 6.648 metres quadrats. El segon pàdoc és de uns 8.849 

metres quadrats. El tercer pàdoc, el més gran dels tres, és de uns 17.267 metres quadrats. 

Els pàdocs es prepararan perquè hi hagi rotació de pastures entre els 3 pàdocs de manera 

que els cavalls sempre disposin (dins les possibilitats) d’herba per past. A cada pàdoc es 

col·locarà una pedra de sal o mineral i aigua a voluntat de l’animal. 

La finca disposa d’un camp de conreu de 20.217 metres quadrats, que s’utilitzarà 

per al cultiu de civada flor i/o userda de cara al consum dels animals de l’explotació. 

La zona de bosc s’utilitzarà en estius molt calorosos i quan no hi hagi pastures en 

els pàdocs, o en temporades caloroses per animals en rehabilitació. 

 

10.3. Necessitats nutricionals 

Ve determinat segons la situació en què es troba l’animal. Amb una bona 

alimentació es redueixen els problemes de salut, com anèmia, obesitat, epifisitis i malalties 

infeccioses. 
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10.3.1. Elements fonamentals per una dieta equilibrada 

Els elements fonamentals d’una dieta són: 

10.3.1.1. Proteïnes: Que són ingerides a través del pas verd o sec i de la soja. 

L’absència de proteïnes produeix desgast i pot ocasionar la mort de l’animal. 

10.3.1.2. Hidrats de carboni, vitamines: Són introduïdes principalment quan 

s’alimenta amb civada. 

10.3.1.3. Greixos, fècules i sucres: Són els olis i vegetals que li donen energia i 

calor. 

10.3.1.4. Sals i minerals: Condicionen el desenvolupament i robustesa del sistema 

ossi. Aquestes sals i minerals les trobem principalment en la userda i les pastures. 

Són els macro-elements: el calci, els fòsfor, el sodi, el potassi, el magnesi i el 

clorur. 

10.3.1.5. Oligoelements: Són minerals necessaris per al desenvolupament cel·lular: 

el magnesi, el potassi, el ferro, el coure, el zinc. Els trobem en els suplements 

alimentaris i les anomenades pedres de sal.  

10.3.1.6. Substàncies fibroses i llenyoses: Ajuden a la digestió. Es troben en la 

gran majoria d’aliments, però principalment en el fenc. 

 

10.4. Ració d’aliment: 

La quantitat a subministrar a cada animal varia molt segons la mida, pes, raça, 

temperament, sexe, edat, activitat física, temperatures de la zona, estat de gestació, 

lactància, etc. Per norma general, els animals menors de 5 anys, els majors de 15 i les 

eugues embarassades o amb lactància necessiten més quantitat d’aliment que la resta. 

Com a norma general, el consum serà un 2 % del pes ideal de l’animal. Del menjar 

que consumeix l’animal, entre el 70 i el 100 % serà en forma de farratge i entre el 0 i el 30 

% en forma de pinsos concentrats. 

Per a calcular el pes ideal de l’animal, s’utilitza normalment la següent fórmula del 

INRA, ja que no es sol disposar de bàscules capaces de pesar els cavalls.  

 

Taula 10.1.  Fórmula de càlcul de pes en viu de cavalls adults 

 

Cavalls adults 
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PV (kg) = 4.3 x P.T. (cm) + 3 x A.C. (cm) - 785 

 

PV = Pes en viu. És en kilograms 

P.T. = Perímetre Toràcic. Es mesura a l’alçada on va la cingla de la sella en 

centímetres 

A.C. = Alçada del animal fins a la creu. Es mesura en centímetres 

 

Taula 10.2. Fórmula de càlcul de pes en viu de cavalls menors de 4 anys 

 

Cavalls menors de 4 anys 

PV (kg) = 4.5 x P.T. (cm) – 370 

 

PV = Pes en viu. És en kilograms 

P.T. = Perímetre Toràcic. Es mesura a l’alçada on va la cingla de la sella en 

centímetres 

 

 Segons la intensitat de treball que realitzin, la relació entre farratge i pinso 

oscil·laria entre: 

 1.- Cavalls que realitzen poc treball: 70-60% farratge i 30-40% pinso. 

 2.- Cavalls que realitzen un treball mig: 60-50% farratge i 40-50% de pinso. 

3.- Cavalls que realitzen un treball dur o de competició: 50-40% farratge i 

50-60% pinso. 

4.- Cavalls que competeixen en proves d’alta resistència o que realitzen 

treballs molt durs: 30-40% farratge i 60-70% de pinso. 

 

Les necessitats de nutrients per cada 100 kg d’animal serien els de la taula 10.3. 

 

Taula 10.3. Cavalls adult en descans 

 

 

Energia 

Dig. 

(Mcal) 

Proteïna 

Crua 

(g) 

Lisina 

(g) 

Ca 

(g) 

P 

(g) 

Mg 

(g) 

K 

(g) 

Na 

(g) 

Cl 

(g) 

Vit. A 

(kIU) 

Vit. D 

(IU) 

Vit. E 

(IU) 

Tiamina 

(mg) 

Riboflavina 

(mg) 

3.4 126.0 5.4 4.0 2.8 1.5 5.0 2.0 8.0 6.0 1320.0 200.0 12.0 8.0 
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Taula 10.4. Cavall adult fent exercici 

 
Exercici Energia 

Dig. 

(Mcal) 

Proteïna 

Crua 

(g) 

Lisina 

(g) 

Ca 

(g) 

P 

(g) 

Mg 

(g) 

K 

(g) 

Na 

(g) 

Cl 

(g) 

Vit. 

A 

(kIU) 

Vit. 

D 

(IU) 

Vit. 

E 

(IU) 

Tiamina 

(mg) 

Riboflavina 

(mg) 

Baix 4.7 153.5 6.6 7.0 4.2 2.3 6.4 3.6 10.7 9.0 1320 360 18.5 9.0 

Mig 5.4 172.5 7.4 8.0 5.8 3.0 7.8 5.1 13.3 9.0 1320 400 25.0 10.0 

Alt 6.9 201.0 8.7 8.0 5.8 3.0 10.6 8.2 18.6 9.0 1320 400 25.0 10.0 

 

 Taula 10.5. Poltres en creixement 

 
Mesos 

d’edat 

(kg pro 

mig) 

Energia 

Dig. 

(Mcal) 

Proteïna 

Cru 

( g) 

Lisina 

(g) 

Ca 

(g) 

P 

(g) 

Mg 

(g) 

K 

(g) 

Na 

(g) 

Cl 

(g) 

Vit. 

A 

(kIU) 

Vit. 

D 

(IU) 

Vit. 

E 

(IU) 

Tiamina 

(mg) 

Riboflavina 

(mg) 

6 mesos 

(86 kg) 

6.2 270 11.6 15.5 8.6 1.7 5.2 2.0 8.0 3.9 1917 6.5 6.5 4.3 

12 mesos 

(128Kg) 

7.5 338 14.5 15.1 8.4 2.2 7.0 2.8 10.6 5.8 2236 9.6 19.3 6.4 

18 mesos 

(155kg) 

7.7 320 13.7 14.8 8.2 2.5 8.1 3.2 12.8 7.0 2464 11.6 23.2 7.7 

18 mesos 

(155 kg) 

exercici 

lleuger 

8.8 341 14.7 14.8 8.2 4.6 9.2 4.4 14.8 7.0 2464 11.6 23.2 7.7 

18 mesos 

(155kg) 

 exercici 

moderat 

10.0 362 15.6 14.8 8.2 4.6 10.3 5.6 16.9 7.0 2464 11.6 23.2 7.7 

24 mesos 

(172kg) 

7.5 308 13.2 14.7 8.1 2.7 8.8 3.5 14.2 7.7 2352 12.9 25.8 8.6 

24 mesos 

(172kg) 

exercici 

lleuger 

8.7 332 14.3 14.7 8.1 5.2 10.0 4.8 16.4 7.7 2352 12.9 25.8 8.6 

24 mesos 

(172kg) 

exercici 

moderat 

9.9 355 15.3 14.7 8.1 5.2 11.2 6.2 18.7 7.7 2352 12.9 25.8 8.6 

24 mesos 

(172kg) 

exercici 

pesat 

11.2 387 16.7 14.7 8.1 5.2 13.6 8.8 23.3 7.7 2352 12.9 25.8 8.6 

24 mesos 

(172kg) 

exercici alt 

13.0 436 18.8 14.7 8.1 5.2 18.4 14.1 32.4 7.7 2352 12.9 25.8 8.6 
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Taula 10.6. Eugues gestants 

 
Temps 

gestació 

Energía 

Dig. 

(Mcal) 

Proteína 

Cruda 

(g) 

Lisina 

(g) 

Ca 

(g) 

P 

(g) 

Mg 

(g) 

K 

(g) 

Na 

(g) 

Cl 

(g) 

Vit.A 

(kIU) 

Vit.D 

(IU) 

Vit. 

E 

(IU) 

Tiamina 

(mg) 

Riboflavina 

(mg) 

0 – 5 mesos 3.4 126 5.4 4.0 2.8 1.5 5.0 2.0 8.0 6.0 660 160 6.0 4.0 

5 mesos 3.4 137 5.9 4.0 2.8 1.5 5.0 2.0 8.0 6.0 660 160 6.0 4.0 

6 mesos 3.5 141 6.1 4.0 2.8 1.5 5.0 2.0 8.0 6.0 660 160 6.0 4.0 

7 mesos 3.6 145 6.3 5.6 4.0 1.5 5.0 2.0 8.0 6.0 660 160 6.0 4.0 

8 mesos 3.7 152 6.6 5.6 4.0 1.5 5.0 2.0 8.0 6.0 660 160 6.0 4.0 

9 mesos 3.9 160 6.9 7.2 5.3 1.6 5.2 2.2 8.2 6.0 660 160 6.0 4.0 

10 mesos 4.1 168 7.3 7.2 5.3 1.6 5.2 2.2 8.2 6.0 660 160 6.0 4.0 

11 mesos 4.3 179 7.5 7.2 5.3 1.6 5.2 2.2 8.2 6.0 660 160 6.0 4.0 

 

Taula 10.7. Eugues lactants 

 
Dies de 

vida 

Energia 

Dig. 

(Mcal) 

Proteïna 

Crua 

(g) 

Lisin

a 

(g) 

Ca 

(g) 

P 

(g) 

M

g 

(g) 

K 

(g) 

Na 

(g) 

Cl 

(g) 

Vit. A 

(kIU) 

Vit. 

D 

(IU) 

Vit. 

E 

(IU) 

Tiamina 

(mg) 

Riboflavina 

(mg) 

0 – 30 6.4 307.0 16.8 11.8 7.7 2.3 9.6 2.6 9.1 6.0 660 200 7.5 5.0 

31 -60 6.4 306.0 16.4 11.8 7.6 2.3 9.6 2.6 9.1 6.0 660 200 7.5 5.0 

61 – 90 6.1 293.5 16.1 11.2 7.2 2.2 9.2 2.5 9.1 6.0 660 200 7.5 5.0 

91 – 120 5.9 279.5 15.2 8.4 5.3 2.1 7.2 2.4 9.1 6.0 660 200 7.5 5.0 

121 – 150 5.7 266.0 14.3 7.9 5.0 2.1 7.0 2.4 9.1 6.0 660 200 7.5 5.0 

151 – 180 5.5 253.0 13.4 7.5 4.7 1.9 6.7 2.3 9.1 6.0 660 200 7.5 5.0 

 

La composició del pinso base serà una barreja homogènia del 40 % de pes de 

civada, el 40% de pes de farina d’ordi, el 15 % de pes de farina de soja (44%) i el 5% de 

pes de corrector vitamínic-mineral per a cavalls LD. Es realitzaran dos aportacions 

d’aquest pinso diàriament. Aquest pinso tindria un cost de 0’519 euros/kg. 

Les aportacions d’aliment de cada animal seran aproximadament les següents dins 

els paràmetres depenent del pes i l’exercici físic que realitzi. 

Els horaris i quantitats que cal seguir tant de pinso com de palla i/o userda, són els 

indicats en la taula 10.8. 
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Taula 10.8. Horari i quantitats d’aliment 

 

 Matí Tarda Tipus de farratge 

a voluntat Pinso Civada flor Pinso 

Cavall adult 1,5 kg a 2 kg 4 kg 1,5 kg a 2 kg Palla 

Euga gestant 2 kg a 2,5 kg 3 kg a 4 kg 0 kg a 1 kg Palla 

Euga lactant 3 kg a 3,5 kg 3 kg a 4 kg 0 kg a 1 kg Palla 

Poltre 6-12 mesos 2,5 kg a 3 kg 0 kg 0 kg Userda 

Poltre 12-24 mesos 3 kg 2 kg a 4 kg 0 kg Palla 

 

Un cavall de Pura Raça Espanyola adult, té un pes aproximat a 450 kg; per tant 

hauria de menjar uns 9 kg d’aliment diari. Aquest es repartiria en 3’6 kg de pinso 

concentrat i 5’4 kg de farratge. Per tant, cada cavall té un cost d’alimentació de 2’95 

euros/dia. 
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11.1. Naus 
L’explotació està es compon de 3 edificis, el magatzem, la nau principal i la línia de 

boxes. Pel dimensionament s’ha utilitzat els mateixos llibres que l’Annex IX 

 

11.1.1. Magatzem 
Els càlculs de les seves dimensions s’expliquen més endavant. 

 

11.1.2. Línia d’estables 
És una línia, que en cas de voler augmentar l’explotació serà copiada repetidament. 

Està composta per : 

11.1.2.1. Sala de formació/escola: On es realitzarà la teoria, es visualitzaran 

vídeos, etc. Les mides de l’aula és de 10 metres per 5 metres. 

 

11.1.2.2. Dos vestuaris amb dutxes i taquilles: S’hi pot accedir amb mobilitat 

reduïda. Les mides són de 5 metres per 5 metres cada vestuari. 

 

11.1.2.3. Una sala de gra: Una sala de gra de 5 metres per 5 metres. Es calcula la 

seva capacitat en un apartat posterior. 

 

11.1.2.4. Vuit boxes: Vuit boxes de 5 metres per 5 metres cada un. Estan tant 

sobredimensionats, perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin entrar i 

treballar dins els estables sense perill per a la seva salut. 

 

11.1.3. Nau principal 
Està dividida en: 

11.1.3.1. Pista coberta: és la que ens permet fer l’activitat independentment del 

clima, hora del dia, etc. ja que és coberta i il·luminada. La grandària serà la d’una 

pista de doma professional, és a dir, 60 metres per 20 metres. La 

sobredimensionarem amb 5 metres de llargada per no tenir problemes en els 

extrems on es troben les portes si es vol passar, o per si de cas s’ha de dividir la 

pista per fer 2 classes al mateix temps i qued’aquesta manera sigui suficientment 

gran i no s’interfereixi una classe amb l’altra. 
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11.1.3.2. Recepció i informació: Una sala de 5 metres per 5 metres que s’utilitzarà 

com a recepció i informació. 

 

11.1.3.3. Despatx: Un despatx de 5 metres per 2’5 metres. 

 

11.1.3.4. Sala de reunions: Una sala de reunions de  5 metres per 2’5 metres. 

 

11.1.3.5. Lavabos:  Uns lavabos adaptats mixtes, que faran 5 metres per 5 metres 

en total. 

 

11.1.3.6. Sala de gra: Una sala de gra. Es calcula més endavant. 

 

11.1.3.7. Sala de selles: Una sala de selles on es guardarà el material necessari per 

la neteja i muntada de cavalls. 

 

11.1.3.8. Boxes: Vuit boxes de 5 metres per 5 metres cada un. Estan tant 

sobredimensionats, perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin entrar i 

treballar dins els estables sense perill per a la seva salut. 

 

11.2. Planificació de Conreus 
La finca disposa de 3 pàdocs on els cavalls pasturen la major part del dia. El primer 

fa uns 6.648 metres quadrats. El segon pàdoc és de uns 8.849 metres quadrats. El tercer, el 

més gran dels tres, és de uns 17.267 metres quadrats. En total els animals disposaran de 

32.764 metres quadrats de past on es sembrarà civada i/o raigràs per al consum dels 

animals en fresc. 

La finca disposa de un camp de conreu de 20.217 metres quadrats, que s’utilitzarà 

per al cultiu de civada flor, userda (en forma de fenc sec)  i/o ordi pel consum dels animals 

de l’explotació. 

Segons el Departament d’Agricultura Ramadera i Pesca de la Generalitat de 

Catalunya, la mitjana de producció en l’Alt Empordà és d’uns 15.000 kg de civada flor per 

hectàrea i any. El mateix departament informa que la producció de gra d’ordi és de uns 

2.500 kg per hectàrea i any. A partir d’aquestes dades podríem dir que el camp destinat al 
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conreu tindrà una producció anual de civada flor de 30.300 kg o una producció de 5054 kg 

de gra d’ordi. 

 

11.3. Alimentació 
L’explotació utilitzarà una barreja homogènia de cereals com a concentrat formada 

pel 40 % en pes de civada, el 40% en pes de farina d’ordi, el 15 % en pes de farina de soja 

(44%) i el 5% de pes en corrector vitamínic-mineral cavalls LD. Aquesta barreja té un cost 

de 0’519 euros / kg. 

S’aportaran de la forma indicada per la taula 11.1 

 

Taula 11.1. Horari i ració de menjar per cada tipus d’animal 

 

 Mati Tarda Farratge 

a voluntat 

Preu euros 

per cavall dia Pinso Civada flor Pinso 

Cavall adult 1,5 kg a 2 kg  4 kg 1,5 kg  2 kg Palla 2,36 - 2,88 

Euga gestant 2 kg a 2,5 kg 3 kg a 4 kg 0 kg a 1 kg Palla 1,64 - 1’82 

Euga lactant 3 kg a 3,5 kg 3 kg a 4 kg 0 kg a 1 kg Palla 3,06 - 3,14 

Poltre 6-12 mesos 2,5 kg a 3 kg 0 kg 0 kg Userda 1,90 - 2,16 

Poltre 12-24 mesos 3 kg 2 kg a 4 kg 0 kg Palla 1,96 - 2,36 

 

Per dimensionar la sala de gra considerarem que tenim tots els box plens de cavalls 

adults, i menjar per 6 mesos com a mínim. Per tant seran 4 kg de pinso diari (barreja 

pròpia) multiplicat per 16 cavalls que podem tenir i per 180 dies dóna un total de 11520 kg 

de pinso repartit en sacs de 40 kg que ens donen un total de 288 sacs. Com que tenim 2 

sales de gra, una per cada línia, en cada sala es guardaran 144 sacs. Cada sac ocupa una 

superfície de uns 0.12 metres quadrats, per tant necessitem 17’28 metres quadrats per sala. 

Amb els 25 metres quadrats per sala de gra és suficient per a guardar el gra necessari. 

Pel que fa a la civada flor, es guardarà dins el magatzem. Cada cavall pot consumir 

uns 4 kg de civada flor i uns 4 kg de palla amb un total anual de 1460 kg de palla i 1460 kg 

de civada flor animal per any. Els 16 animals consumiran 23.360 kg de palla i uns altres 

23.360 kg de civada flor. Les bales tenen entre 80 i 120 cm d’amplada, 45 i 130 cm 

d’alçada i entre 2 i 3 metres de llargada; fent un pes de entre 200 i 700 kg. Considerant la 

mitjana, una amplada d’un metre, una amplada de 0’88 metres, una llargada d’1’5 metres i 



ANNEX XI. DIMENSIONAMENT 

 79

amb un pes de 450 kg per bala. Per tant serien 52 bales de palla i 52 bales de civada flor 

que en total ocuparien un espai de 137 m3 en menjar de farratge. 

 

11.4. Jaç 
El jaç escollit serà l’anomenat llit d’escombraries, ja que és un sistema molt útil per 

a cavalls que estan en llibertat part del dia. Amb aquest sistema s’utilitza una base de flocs 

d’uns 15 a 20 cm i a sobre una capa de palla. Es neteja un cop a la setmana, eliminant les 

zones humides i brutes i substituint aquestes zones. Només quan estigui molt brut es 

canviarà tot el llit. Ben cuidat pot durar  més de 4 mesos. L’eliminació del llit pot precisar 

algun petit tractor o pala. És un jaç càlid i molt còmode. 

Com que els box són de 5 metres per 5 metres, es necessitarà uns 1500 litres útils 

de flocs i la mateixa quantitat de palla. Aquest llit té un cost anual de uns 270 euros / box.  

El nombre de bales de flocs serà de 176 i el de palla destinada a jaç 176. El volum 

en jaç en forma per emmagatzemar, és a dir, pensada és de uns 465 m3. 

 

11.5. Magatzem 
Es necessita un volum de 137 m3 per guardar el farratge i 465 m3 per guardar el 

jaç. En total  de 602 m3. El magatzem que hem dissenyat disposa de 2000 m3; per tant ens 

quedarà un espai de uns 1395 m3, que són gairebé 280 m2 de superfície que podrem 

destinar a guardar la maquinària de l’explotació o per a magatzem de futures ampliacions 

de la explotació. 

 

11.6. Femer 
Es considera que un cavall genera unes 11 tones de fems l’any. Com que els 

animals d’aquesta explotació estaran allotjats en semi-llibertat, per tant, estaran menys de 

12 hores tancats dins les quadres i la resta del dia en es pàdocs, es pot dir que els esfínters 

es repartiran en el 50 % en els pàdocs i el 50% en els boxes. 

Les defecacions realitzades en els pàdocs seran enterrades i utilitzades com 

fertilitzant del mateix pàdoc. 

Les defecacions realitzades dins box seran retirades i portades al femer. Per tant, la 

generació de fems d’un cavall que acabarà dins el femer és inferior a 5’5 tones. Aquest 

s’utilitzarà per abonar el camp de conreu. L’estada dels fems dins el femer serà inferior als 

6 mesos. Si tenim en compte que la densitat dels fems de cavall és aproximadament de 0,8 
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T/m3  cada cavall necessitarà 3’44 m3 de femer. El femer tindrà una alçada de uns 150 cm, 

per tant, serà necessària una superfície de 2,29 m2 de femer per cavall. En total, 

necessitarem 36’64 m2 de femer. 

 

11.7. Assegurança 
 L’explotació ha de tenir una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de 

cara als danys que es produeixin dins les instal·lacions o els que puguin causar els animals, 

així com els danys que puguin patir els alumnes i/o clients. Aquesta assegurança pujarà 

864,45 euros anuals. Cobreix la responsabilitat civil causada dins les instal·lacions, pels 

cavalls  de propietat de l’explotació, les negligències dels instructors i els danys que 

puguin rebre els cavalls en pupil·latge per culpa de l’explotació. Cobreix una 

responsabilitat civil de fins a 300.506,05 per sinistre amb una franquícia de 150,25 euros. 

L’asseguradora obliga que tots els alumnes (en cas de ser menors o incapacitats els seus 

tutors) signin una fulla de eximent de responsabilitats. El pressupost va ser realitzat per 

l’empresa  CALZADO ARIET CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. 

 

11.8. Ferrer 
La necessitat d’ésser ferrat i la freqüència depenen de diversos factors: 

1.- De l’animal: La forma de caminar que tingui, la forma de creixement de casc, de 

la duresa del casc, l’estat de salut... 
2.- De la superfície que utilitzi normalment per caminar. 

3.- De la intensitat d’activitat física que realitzi. 

4.- De l’alimentació que rebi, etc. 

 

Normalment, per a un cavall que treballa en una hípica amb una alimentació 

adequada i considerant que no té problemes importants en els peus, no pot treballar sense 

ferradures i ha de ser ferrat cada 3 o 4 mesos. Un cavall d’hípica, en condicions normals,  

té un cost anual en ferrer de 180 euros. 

 

11.9. Veterinari 
El cavall s’ha de desparasitar  entre 1 i 3 cops l’any. Aquestes dosis es poden donar 

sense el control veterinari. Les desparasitacions es faran a tots els cavalls de l’explotació al 

mateix temps. El mercat ens ofereix una gran gama de productes amb una gran varietat de 
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preu, que solen oscil·lar entre els 15 i 20 euros per dosi. Per tant considerarem que cada 

cavall tindrà un cost de uns 40 euros anuals en desparasitar. 
És molt important que cada any el cavall rebi una dosi de la vacuna del tètanus i de 

la influença o grip equina. El veterinari la subministrarà en una sola vacuna i té un cost de 

30 euros per animal. 

Tot plegat, i comptant que no hi hagi extres, com a mínim cada cavall tindrà un 

consum en medicaments/veterinari de 70 euros anuals. 
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12.1. Característiques generals 
Emplaçament: Saus, Camallera i Llampaies (Alt Empordà) 

Altitud topogràfica: 86 m 

En tractar-se d’una hípica s’utilitzaran pòrtics, corretges i pilars de fusta laminada 

encolada i prefabricada, per donar un aspecte més rústic i acollidor a l’activitat que es 

realitza. 

Els pòrtics, corretges i pilars són prefabricats per l’empresa MARQUISA, 

MADERA I ARQUITECTURA S.A. 2012, empresa ubicada a la població de Getxo 

(Bizkaia) 

Les característiques màximes i mínimes establertes per normativa són un pendent 

de coberta de de 5 a 15º, una separació entre de 5 a 7m i uns llums habituals de 5 a 35m. 

En pòrtics d’una aigua amb biga recta i secció constant es prefabricaran amb alçada 

del perfil igual a la longitud de la biga dividit per 17. En pòrtics de dues aigües amb biga 

triangular amb cara interior corba i exterior recte, el perfil tindrà una alçada de la longitud 

dividit per 15 en la part central, i la longitud dividit per 30 en els extrems. Amb un canto 

de 25 cm prefabricat per MARQUISA MADERA Y ARQUITECTURA, S.A. 

  

12.1.1. Característiques 
Utilitzen fusta de pi avet nòrdic com a làmines elementals. Està constituïda per 

fustes de resinoses amb un percentatge d’humitat màxim del 15 %. Un cop encolat 

compleix les característiques de les  taules 12.1 i 12.2 

 

Taula 12.1. Resistència 

 

Tipus de resistència Classes residents GL – 28 
A flexió f m, g, k 28000 kN /m2 

A tracció paral·lela f t, 0, g, k 16500 kN / m2 

A tracció perpendicular f t, 90, g, k 400 kN / m2 

A compressió paral·lela f c, 0, g, k 24000 kN / m2 

A compressió perpendicular f c, 90, g, k 2700 kN / m2 

A tallant f v, g, k 2700 kN / m2 
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Taula 12.2. Densitat 

 

 GL – 28 

Densitat 3,8 kN /m3 

 

El límit de la fletxa sota les càrregues totals serà de  L/ 250. 

L’estabilitat al foc és de com a mínim 30 minuts. 

Les coles i enduridors utilitzats segueixen les recomanacions relatives a la 

utilització en fred, destinades a la fabricació d’estructures de fusta laminada encolada. La 

cola utilitzada és la de melanina. 

 

Les peces metàl·liques són: 

1.- Accessoris fabricats en acer S235-JR o S275-JR amb un tractament de 

protecció contra la corrosió. 

2.- Cargols i femelles en acer. 

3.- Claus fabricats en acer tensat i electro-galvanitzat. 

 

12.1.2. Normatives que compleix 

 
1.- Normes referents a la fabricació i tractament 

1.- Document Bàsic Seguretat Estructural Fusta, en el que es fa referencia a les 

següents normes: 

1.- UNE EN 386:1995 Fusta Laminada Encolada. Especificacions i requisits 

de fabricació. 

2.- UNE EN 335-1: 1993 Durabilitat de la fusta i dels seus materials 

derivats. Definició dels tipus de risc d’atac biològic. Part 1: Generalitats. 

3.- UNE EN 335-2: 1994 Durabilitat de la fusta i dels seus materials derivat.  

Definició dels tipus de risc d’atac biològic. Part 2: Aplicacions a fusta 

massissa. 

4.- UNE EN 390: 1995 Fusta laminada encolada. Dimensions i toleràncies 

5.- UNE EN 1194 Estructures de Fusta. Fusta laminada encolada. Classes 

resistents i determinació dels valores característics. 
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2.- Normes referents al projecte i càlcul 

1.- Document Bàsic SE-F.  Seguretat Estructural Fusta (CTE ). 

2.- Document Bàsic SE-A. Seguretat Estructural Acer. 

3.- Document Bàsic SE-AE. Accions en l’Edificació. 

4.- Document Bàsic SE-SI. Seguretat en cas d’Incendi. 

5.- Norma UNE ENV 1995-1-2. Euro codi 5: Projecte d’estructures de fusta. Part 1-

2: Regles generals. Projecte d’estructures sotmeses a foc. 

6.- Estructures de fusta Disseny  Càlcul. “Associación Investigación Técnica de la 

Industria de la Madera y el Corcho”. AITIM. 

 

12.1.3. Procés i control de fabricació 
Un cop comprovat que la matèria prima està en condicions òptima per a ser 

transformada, es realitza les següents operacions: 

1.- Serrat: En aquest procés s’elimina els extrems dels taulons i tots els defectes 

visibles 

2.- Empalmat: En aquest procés es realitza automàticament les múltiples talles en 

els caps dels taulons i els seu posterior unió per aconseguir peces de longitud 

adequada. 

3.- Raspallat i encolat: Les lamines unides es raspallen automàticament, amb 

l’objectiu de calibrar el seu espessor, amb una desviació màxima admissible de de 

0,2 mm d’espessor mig en cada làmina. El raspallat es realitza immediatament 

abans de ser encolat, per garantir la major adherència de les coles. L’operació 

d’encolat de les làmines és automàtica, aconseguint així una distribució uniforme 

de la cola. S’aplica una quantitat del ordre de 4,5 a 5 N/ m2. 

4.- Premsat: Es realitza en premses amb una separació entre punts de pressió de 30 

cm. La temperatura mínima durant el premsat serà de 20º C i la humitat ambiental 

no serà inferior al 30 %. El temps de premsat per temperatures de 20 a 25º C, és de 

10 a 14 hores. Per norma general no és inferior a les 20 hores. La pressió serà 

l’especificada pel fabricant de la cola, però en cap cas serà inferior als valors 

següents: 

1.- 0,6 N/mm2 per làmines d’espessor inferior a 35 mm 

2.- De 0,80 a 1 N / mm2 per làmines d’espessors d’entre 35 a 45 mm. 
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5.- Acabat: Després del premsat i polimerització complerta, es raspallaran les 

cantonades dels elements conformats fins aconseguir l’amplada projectada, deixant 

la superfície llesta pel tractament final. 

 

12.1.4. Garanties, certificats i responsabilitats de l’empresa Marquisa 

madera y arquitectura S.A. 
Aquesta empresa disposa de certificació de la Norma UNE-EN ISO 9001: 2008 de 

la Qualitat en disseny, càlcul, subministrament i muntatge de fusta laminada encolada,  

emès per AENOR nº ER-1176/2003, amb data 24 de Juliol de 2003. Quant a la 

responsabilitat  en les obres, MARQUISA disposa d’una assegurança de responsabilitat 

civil de gran cobertura i d’un pla d’avaluació de riscos laborals de l’obra. Finalment cal 

comentar que l’estructura té una garantia de 10 anys a partir de la finalització de l’obra. 

 

12.2. Nau principal 
L’estructura de la Nau principal està composta per pòrtics com a elements 

principals, corretges i pilars de fusta laminada. 

Aquesta nau està formada per la unió de dos pòrtics. Un format per pista coberta i 

l’altre format per la nau adjacent (els boxes, despatx, sala de reunions, recepció i 

informació, sala de gra i sala de selles). 

 

Figura 12.1. Secció de nau principal 

Longitud: 65 m 

Alçada útil dels pilars: 5 m per la banda Est 

   4’78 m per la banda Oest 

Pendent: 18 % 10º 
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Llum pòrtics:   20 m la pista 

  5 m l’adjacent 

Nº de pòrtics: 14 

Separació entre pòrtics (corretges): 5 m 

Material tipus de fusta laminada: GL-28 amb una densitat de 3,8 kN/m3 

Material de coberta: Panell sandvitx amb una densitat de 0,226 kN /m de 100 cm d’ample 

per 550 cm de llarg amb un gruix de 6 cm. També s’hi col·locaran tretze línies de 

termoparell translúcid de 100cm d’ample per 550 cm de llarg amb un gruix de 6 cm per 

donar llum natural a l’interior de la pista coberta.  

Corretges de fusta laminada: Secció 15 cm per 20 cm per 5 m separades entre elles 122 

cm 

Tipus de coberta: a dues aigües 

Nº de corretges: 50 

Pes propi material de coberta: El material de coberta és panell sandvitx  de 6 cm amb un 

pes de 0,226 kN/m 

Pes propi corretges: Pes propi de la secció de 15 cm x 25 cm. Secció més desfavorable 

amb una densitat de 3,8 kN/m3 

0,15 x 0,25 x 3,8 = 0,14 kN/m 

Pes propi del pòrtic de la pista coberta: Pòrtics fusta laminada GL-28. Pes propi de la 

secció de 25 cm x 133,33cm. Secció més desfavorable amb una densitat de 3,8 kN/m3 

1,33 x 0.25 x 3,8 = 1,26 kN/m 

Pes propi del pòrtic de la nau adjacent: Pòrtics de fusta laminada GL-28. Pes propi de la 

secció de 25 cm x 29,41 cm. Secció més desfavorable amb una densitat de 3,8 kN/m3 

0,29 x 0,25 x 3,8 = 0,28 kN/m 

Pes propi del pilars: Pes propi de la secció de 25 cm x 25 cm secció més desfavorable 

amb una densitat de 3,8 kN/m3 

0,25 x 0,25 x 3,8 = 0,24 kN/m 

Càrregues permanents que suporten les corretges: El pes que suporten les corretges és 

només el del panell sandvitx, amb una densitat de 0.226 kN/m.  
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Càrregues permanents que suporten els pòrtics: El pes que suporten els pòrtics és el 

panell sandvitx amb una densitat de 0,226 kN/m més el pes de les corretges que és de 0,14 

kN/m 

0.226 + 0.14 = 0.37 kN /m 

Tenim una càrrega permanent de 0.37 kN/m sobre els pòrtics 

Sobrecàrrega de manteniment: Cobertes amb una inclinació inferior a 20º 1 kN/m. 

Sobrecàrrega de neu: Zona climàtica 0.85m de latitud  (0 a 200m)        0,4 kN/m. 

Acció del vent: S’adopta el valor pressió dinàmica    0,5 kN/m 

Accions tèrmiques reològiques: Es poden ignorar en el present projecte. 

 

Comprovació dels elements resistents 

Corretges 

La combinació d’accions sobre les corretges utilitzant els coeficients del Codi 

Tècnic d’Edificacions: 

qc = 1,35 x accions permanents + 1,5 x acció variable més gran + 1,5 x coeficient de 

simultaneitat x acció de la neu + 1,5 x coeficient de simultaneitat del vent x acció de vent = 

1,35 x 0,226 + 1,5 x 1 + 1,5 x 0,7 x 0,4 + 1,5 x 0,6 x 0,5 = 2,68 kN/m 

qc = 2,68 kN/m 

Md = 1/8 x qd x l2 = 1/8 x 2,68 x 52 = 8,375 mkN 

W = I/(h/2) = (1/12 x b x h3) / (h/2) = 1/6 x b x h2 = 1/6 x 0,15 x 0,202 = 0,001 m3 

Tensió que suporta la corretja = Md/W = 8,375/0,001 = 8375 kN/m2  

8375 kN/m2 < 28000 kN/m2 

La tensió màxima que suporta la corretja és més petita que la tensió màxima que 

pot suportar el material, per tant compleix amb la normativa. 

Jàssera: 
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Jàssera de la pista coberta: 

La combinació d’accions sobre les jàssera utilitzant els coeficients del Codi Tècnic 

d’Edificacions: 

qc = 2,68 kN/m 

qj = nº corretges x (qd x longitud corretja/2)/Longitud de la jàssera = 38 x (2,68 x 5 

/2) / 20 = 12,73 kN/m 

Mj = 1/8 x qj x L2 = 1/8 x 12,73 x 202 = 636,5 mkN 

W = I/(h/2) = (1/12 x B x H3) / (H/2) = 1/6 x B x H2 = 1/6 x 0,25 x (1,33)2 = 0,074 

m3 

Tensió suportada per la jàssera = Md / W = 636,5 / 0,074 = 8601,35 kN/ m2  

8601,35 kN/m2 < 28000 kN/m2 

La tensió màxima que suporta la jàssera és més petita que la tensió màxima que pot 

suportar el material, per tant compleix amb la normativa. 

 

Jàssera de las naus adjacent a la pista: 

La combinació d’accions sobre la jàssera utilitzant els coeficients del Codi Tècnic 

d’Edificacions: 

qc = 2,68 kN/m 

qj2 = nº corretges x (qd x longitud corretges/2)/Longitud de la jàssera = 12 x (2,68 x 

5 /2) / 5 = 16,08 kN/m 

Md = 1/8 x qj2 x L2 = 1/8 x 16,08 x 52 = 50,25 mkN 

W = I/(h/2) = (1/12 x B x H3) / (H/2) = 1/6 x B x H2 = 1/6 x 0,25 x 0,29412 = 0,004 

m3 

Tensió que suporta la jàssera = Md/W = 50,25 / 0,004 = 12562,5 kN/m2  

12562,5 kN/m2 < 28000 kN/ m2 
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La tensió màxima que suporta la jàssera és més petita que la tensió màxima que pot 

suportar el material, per tant compleix amb la normativa. 

 

Comprovació pilar a vinclament: 

Com que el pilar que suporta el pes del la jàssera de la 

pista coberta i el de la nau adjacent, el càlcul de vinclament 

d’aquest pilar és 

Nd = (Qd x L) /2 + pes jàssera/2 

Com que hi ha dos jàsseres es sumen, per tant 

Nd =(12,06 x 20)/2 + (13,4 x 5)/2 + ( 1,26 x 20)/2 + 

(0,28 x 5)/2 = 120,6 + 33,5 + 12,6 + 0,7 = 167,4 kN 

Figura 12.2 Detall pilar 

Nu = fm x Àrea del pilar / coeficient de vinclament 

Per obtenir el coeficient de vinclament s’ha calculat l’esveltesa 

λ = β x L/h = 0,7 x 500/25 = 14 

Quan l’esveltesa és 14, el coeficient de vinclament és 1,15 , per tant 

Nu = 380 x ( 25 x 25 ) / 1,15 = 206521,74 kg = 2065,22 kN 

167,4 kN < 2065,22 kN per tant Nd < Nu per tant compleix 

 

Comprovació del pilar a flexió: 

La càrrega del vent es calcula amb: 

qv = 0,5 KN/m2 x Longitud del pilar = 0,5 x 5 = 2,5 kN/m 

El moment actuant del pilar és  

Md = qv x L x L/2 = 2,5 x 5 x 5/2 = 31,25 mkN 
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W = I/(h/2) = (1/12 x B x B3) / (B/2) = 1/6 x B3 = 1/6 x 0,253 = 0,003 m3 

Tensió que suporta el pilar és = Md/W = 31,25 / 0,003 = 10416,67 kN/m2 

10416,67 kN/m2 < 24000 kN/m2 

La tensió màxima que suporta el pilar és més petita que la tensió màxima que pot 

suportar el material, per tant compleix amb la normativa. 

 

12.3. Nau magatzem 

. El càlcul de l’estructura del magatzem està composta per pòrtics com a elements 

principals, corretges i pilars de fusta laminada. 

 

Figura 12.3. Secció de magatzem 

 

Longitud: 20 m 

Alçada útil dels pilars: 5  m 

Pendent: 18 % 10º 

Llum pòrtics: 20 m 

Nº de pòrtics: 5 

Separació entre pòrtics: 5 m 

Material tipus de fusta laminada: GL-28 amb una densitat de 3,8 kN/ m3 

Material de coberta: Panell sandvitx amb una densitat de 0,226 kN/m2 de 100 cm 

d’ample per 550 cm de llarg amb un gruix de 6 cm. També s’hi col·locaran quatre línies de 

termo-panell translúcid de 100 cm d’ample per 550 cm de llarg amb un gruix de 6 cm per 

donar llum natural a l’interior del magatzem.  
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Corretges de fusta laminada: Secció 15 cm per 20 cm per 5 m separades per 122 cm 

Tipus de coberta: a dues aigües 

Nº de corretges: 38 

Pes propi material de coberta: Material de coberta és panell sandvitx  de 6 cm amb un 

pes de 0,226 kN/m 

Pes propi pòrtic del magatzem: Pòrtics de  fusta laminada GL-28. El pes propi de la 

secció de 25 cm x 133,33 cm. Secció més desfavorable amb una densitat de 3,8 kN/m3 

1,33 x 0.25 x 3,8 = 1,26 kN/m. 

Pes propi pilars: Pes propi de la secció de 25 cm x 25 cm. Secció més desfavorable amb 

una densitat de 3,8 kN/m3 

0,25 x 0,25 x 3,8 = 0,24 kN/m 

Càrregues permanents que suporten les corretges: El pes que suporten les corretges és 

només panell sandvitx amb una densitat de 0.226 kN/m.  

Càrregues permanents que suporten els pòrtics: El pes que suporten els pòrtics és el 

panell sandvitx amb una densitat de 0,226 kN/m més el pes de les corretges que és de 0,14 

kN/m: 

0.226 + 0.14 = 0.37 kN /m 

Tenim una càrrega permanent de 0.37 kN/m sobre els pòrtics. 

Sobrecàrrega de manteniment: Cobertes amb una inclinació inferior a 20º 1 kN/m. 

Sobrecàrrega de neu: Zona climàtica 0.85m de latitud  (0 a 200m)        0,3 kN/m. 

Acció del vent: S’adopta el valor pressió dinàmica    0,5 kN/m 

Accions tèrmiques reològiques: Es poden ignorar en el present projecte. 
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Comprovació dels elements resistents 

Corretges 

La combinació d’accions sobre les corretges utilitzen els coeficients del Codi 

Tècnic d’Edificacions: 

qc = 1,35 x accions permanents + 1,5 x acció variable més gran + 1,5 x coeficient de 

simultaneitat x acció de la neu + 1,5 x coeficient de simultaneitat del vent x acció de vent = 

1,35 x 0,226 + 1,5 x 1 + 1,5 x 0,7 x 0,4 + 1,5 x 0,6 x 0,5 =0,7251  2,68 kN/m 

qc = 2,68 kN/m 

Md = 1/8 x qd x l2 = 1/8 x 2,68 x 52 = 8,375 mkN 

W = I/(h/2) = (1/12 x b x h3) / (h/2) = 1/6 x b x h2 = 1/6 x 0,15 x 0,202 = 0,001 m3 

Tensió que suporta la corretja = Md/W = 8,375/0,001 = 8375 kN/m2  

8375 kN/m2 < 28000 kN/m2 

La tensió màxima que suporta la corretja és més petita que la tensió màxima que 

pot suportar el material, per tant compleix. 

Jàssera 

Jàssera del magatzem 

La combinació d’accions sobre les jàssera utilitzant els coeficients del Codi Tècnic 

d’Edificacions: 

qc = 2,68 kN/m 

qj = nº corretges x (qd x longitud corretja/2)/Longitud de la jàssera = 38 x (2,68 x 5 

/2) / 20 = 12,73 kN/m 

Mj = 1/8 x qj x L2 = 1/8 x 12,73 x 202 = 636,5 mkN 

W = I/(h/2) = (1/12 x B x H3) / (H/2) = 1/6 x B x H2 = 1/6 x 0,25 x (1,33)2 = 0,074 

m3 

Tensió suportada per la jàssera = Md / W = 636,5 / 0,074 = 8601,35 kN/ m2  
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8601,35kN/m2 < 28000 kN/m2 

La tensió màxima que suporta la jàssera és més petita que la tensió màxima que pot 

suportar el material, per tant compleix. 

 

Comprovació pilar a vinclament 

El pilar que suporta el pes del la jàssera, per tant  

Els càlculs són: 

Nd = (Qd x L) /2 + pes jàssera/2 

Nd =(12,06 x 20)/2 + ( 1,26 x 20)/2 = 120,6 + 12,6 = 133,2 kN 

Nu = fm x Àrea del pilar / coeficient de vinclament 

Per obtenir el coeficient de vinclament s’ha calculat l’esveltesa 

λ = β x L/h = 0,7 x 500/25 = 14 

Quan l’esveltesa és 14, el coeficient de vinclament és 1,15 , per tant 

Nu = 380 x ( 25 x 25 ) / 1,15 = 206521,74 kg = 2065,22 kN 

133,2 kN < 2065,22 kN per tant Nd < Nu per tant compleix 

 

Comprovació del pilar a flexió 

La càrrega del vent es calcula amb: 

qv = 0,5 KN/m2 x Longitud del pilar = 0,5 x 5 = 2,5 kN/m 

El moment actuant del pilar: 

Md = qv x L x L/2 = 2,5 x 5 x 5/2 = 31,25 mkN 

W = I/(h/2) = (1/12 x B x B3) / (B/2) = 1/6 x B3 = 1/6 x 0,253 = 0,003 m3 

Tensió que suporta el pilar és = Md/W = 31,25 / 0,003 = 10416,67 kN/m2 
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10416,67 kN/m2 < 24000 kN/m2 

La tensió màxima que suporta el pilar és més petita que la tensió màxima que pot 

suportar el material, per tant compleix. 

 

12.4. Línia boxes: 
El càlcul de l’estructura de la Línia de boxes està 

composta per pòrtics com a elements principals, corretges i 

pilars de fusta laminada.  

Longitud: 65 m 

Alçada útil dels pilars: 4’78 m  

Pendent: 18 % 10º  

Llum pòrtics: 5 m 

Nº de pòrtics: 14 

Figura 12.4 Tall línia Boxes 

 

Separació entre pòrtics: 5 m 

Material tipus de fusta laminada: GL-28 amb una densitat de 3,8 kN/m3 

Material de coberta: Panell sandvitx amb una densitat de 0,226 kN/m2 de 100 cm 

d’ample per 550 cm de llarg amb un gruix de 6 cm. 

Corretges de fusta laminada: Secció 15 cm per 20 cm per 5 m separades entre elles 122 

cm. 

Tipus de coberta: una vessant. 

Nº de corretges: 12. 

Pes propi material de coberta: Material de coberta és panell sandvitx  de 6 cm amb un 

pes de 0,226 kN/m 

Pes propi corretges: Pes propi de la secció de 15 cm x 25 cm. La secció més desfavorable 

amb una densitat de 3,8 kN/m3 

0,15 x 0,25 x 3,8 = 0,14 kN/m 

Pes propi pòrtic línia boxes: Pòrtics fusta laminada GL-28. Pes propi de la secció de 25 

cm x 29,41 cm. La secció més desfavorable amb una densitat de 3,8 kN/m3 
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0,29 x 0,25 x 3,8 = 0,28 kN/m 

Pes propi pilars: Pes propi de la secció de 25 cm x 25 cm. La secció més desfavorable 

amb una densitat de 3,8 kN/m3 

0,25 x 0,25 x 3,8 = 0,24 kN/m 

Càrregues permanents que suporten les corretges: El pes que suporten les corretges és 

només un panell sandvitx amb una densitat de 0.226 kN/m.  

Càrregues permanents que suporten els pòrtics: El pes que suporten els pòrtics és el 

panell sandvitx amb una densitat de 0,226 kN/m més el pes de les corretges que és de 0,14 

kN/m: 

0.226 + 0.14 = 0.37 kN /m 

Tenim una càrrega permanent de 0.37 kN/m sobre els pòrtics 

Sobrecàrrega de manteniment: Cobertes amb una inclinació inferior a 20º 1 kN/m 

Sobrecàrrega de neu: Zona climàtica 0.85m de latitud  (0 a 200m)        0,4 kN/m 

Acció del vent: S’adopta el valor pressió dinàmica    0,5 kN/m 

Accions tèrmiques reològiques: Es poden ignorar en el present projecte. 

 

Comprovació dels elements resistents 

Corretges 

La combinació d’accions sobre les corretges utilitzant els coeficients del Codi 

Tècnic d’Edificacions. 

qc = 1,35 x accions permanents + 1,5 x acció variable més gran + 1,5 x coeficient de 

simultaneitat x acció de la neu + 1,5 x coeficient de simultaneitat del vent x acció de vent = 

1,35 x 0,226 + 1,5 x 1 + 1,5 x 0,7 x 0,4 + 1,5 x 0,6 x 0,5 =0,7251  2,68 kN/m 

qc = 2,68 kN/m 

Md = 1/8 x qd x l2 = 1/8 x 2,68 x 52 = 8,375 mkN 
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W = I/(h/2) = (1/12 x b x h3) / (h/2) = 1/6 x b x h2 = 1/6 x 0,15 x 0,202 = 0,001 m3 

Tensió que suporta la corretja = Md/W = 8,375/0,001 = 8375 kN/m2  

8375 kN/m2 < 28000 kN/m2 

La tensió màxima que suporta la corretja és més petita que la tensió màxima que 

pot suportar el material, per tant compleix. 

Jàssera 

La combinació d’accions sobre la jàssera utilitzant els coeficients del Codi Tècnic 

d’Edificacions: 

qc = 2,68 kN/m 

qj = nº corretges x (qd x longitud corretges/2)/Longitud de la jàssera = 12 x (2,68 x 5 

/2) / 5 = 16,08 kN/m 

Md = 1/8 x qj2 x L2 = 1/8 x 16,08 x 52 = 50,25 mkN 

W = I/(h/2) = (1/12 x B x H3) / (H/2) = 1/6 x B x H2 = 1/6 x 0,25 x 0,29412 = 0,004 

m3 

Tensió que suporta la jàssera = Md/W = 50,25 / 0,004 = 12562,5 kN/m2  

12562,5 kN/m2 < 28000 kN/ m2 

La tensió màxima que suporta la jàssera és més petita que la tensió màxima que pot 

suportar el material, per tant compleix. 

 

Comprovació pilar a vinclament 

Com que és el pilar que suporta el pes del la jàssera el càlcul de vinclament 

d’aquest pilar és: 

Nd = (Qd x L) /2 + pes jàssera/2 

Nd = (13,4 x 5)/2 + (0,28 x 5)/2 = 33,5 + 0,7 = 34,2 kN 

Nu = fm x Àrea del pilar / coeficient de vinclament 
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Per obtenir el coeficient de vinclament es calcula l’esveltesa 

λ = β x L/h = 0,7 x 500/25 = 14 

Quan l’esveltesa és 14, el coeficient de vinclament és 1,15  

Nu = 380 x ( 25 x 25 ) / 1,15 = 206521,74 kg = 2065,22 kN 

34,2 kN < 2065,22 kN per tant Nd < Nu per tant compleix 

 

Comprovació del pilar a flexió 

La càrrega del vent es calcula amb: 

qv = 0,5 KN/m2 x Longitud del pilar = 0,5 x 5 = 2,5 kN/m 

El moment actuant del pilar és  

Md = qv x L x L/2 = 2,5 x 5 x 5/2 = 31,25 mkN 

W = I/(h/2) = (1/12 x B x B3) / (B/2) = 1/6 x B3 = 1/6 x 0,253 = 0,003 m3 

Tensió que suporta el pilar és = Md/W = 31,25 / 0,003 = 10416,67 kN/m2 

10416,67 kN/m2 < 24000 kN/m2 

La tensió màxima que suporta el pilar és més petita que la tensió màxima que pot 

suportar el material, per tant compleix. 

 

12.5. Càlculs de fonaments 

La sabata pel punt més desfavorable es troba en la Nau Principal en els pilars que 

subjecten la jàssera de la pista coberta i la de la nau adjacent. 

Les sabates es construeixen en el lloc, amb una fonamentació superficial amb 

sabata aïllada. El número de sabates serà de 42 en la Nau Principal, 10 en el Magatzem i 28 

en la Línia de Boxes. 

El formigó utilitzat d’HA-175 amb fck = 175 kg/cm2 i armadura amb acer  AEH-

500 amb fyk = 5.100 kg/ cm2 
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Tensió admissible del terreny (σ adm.): 118,4 kN/m2 en sabata aïllada de 100 cm x 

100 cm x 100 cm. 

Pes específic del formigó: 25 kN/m3 

Angle  de fregament intern: 30º 

Mides de la sabata (a x b): 1 m x 1 m. Cantell (h): 1 m. 

Armadura: rodons d’acer corrugat a la base de la sabata de 20 

mm de diàmetre. 

El pes que transmet el pilar al terra: 

Esforç axial: N = P jàssera + P pilar 

P jàssera = 167,4 kN 

P pilar = 0,25 x 0,25 x 5 x 3,8 = 1,19 kN 

 N = 167,4 + 1,19 = 168,6 kN 

P sabata = 25 x 1 x 1 x 1 = 25 kN 

Figura 12.5. Detall de sabata en el punt més desfavorable 

 

Moment flector = Md = qv x L x L/2 = 2,5 x 5 x 5/2 = 31,25 mkN 

Esforç tallant màxim: V = qv x L = 2,5 x 5 = 12,5 kN 

 

Comprovació al bolc 

M estabilitzant = (N + P) x a/2 =  (168,6 + 25 ) x 1 /2 = 96,80 kN 

M bolc = M + Vh = 31,25 + 12,5 x 1 = 43,75 kN 

M estabilitzant > M bolc x 1,5 això és 96,8 > 65,63 per tant no bolca 

 

Comprovació al lliscament 

Força estabilitzant al lliscament= Fe = ( N + P ) tg ϕd = ( 168,6 + 25 ) tg (30º x 2/3) 

= 111,76 kN/m2 

111,76 > 1,5 x 12,5   és a dir 111,76 > 18,75  per tant Fe > 1,5 V; per tant 

compleix. 

 

Comprovació de les tensions sobre el terreny 

Tensió màxima = σmàx = ( N + P ) / ab = (168,6 + 25) / (1 x 1) = 193,6 

193,6 / 1,25 < 190  per tant σmàx / 1,25 < σterreny per tant compleix. 
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Càlcul del armat 

El càlcul d’armat de la sabata, segons el mètode resistent dóna menys quantitat de 

ferro que l’armat mínim per raons geomètriques: 

ρ = As / Ac = 0,0018 

As = 0,0018 x Ac = 0,0018 x (1 x 1) = 0,0018 

As = n x ( π x d2/4) = n x (π x 0.0202/4) = 0,0018 per tant n = 5,73 com que ha de 

ser un nombre enter n = 6 

Com que s’han de repartir de forma equitativa, la distancia entre rodons serà de 100 

cm / 6 rodons = 16,67 cm, és a dir, hi ha un rodo de 20 mm de diàmetre cada 16,6 cm. 
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13.1. Enllumenat 
En aquest apartat es determinaran les necessitats d’enllumenat de l’explotació. 

 

13.1.1. Flux lluminós 
Es determinen les línies d’enllumenat mitjançant el flux lluminós, que determina el 

nombre de làmpades a instal·lar, el tipus i la seva disposició. 

La fórmula emprada pel càlcul del flux lluminós és la següent: 

Φ = E x S / Cu x Cc         

On: 

 1.- Φ, flux lluminós  en lúmens ( lux x m2) 

 2.- Cu, el coeficient d’utilització 

 3.- Cc, el coeficient de conservació 

 4.- E, el nivell d’il·luminació en lux 

 5.- S, la superfície del local en metres quadrats 

 

13.1.2. Índex del local 
L’índex del local ( R ) permet trobar el coeficient d’utilització ( Cu ). Es calcula 

l’índex del local amb la fórmula següent: 

R = ( a x l ) / ( h x ( a + l )) 

On: 

 1.- R, l’índex local 

 2.- a, l’amplada del local en metres 

 3.- l, la longitud del local en metres 

 4.- h, l’alçada de la làmpada en metres 

 

13.1.3. Coeficient d’utilització 
En funció de quin sigui l’índex del local ( R ), el tipus de làmpades i pantalles 

utilitzades, i de la llum natural del local (clara, mitja o fosca) es pot trobar quin és el valor 

del factor d’utilització ( Cu ). 
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13.1.4. Factor de conservació 
Depenent de les condicions en què es trobi normalment el local en relació a la 

neteja (net, normal o brut) i de la freqüència en que es realitzi aquesta neteja es pot trobar 

el valor del factor de conservació. 

 

13.1.5. Nombre de punts de llum 
 Aquesta dada s’aconsegueix amb la següent fórmula: 

N = Φ / ( ΦL x n ) 

On: 

 1.- Φ, el flux lluminós necessari 

 2.- ΦL és el flux lluminós per làmpada 

 3.- n és el nombre de làmpades per punt. 

 

13.2. Nau principal 
 Està formada per diferents locals 

 

13.2.1. Pista coberta 
Les dades de partida del local són: 

Longitud: 65 m 

Amplada: 20 m 

Alçada punts de llum: 5 m 

S: Superfície del local = 1300 m2 

R: 3,06 

Florescent industrial obert amb 2 fluorescents de 40 W que subministren 2900 

lúmens cada un. 

Cu: coeficient d’utilització = 0,65 

Cc: coeficient de conservació = 0,58 

E: Intensitat  d’il·luminació en lux = 200 lux 

Φ: flux lluminós necessari = E x S / Cu x Cc = 689655,17  lux x m2 

N: Nombre de punts de llum = Φ / ( ΦL x n ) = 119 punts de llum  

Les làmpades seran repartides en  

N ample2 = N x (Amplada / Longitud) = 36,6  per tant  N ample = 6,05, com 

que a de ser un nombre enter N ample = 6 
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N llarg = N ample (Longitud / Amplada) = 19,7, com que ha de ser un 

nombre enter N llarg = 20 

N: Nombre de punts de llum final = 120 

N llarg: Nombre de punts de llum en llargada = 20 

N ample: Nombre de punts de llum en amplada = 6 

 

Per tant, es col·loquen 120 suports florescent industrial obert amb 2 fluorescents de 

40 W, repartits en 20 punts de llum en llargada i 6 punts de llum en amplada. 

 

13.2.2. Boxes 
Les dades de partida del local són: 

Longitud: 5 m 

Amplada: 5 m 

Alçada punts de llum: 3 m 

S: Superfície del local = 25 m2 

R: 0,83 

Florescent simple descobert amb florescent de 40 W que subministren 2900 de 

lúmens. 

Cu: coeficient d’utilització = 0,34 

Cc: coeficient de conservació = 0,53 

E: Intensitat  d’il·luminació en lux = 75 lux 

Φ: flux lluminós necessari = E x S / Cu x Cc = 10405,11 lux x m2 

N: Nombre de punts de llum = Φ / ( ΦL x n ) = 4 punts de llum  

Les làmpades seran repartides en  

N ample2 = N x (Amplada / Longitud) = 4 per tant  N ample = 2 

N llarg = N ample (Longitud / Amplada) = 2 

N: Nombre de punts de llum final = 4 

N llarg: Nombre de punts de llum en llargada = 2 

N ample: Nombre de punts de llum en amplada = 2 

 

Per tant, es col·loquen 4 suports florescent simple descobert amb florescent 40 W, 

repartits en 2 punts de llum en llargada i 2 punts de llum en amplada. 

 



ANNEX XIII. CÀLCULS ELÈCTRICS 

 107 

13.2.3. Sala selles 
Les dades de partida del local són: 

Longitud: 5 m 

Amplada: 5 m 

Alçada punts de llum: 2,7 m 

S: Superfície del local = 25 m2 

R: 0,93 

Fluorescent simple descobert amb florescent de 40 W que subministren 2900 

lúmens 

Cu: coeficient d’utilització = 0,39 

Cc: coeficient de conservació = 0,60 

E: Intensitat  d’il·luminació en lux = 150 lux 

Φ: flux lluminós necessari = E x S / Cu x Cc = 16025,64 lux x m2 

N: Nombre de punts de llum = Φ / ( ΦL x n ) = 6 punts de llum  

Les làmpades seran repartides en  

N ample2 = N x (Amplada / Longitud) = 6 per tant  N ample = 2,5 com que 

ha de ser un nombre enter, N ample = 3 

N llarg = N ample (Longitud / Amplada) = 3 

N: Nombre de punts de llum final = 9 

N llarg: Nombre de punts de llum en llargada = 3 

N ample: Nombre de punts de llum en amplada = 3 

 

Per tant, es col·loquen 9 suports de florescent simple descobert amb bombetes de 

florescent 40 W, repartits en 3 punts de llum en llargada i 3 punts de llum en amplada. 

 

13.2.4. Sala gra 
Les dades de partida del local són: 

Longitud: 5 m 

Amplada: 5 m 

Alçada punts de llum: 3 m 

S: Superfície del local = 25 m2 

R: 0,83 

Florescent simple descobert amb florescent 40 W que subministren 2900 lúmens 
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Cu: coeficient d’utilització = 0,34 

Cc: coeficient de conservació = 0,53 

E: Intensitat  d’il·luminació en lux = 100 lux 

Φ: flux lluminós necessari = E x S / Cu x Cc = 13873,47 lux x m2 

N: Nombre de punts de llum = Φ / ( ΦL x n ) = 5 punts de llum  

Les làmpades seran repartides en  

N ample2 = N x (Amplada / Longitud) = 5 per tant  N ample = 2,2 com que 

ha de ser un nombre enter, N ample = 2 

N llarg = N ample (Longitud / Amplada) = 2 

N: Nombre de punts de llum final = 4 

N llarg: Nombre de punts de llum en llargada = 2 

N ample: Nombre de punts de llum en amplada = 2 

 

Per tant, es col·loquen 4 suports de florescent simple descobert amb bombetes de 

florescent 40 W, repartits en 2 punts de llum en llargada i 2 punts de llum en amplada. 

 

13.2.5. Lavabos 
Les dades de partida del local són: 

Longitud: 5 m 

Amplada: 5 m 

Alçada punts de llum: 2,7 m 

S: Superfície del local = 25 m2 

R: 0,93 

Florescents directes amb reixa difusora amb 2 florescents de 40 W que 

subministren 2900 lúmens cada un. 

Cu: coeficient d’utilització = 0,43 

Cc: coeficient de conservació =  0,7 

E: Intensitat  d’il·luminació en lux = 200 lux 

Φ: flux lluminós necessari = E x S / Cu x Cc = 16611,3 lux x m2 

N: Nombre de punts de llum = Φ / ( ΦL x n ) = 3 punts de llum  

Les làmpades seran repartides en  

N ample2 = N x (Amplada / Longitud) = 3 per tant  N ample = 1,7 com que 

ha de ser un nombre enter, N ample = 2 
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N llarg = N ample (Longitud / Amplada) = 2 

N: Nombre de punts de llum final = 4 

N llarg: Nombre de punts de llum en llargada = 2 

N ample: Nombre de punts de llum en amplada = 2 

 

Per tant, es col·loquen 4 suports florescents directes amb reixa difusora amb 2 

florescents de 40 W, repartits en 2 punts de llum en llargada i 2 punts de llum en amplada. 

 

13.2.6. Despatx 
Les dades de partida del local són: 

Longitud: 5 m 

Amplada: 2,5 m 

Alçada punts de llum: 2,7 m 

S: Superfície del local = 12,5 m2 

R: 0,62 

Florescents directes amb reixa difusora amb 2 florescents de 40 W que 

subministren 2900 lúmens cada un. 

Cu: coeficient d’utilització = 0,33 

Cc: coeficient de conservació = 0,7 

E: Intensitat  d’il·luminació en lux = 500 lux 

Φ: flux lluminós necessari = E x S / Cu x Cc = 27056,28 lux x m2 

N: Nombre de punts de llum = Φ / ( ΦL x n ) = 5 punts de llum  

Les làmpades seran repartides en  

N ample2 = N x (Amplada / Longitud) = 2,5 per tant  N ample = 1,6 com 

que ha de ser un nombre enter, N ample = 2 

N llarg = N ample (Longitud / Amplada) = 3’2 com que ha de ser un 

nombre enter, N llarg = 3 

N: Nombre de punts de llum final = 6 

N llarg: Nombre de punts de llum en llargada = 3 

N ample: Nombre de punts de llum en amplada = 2 

 

Per tant, es col·loquen 6 suports de florescents directes amb reixa difusora amb 2 

florescents de 40 W, repartits en 3 punts de llum en llargada i 2 punts de llum en amplada. 
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13.2.7. Sala de reunions 
Les dades de partida del local són: 

Longitud: 5 m 

Amplada: 2,5 m 

Alçada punts de llum: 2,7 m 

S: Superfície del local = 12,5 m2 

R: 0,62 

Florescents directes amb reixa difusora amb 2 florescents de 40 W que 

subministren 2900 lúmens cada un. 

Cu: coeficient d’utilització = 0,33 

Cc: coeficient de conservació = 0,7 

E: Intensitat  d’il·luminació en lux = 300 lux 

Φ: flux lluminós necessari = E x S / Cu x Cc = 16233,77 lux x m2 

N: Nombre de punts de llum = Φ / ( ΦL x n ) = 3 punts de llum  

Les làmpades seran repartides en  

N ample2 = N x (Amplada / Longitud) = 1,5 per tant  N ample = 1,2 com 

que ha de ser un nombre enter, N ample = 1 

N llarg = N ample (Longitud / Amplada) = 2’5 com que ha de ser un 

nombre enter, N llarg = 3 

N: Nombre de punts de llum final = 3 

N llarg: Nombre de punts de llum en llargada = 3 

N ample: Nombre de punts de llum en amplada = 1 

 

Per tant, es col·loquen 3 suports florescents directes amb reixa difusora amb 2 

florescents de 40 W, repartits en 3 punts de llum en llargada i 1 punts de llum en amplada. 

 

13.2.8. Recepció 
Les dades de partida del local són: 

Longitud: 5 m 

Amplada: 5 m 

Alçada punts de llum: 2,7 m 

S: Superfície del local = 25 m2 

R: 0,93 
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Florescents directes amb reixa difusora amb 2 florescents de 40 W que 

subministren 2900 lúmens cada un. 

Cu: coeficient d’utilització = 0,43 

Cc: coeficient de conservació = 0,7 

E: Intensitat  d’il·luminació en lux = 200 lux 

Φ: flux lluminós necessari = E x S / Cu x Cc = 16611,3 lux x m2 

N: Nombre de punts de llum = Φ / ( ΦL x n ) = 3 punts de llum  

Les làmpades seran repartides en  

N ample2 = N x (Amplada / Longitud) = 3 per tant  N ample = 1,7 com que 

ha de ser un nombre enter, N ample = 2 

 N llarg = N ample (Longitud / Amplada) = 2 

N: Nombre de punts de llum final = 4 

N llarg: Nombre de punts de llum en llargada = 2 

N ample: Nombre de punts de llum en amplada = 2 

 

Per tant, es col·loquen 4 suports florescents directes amb reixa difusora amb 2 

florescents de 40 W, repartits en 2 punts de llum en llargada i 2 punts de llum en amplada. 

 

13.3. Nau de magatzem: 
Les dades de partida del local són: 

Longitud: 20 m 

Amplada: 20 m 

Alçada punts de llum: 5 m 

S: Superfície del local = 400 m2 

R: 2 

Fluorescent industrial obert amb 2 florescents de 40 W que subministren 2900 

lúmens cada un. 

Cu: coeficient d’utilització = 0,65 

Cc: coeficient de conservació = 0,58 

E: Intensitat  d’il·luminació en lux = 100 lux 

Φ: flux lluminós necessari = E x S / Cu x Cc = 106100,8 lux x m2 

N: Nombre de punts de llum = Φ / ( ΦL x n ) = 18 punts de llum  

Les làmpades seran repartides en  
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N ample2 = N x (Amplada / Longitud) = 18 per tant  N ample = 4,24 com 

que ha de ser un nombre enter, N ample = 4 

  N llarg = N ample (Longitud / Amplada) = 4 

N: Nombre de punts de llum final = 16 

N llarg: Nombre de punts de llum en llargada = 4 

N ample: Nombre de punts de llum en amplada = 4 

 

Per tant, es col·loquen 16 suports de florescents industrials oberts amb 2 bombetes 

florescents de 40 W, repartits en 4 punts de llum en llargada i 4 punts de llum en amplada. 

 

13.4. Línia de Boxes 
 Està formada per diferents locals 

 

13.4.1. Boxes 
Les dades de partida del local són: 

Longitud: 5 m 

Amplada: 5 m 

Alçada punts de llum: 3 m 

S: Superfície del local = 25 m2 

R: 0,83 

Florescent simple descobert amb florescent de 40 W que subministra 2900 lúmens 

Cu: coeficient d’utilització = 0,34 

Cc: coeficient de conservació = 0,53 

E: Intensitat  d’il·luminació en lux = 75 lux 

Φ: flux lluminós necessari = E x S / Cu x Cc = 10405,11 lux x m2 

N: Nombre de punts de llum = Φ / ( ΦL x n ) = 4 punts de llum  

Les làmpades seran repartides en  

N ample2 = N x (Amplada / Longitud) = 4 per tant  N ample = 2  

  N llarg = N ample (Longitud / Amplada) = 2 

N: Nombre de punts de llum final = 4 

N llarg: Nombre de punts de llum en llargada = 2 

N ample: Nombre de punts de llum en amplada = 2 
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 Per tant, es col·loquen 4 suports de florescent simple descobert amb bombetes 

florescents de 40 W, repartits en 2 punts de llum en llargada i 2 punts de llum en amplada. 

 

13.4.2. Serveis, dutxes i taquilles 
Les dades de partida del local són: 

Longitud: 5 m 

Amplada: 5 m 

Alçada punts de llum: 2,7 m 

S: Superfície del local = 25 m2 

R: 0,93 

Florescents directes amb reixa difusora amb 2 florescents de 40 W que 

subministren 2900 lúmens cada un. 

Cu: coeficient d’utilització = 0,43 

Cc: coeficient de conservació = 0,7 

E: Intensitat  d’il·luminació en lux = 200 lux 

Φ: flux lluminós necessari = E x S / Cu x Cc = 16611,3 lux x m2 

N: Nombre de punts de llum = Φ / ( ΦL x n ) = 3 punts de llum  

Les làmpades seran repartides en  

N ample2 = N x (Amplada / Longitud) = 3 per tant  N ample = 1,7 , com que 

ha de ser un nombre enter, N ample serà 2 

  N llarg = N ample (Longitud / Amplada) = 2 

N: Nombre de punts de llum final = 4 

N llarg: Nombre de punts de llum en llargada = 2 

N ample: Nombre de punts de llum en amplada = 2 

 

Per tant, es col·loquen 4 suports de florescents directes amb reixa difusora amb 2 

florescents de 40 W, repartits en 2 punts de llum en llargada i 2 punts de llum en amplada. 

 

13.4.3. Sala gra 
Les dades de partida del local són: 

Longitud: 5 m 

Amplada: 5 m 

Alçada punts de llum: 3 m 
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S: Superfície del local = 25 m2 

R: 0,83 

Florescent simple descobert amb florescent de 40 W que subministra 2900 lúmens 

Cu: coeficient d’utilització = 0,34 

Cc: coeficient de conservació = 0,53 

E: Intensitat  d’il·luminació en lux = 100 lux 

Φ: flux lluminós necessari = E x S / Cu x Cc = 13873,47 lux x m2 

N: Nombre de punts de llum = Φ / ( ΦL x n ) = 5 punts de llum  

Les làmpades seran repartides en  

N ample2 = N x (Amplada / Longitud) = 5 per tant  N ample = 2,2 , com que 

ha de ser un nombre enter, N ample serà 2 

  N llarg = N ample (Longitud / Amplada) = 2 

N: Nombre de punts de llum final = 4 

N llarg: Nombre de punts de llum en llargada = 2 

N ample: Nombre de punts de llum en amplada = 2 

 

Per tant, es col·loquen 4 suports florescent simple descobert amb florescent de 40 

W, repartits en 2 punts de llum en llargada i 2 punts de llum en amplada. 

 

13.4.4. Aula 
Les dades de partida del local són: 

Longitud: 10 m 

Amplada: 5 m 

Alçada punts de llum: 2,7 m 

S: Superfície del local = 50 m2 

R: 1,24 

Florescent industrial obert amb 2 florescents de 40 W que subministren 2900 

lúmens cada un. 

Cu: coeficient d’utilització = 0,55 

Cc: coeficient de conservació =  0,7 

E: Intensitat  d’il·luminació en lux = 500 lux 

Φ: flux lluminós necessari = E x S / Cu x Cc = 64935,07 lux x m2 

N: Nombre de punts de llum = Φ / ( ΦL x n ) = 11 punts de llum 
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Les làmpades seran repartides en  

N ample2 = N x (Amplada / Longitud) = 5.5, per tant  N ample = 2,4, com 

que ha de ser un numero enter, N ample serà 2 

  N llarg = N ample (Longitud / Amplada) = 5 

N: Nombre de punts de llum final = 10 

N llarg: Nombre de punts de llum en llargada = 5 

N ample: Nombre de punts de llum en amplada = 2 

 

Per tant, es col·loquen 10 suports de florescent industrial obert amb 2 florescents de 

40 W, repartits 5 punts de llum en llargada i 2 punts de llum en amplada. 

 

13.5. Instal·lació elèctrica 
 

13.5.1. Descripció 
A uns 135 metres passant pel camí, hi ha un transformador elèctric des del qual es 

pren l’electricitat per a la línia general, i es porta fins la nau principal, d’on sortirà el 

Quadre General de Distribució. 

Per al dimensionament de la instal·lació elèctrica s’ha de tenir en compte, 

principalment el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) 

  

13.5.2. Instal·lació general i canalitzacions 
Les canalitzacions compliran les instruccions del Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió ITC-BT 19 

Els cables conductors que s’instal·laran a l’hípica seran cables amb diversos 

conductors de coure unipolars, aïllats amb goma o policlorur de vinil, tenint en compte una 

temperatura ambiental de 40 ºC (Taula 1 de la ITC-BT 19). 

Els cables es col·locaran sota tubs de plàstic o metàl·lics o sota motllures, qualsevol 

que sigui el tipus d’instal·lació del tub a l’aire, grapat sobre paret, etc.  

Les línies de distribució als aparells de consum compliran la ITC-BT 06 del REBT. 

Els locals destinats a l’explotació estan classificats pel REBT. com a locals molls, i 

per tant, compliran les prescripcions de la Instrucció Tècnica Complementària 

corresponent. 
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Les línies de distribució general als punts de consum, partiran del quadre de 

distribució general. Les línies seran instal·lades tenint en compte els següents criteris: 

1.- Canalitzacions i lluminàries estanques. 

2.- Caixes de connexió, endolls, interruptors, quadres elèctrics, etc., amb protecció 

del tipus IP-55. 

3.- Els tubs d’allotjament dels conductors, s’instal·laran en muntatge superficial, i 

seran del tipus no propagador de flama. 

4.- Les línies estaran formades per conductors de coure aïllat, fins a 750 V entubat i 

secció segons la potència que ha d’alimentar i que estaran especificades en les 

taules de càlcul. 

 

Totes les línies que sortiran del quadre de distribució estaran protegides contra 

corrents de defecte, pel corresponent interruptor diferencial i contra sobreintensitats pels 

petits interruptors automàtics instal·lats a cada quadre. 

Totes les masses metàl·liques estaran connectades a la línia de terra fins al quadre 

de distribució secundari, des d’on es connectarà a terra mitjançant un conductor fins a la 

caixa de comprovació de terres. 

A l’hora de calcular la secció dels conductors elèctrics es determinaran tenint en 

compte el percentatge de caiguda de tensió (% de c.d.t). Segons la normativa, en línies 

d’enllumenat el % de c.d.t. ha de ser inferior a un 3 % i en la resta de línies a un 5 %. 

A cada línia es determinarà la secció del conductor de fase, la secció del conductor 

de protecció, el calibre de l’interruptor magnetotèrmic com a aparell de protecció, el petit 

interruptor automàtic (PIA) i l’interruptor diferencial (ID), determinant en aquest, el 

calibre i la sensibilitat (100mA). 

 

13.6. Definició dels elements de cada línia 

La instal·lació elèctrica de la hípica estarà formada per les següents línies: 

Línia 0. Enllumenat d’emergència (22 W) 

Línia 1. Enllumenat de la pista coberta 

Línia 2. Enllumenat dels boxes (16 boxes) i sales de gra (2 sales) 

Línia 3. Enllumenat de recepció, del despatx, de la sala de reunions, els lavabos, els 

vestuaris, l’aula i sala de selles  (40W) 

Línia 4. Enllumenat del magatzem (40W) 
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Línia 5. Enllumenat exterior 6 projectors de leds per exterior (60W) 

Línia 6. Endolls de la línia de boxes ( hi haurà 4 endolls a l’aula, 4 a cada un dels 

lavabos-vestuaris i 1 a la sala de gra)  (1000 W) 

Línia 7. Endolls Nau principal ( hi ha 4 a recepció, 4 al despatx, 4 a la sala de 

reunions, 4 als lavabos, 1 a la sala de gra, 4 a la sala de les selles i 4 a la pista 

coberta ) (1000 W) 

Línia 8. Endolls de magatzem (1000 W) 

Línia 9. Calderes elèctriques trifàsiques (7500 W) 

Línia 10. Bombes d’aigua trifàsiques (310 W) 

 

13.6.1 Línies elèctriques 

Hi ha un total de 11 línies. Les 9 primeres són monofàsiques i estaran alimentades 

amb una tensió de 230 V, i les altres 2 són trifàsiques i estaran alimentades amb una tensió 

de 400 V. A més s’ha fet el càlcul de la línia principal i de la posada a terra. 

 

13.6.1.1. Càlcul de les línies monofàsiques a 230 V 

Les característiques de les línies monofàsiques estan descrites en la Taula 13.1. 

 

Taula 13.1. Característiques de les línies de 230 V 

 

Línia Punts de 

llum/endolls 

Aparells Longitud 

línia (m) 

Potència 

unitària (W) 

Potència 

línia (W) 

Cos 

φ 

η 

0 20 20 220 22 440 0,85 0,9 

1 120 240 85 40 9600 0,85 0,9 

2 72 72 75 40 2880 0,85 0,9 

3 44 79 80 40 3160 0,85 0,9 

4 16 32 135 40 1280 0,85 0,9 

5 6 6 130 60 360 0,85 0,9 

6 13 13 80 1000 13000 1 0,9 

7 25 25 80 1000 25000 1 0,9 

8 6 6 100 1000 6000 1 0,9 

 

Aquestes nou línies representen una potència total instal·lada de 61,72 kW.  
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El balanç de potència i les intensitats dels fluorescents i làmpades de descàrregues 

es calcula d’acord amb la ITC-BT-44 amb les fórmules: 

S= 1,8 x P’ 

P= S x cos φ 

Q= S x sin φ 

I= S/V 

 

Pel que fa als endolls s’utilitzen les següents fórmules: 

S= P/cos φ 

Q= S x sin φ 

I= P/ (V x cos φ) 

On:  

S, potència aparent de la línia (VA) 

P’, potència de les làmpades (W) 

P, potència activa de la línia (W) 

cos φ, factor de potència de les làmpades 

Q, potència reactiva de la línia (VAr) 

I, intensitat del corrent que passa per la línia (A) 

V, tensió de la línia (V) 

 

Pel càlcul de la secció dels conductors de fase es calcula considerant com a màxim 

una pèrdua del 1 % del voltatge. S’utilitzaran els següents formules: 

∆V = 1% x V  que en el nostre cas és el 1 % de 230, per tant ∆V és 2,3 V 

La resistència del cable és Rc = ∆V / I 

Com que Rc és també igual a ρ x Longitud / Secció del cable, per tant es dedueix 

que la secció del cable Sc = a ρ x Longitud / Rc 

Els cables utilitzats són unipolars de coure pur amb una constant de resistivitat de 

0,01724 Ωm, aïllats amb PVC i sota tub protector. 

Per comprovar que les seccions dels conductors compleixen el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió s’utilitza la fórmula següent: 

Es calcula la caiguda de tensió 

cdt = (2 x L x P) / ( χ x s x V) en (V) 

 



ANNEX XIII. CÀLCULS ELÈCTRICS 

 119 

On: 

L, longitud de la línia en metres 

P, potencia de la línia en W 

χ, conductivitat elèctrica del conductor. En el cas del coure i és de 56 m /Ω mm2 

s, secció del conductor comercial triat 

V, tensió de la línia monofàsica que és de 230 V 

 

Calcularem el tant per cent de caiguda de tensió, que segons normativa ha de ser 

inferior al 3 % en interiors. 

 

% cdt = 100 x cdt / 230 

 

Línia 0: 

S = 1,8 x P’ = 1,8 x 440 = 792 VA 

P = S x cos φ = 792 x 0,85 = 673,2 W 

Q = S x sin φ = 792 x 0,53 = 419,76 VAr 

I = S/V = 792 / 230 = 3,44 A 

Longitud de línia = 220 m 

Rc = ∆V/I = 2,3/3,44 = 0,67 Ω 

Sc =  ρ x Longitud / Rc = (0,01724 x 220) / 0,67 = 5,66 mm2 

 

Per tant, s = 6 mm2 

 

Segons la Taula 1 del ITC-BT 16 en conductors de 6 mm2 permet una intensitat fins 

a 30 A. La Intensitat en aquesta línia és de 3,44 A, per tant compleix. 

 

cdt = (2 x L x P)/ ( χ x s x V) = ( 2 x 220 x 673,2 ) / ( 56 x 6 x 230) =  3,83 V 

% cdt = 100 x cdt / 230 = 100 x 3,83 / 230 = 1,67 % 

 

La cdt és inferior al 3%; per tant compleix. 

  

Línia 1:  

S = 1,8 x P’ = 1,8 x 9600 = 17280 VA 
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P = S x cos φ = 17280 x 0,85 = 14688 W 

Q = S x sin φ = 17280 x 0,53 = 9158,4 VAr 

I = S/V = 17280 / 230 = 75,13 A 

Longitud de línia = 85 m 

Rc = ∆V/I = 2,3/75,13 = 0,031 Ω 

Sc =  ρ x Longitud / Rc = (0,01724 x 85) / 0,031 = 47,87 mm2 

 

Per tant, s = 50 mm2 

 

Segons la Taula 1 del ITC-BT 16 en conductors de 50 mm2 permet una intensitat 

fins a 103 A. La Intensitat en aquesta línia és de 75,13 A, per tant compleix. 

 

cdt = (2 x L x P)/ ( χ x s x V) = ( 2 x 85 x 14688 ) / ( 56 x 50 x 230) = 3,88 V 

% cdt = 100 x cdt / 230 = 100 x 3,88 / 230 = 1,69 % 

La cdt és inferior al 3%, per tant compleix. 

 

Línia 2: 

S = 1,8 x P’ = 1,8 x 2880 = 5184 VA 

P = S x cos φ = 5184 x 0,85 = 4406,4 W 

Q = S x sin φ = 5184 x 0,53 = 2747,5 VAr 

I = S/V = 5184 / 230 = 22,54 A 

Longitud de línia = 75 m 

Rc = ∆V/I = 2,3/22,54 = 0,1 Ω 

Sc =  ρ x Longitud / Rc = (0,01724 x 75) / 0,1 = 12,67 mm2 

 

Per tant, s = 16 mm2 

 

Segons la Taula 1 del ITC-BT 16 en conductors de 16 mm2 permet una intensitat 

fins a 54 A. La Intensitat en aquesta línia és de 22,54 A, per tant compleix. 

 

cdt = (2 x L x P)/ ( χ x s x V) = ( 2 x 75 x 4406,4 ) / ( 56 x 16 x 230) =  3,21 V 

% cdt = 100 x cdt / 230 = 100 x 3,21 / 230 = 1,4 % 
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La cdt és inferior al 3%, per tant compleix. 

 

Línia 3: 

S = 1,8 x P’ = 1,8 x 3160 = 5688 VA 

P = S x cos φ = 5688 x 0,85 = 4834,8 W 

Q = S x sin φ = 5688 x 0,53 = 3014,6 VAr 

I = S/V = 5688 / 230 = 24,73 A 

Longitud de línia = 80 m 

Rc = ∆V/I = 2,3/24,73 =  0,093 Ω 

Sc =  ρ x Longitud / Rc = (0,01724 x 90) / 0,093 = 16,68 mm2 

 

Per tant, s = 16 mm2 

 

Segons la Taula 1 del ITC-BT 16 en conductors de 16 mm2 permet una intensitat 

fins a 54 A. La Intensitat en aquesta línia és de 24,73 A, per tant compleix. 

 

cdt = (2 x L x P)/ ( χ x s x V) = ( 2 x 80 x 4834,8 ) / ( 56 x 16 x 230) =  3,75 V 

% cdt = 100 x cdt / 230 = 100 x 3,75 / 230 = 1,63 % 

 

La cdt és inferior al 3%, per tant compleix. 

 

Línia 4: 

S = 1,8 x P’ = 1,8 x 1280 = 2304 VA 

P = S x cos φ = 2304 x 0,85 = 1958,4 W 

Q = S x sin φ = 2304 x 0,53 = 1221,1 VAr 

I = S/V = 2304 / 230 = 10,02 A  

Longitud de línia = 135 m 

Rc = ∆V/I = 2,3/10,02 = 0,23 Ω 

Sc =  ρ x Longitud / Rc = (0,01724 x 135) / 0,23 = 10,14 mm2 

 

Per tant, s = 10 mm2 
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Segons la Taula 1 del ITC-BT 16 en conductors de 10 mm2 permet una Intensitat 

fins a 40 A. La Intensitat en aquesta línia és de 10,02 A, per tant compleix. 

 

cdt = (2 x L x P)/ ( χ x s x V) = ( 2 x 135 x 1958,4 ) / ( 56 x 10 x 230) =  4,11 V 

% cdt = 100 x cdt / 230 = 100 x 4,11 / 230 = 1,79 % 

 

La cdt és inferior al 3%, per tant compleix. 

 

Línia 5: 

S = 1,8 x P’ = 1,8 x 360 = 648 VA 

P = S x cos φ = 648 x 0,85 = 550,8 W 

Q = S x sin φ = 648 x 0,53 = 343,4 VAr 

I = S/V = 648 / 230 = 2,82 A 

Longitud de línia = 130 m 

Rc = ∆V/I = 2,3/2,82 = 0,82 Ω 

Sc =  ρ x Longitud / Rc = (0,01724 x 130) / 0,82 = 2,75 mm2 

 

Per tant, s = 6 mm2 

 

Segons la Taula 1 del ITC-BT 16 en conductors de 6 mm2 permet una intensitat fins 

a 30 A. La Intensitat en aquesta línia és de 2,82 A, per tant compleix. 

 

cdt = (2 x L x P)/ ( χ x s x V) = ( 2 x 130 x 550,8 ) / ( 56 x 6 x 230) =  1,85 V 

% cdt = 100 x cdt / 230 = 100 x 1,85 / 230 = 0,81 % 

 

La cdt és inferior al 3%, per tant compleix. 

 

Línia 6: 

S = P/cos φ = 13000/1 = 13000 VA 

Q = S x sin φ = 13000 x 0 = 0 

I = P/ (V x cos φ) = 13000/(230 x 1) = 56,52 A  

Longitud de línia = 80 m 

Rc = ∆V/I = 2,3/56,52 = 0,04 Ω 
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Sc =  ρ x Longitud / Rc = (0,01724 x 90) / 0,04= 38,13 mm2 

 

Per tant, s = 35 mm2 

 

Segons la Taula 1 del ITC-BT 16 en conductors de 35 mm2 permet una Intensitat 

fins a 86 A. La Intensitat en aquesta línia és de 56,52 A, per tant compleix. 

 

cdt = (2 x L x P)/ ( χ x s x V) = ( 2 x 80 x 13000 ) / ( 56 x 35 x 230) =  4,61 V 

% cdt = 100 x cdt / 230 = 100 x 4,61 / 230 = 2,01 % 

 

La cdt és inferior al 3%, per tant compleix. 

 

Línia 7: 

S = P/cos φ = 25000/1 = 25000 VA 

Q = S x sin φ = 25000 x 0 = 0 

I = P/ (V x cos φ) = 25000/(230 x 1) = 108,7 A 

Longitud de línia = 80 m 

Rc = ∆V/I = 2,3/108,7 = 0,021 Ω 

Sc =  ρ x Longitud / Rc = (0,01724 x 80) / 0,021 = 65,18 mm2 

 

Per tant, s = 70 mm2  

 

Segons la Taula 1 del ITC-BT 16 en conductors de 70 mm2 permet una Intensitat 

fins a 149 A. La Intensitat en aquesta línia és de 108,7 A, per tant compleix. 

 

cdt = (2 x L x P)/ ( χ x s x V) = ( 2 x 70 x 25000 ) / ( 56 x 70 x 230) =  3,88 V 

% cdt = 100 x cdt / 230 = 100 x 3,88 / 230 = 1,69 % 

 

La cdt és inferior al 3%, per tant compleix. 

 

Línia 8: 

S = P/cos φ = 6000/1 = 6000 VA 

Q = S x sin φ = 6000 x 0 = 0 
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I = P/ (V x cos φ) = 6000/(230 x 1) = 26,09 A 

Longitud de línia = 100 m 

Rc = ∆V/I = 2,3/26,09 = 0,088 Ω 

Sc =  ρ x Longitud / Rc = (0,01724 x 100) / 0,09 = 19,55 mm2 

 

Per tant, s = 25 mm2 

 

Segons la Taula 1 del ITC-BT 16 en conductors de 25 mm2 permet una Intensitat 

fins a 70 A. La Intensitat en aquesta línia és de 26,09 A, per tant compleix. 

 

cdt = (2 x L x P)/ ( χ x s x V) = ( 2 x 100 x 6000 ) / ( 56 x 25 x 230) =  3,73 V 

% cdt = 100 x cdt / 230 = 100 x 3,73 / 230 = 1,62 % 

 

La cdt és inferior al 3%, per tant compleix. 

 

En la Taula 13.2 hi ha un resum de les 8 línies monofàsiques. 

 

Taula 13.2. Dimensionament de les línies monofàsiques 

 

L Balanç de potencies I 

(A) 

Secció 

(mm2) 

Dimensionar % 

cdt S 

(VA) 

P 

(W) 

Q 

(VAr) 

Secció 

fase 

(mm2) 

Secció 

neutre 

(mm2) 

Secció 

protecció 

(mm2) 

PIA 

(A) 

0 792 673,2 419,76 3,44 5,66 6 6 6 4 1,67 

1 17280 14688 9158,4 75,13 47,87 50 25 25 80 1,69 

2 5184 4406,4 2747,5 22,54 12,67 16 16 16 25 1,4 

3 5688 4834,8 3014,6 24,74 16,68 16 16 16 25 1,63 

4 2304 1958,4 1221,1 10,02 10,14 10 10 10 16 1,79 

5 648 550,8 343,4 2,82 2,75 6 6 6 4 0,81 

6 13000 13000 0 56,52 38,13 35 16 16 83 2,01 

7 25000 25000 0 108,7 65,18 70 35 35 125 1,69 

8 6000 6000 0 26,09 19,55 25 25 16 35 1,62 
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P total = 440 + 9600 + 2880 + 3160 + 1280 + 360 + 13000 + 25000 + 6000 = 61720 

W = 61,75 kW 

 

Aquestes 9 línies s’uniran a una sola línia on es col·locarà un interruptor diferencial 

(ID) amb les característiques següents: 

 

I total= 3,44 + 75,13 + 22,54 + 24,73 + 10,02 + 2,82 + 56,52 + 108,7 + 26,09  = 

329,99 A 

I = 330 A 

 

La secció del conductor de fase i neutre és de 70 mm2 

La secció del conductor de protecció és de 35 mm2 

 

Per tant el ID = 400 A / 30 mA 

 

 

13.6.1.2. Càlcul de les línies trifàsiques a 400 V 

Les característiques de les línies trifàsiques estan descrites a continuació. 

 

Línia 9. 2 Calderes elèctriques trifàsiques (7500W)  

 

Línia 10. 2 Bombes d’aigua (310W) 

 

En la Taula 13.3 hi ha els components de cada una de les línies trifàsiques.  

 

Taula 13.3. Característiques de les línies elèctriques de 400 V a instal·lar 

 

Línia Zona Aparells Potència (W) cos φ 

9 Nau principal Caldera 1 

Caldera 2 

7.500 

7.500 

0,8 

0,8 

10 Pous Bomba 1 

Bomba 2 

310 

310 

0,8 

0,8 
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Aquestes dues línies representen una potència total instal·lada de 15,62 kW. 

 

Les fórmules utilitzades són les següents: 

I individual = P / (√3 x V x cos φ) 

I total = 1,25 x I major potència + Σ I nominal resta 

On: 

I, intensitat de càlcul (A) 

P, potència activa (W) 

V, tensió (400 V) 

cos φ, factor de potència 

S = secció teòrica en mm2 = P x L / (χ x e x V) 

On: 

 L, longitud de la línia en metres 

 P, potencia de la línia en W 

 χ , conductivitat elèctrica. En el cas del coure i és de 56 m /Ω mm2 

 e, caiguda de tensió admissible 

 V, tensió de la línia trifàsica que és de 400 V 

 

cdt = (L x P) / ( χ x s x V) en (V) 

On: 

s, secció del conductor comercial triat 

 

El càlcul de cada línia és: 

 

Línia 9.   

I individual = P / (√3 x V x cos φ) = 7500/ (√3 x 400 x 0,8) = 13,53 A 

I total = 1,25 x I major potència + Σ I nominal resta = 1,25 x 13,53 +13,53 = 

30,45A 

S = P x L / (χ x e x V) = 15000 x 70 / (56 x 4 x 400) = 11,71 mm2 

 

Per tant s = 16 mm2 
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Segons la Taula 1 del ITC-BT 16 en conductors de 16 mm2 permet una Intensitat 

fins a 54 A. La Intensitat en aquesta línia és de 30,45 A, per tant compleix. 

 

cdt = (L x P) / ( χ x s x V) = (70 x 15000) / (56 x 16 x 400) = 2,93 % 

 

La cdt és inferior a 3%, per tant compleix. 

 

Línia 10. 

I individual = P / (√3 x V x cos φ) = 310/ (√3 x 400 x 0,8) = 0,56 A 

I total = 1,25 x I major potència + Σ I nominal resta = 1,25 x 0,56 + 0,56 = 1,26 A 

S = P x L / (χ x e x V) = 620 x 120 / (56 x 4 x 400) = 0,83 mm2 

 

Per tant s = 1,5 mm2 

 

Segons la Taula 1 del ITC-BT 16 en conductors de 1,5 mm2 permet una Intensitat 

fins a 13 A. La Intensitat en aquesta línia és de 1,26 A, per tant compleix. 

 

cdt = (L x P) / ( χ x s x V) = (120 x 460) / (56 x 1,5 x 400) = 1,64 % 

 

La cdt és inferior a 3%, per tant compleix. 

 

El resum de les línies trifàsiques és el de la Taula 13.4 

 

Taula 13.4. Dimensionament de les línies trifàsiques 

 

Línia Intensitat 

(A) 

Dimensionament 

S conductor fase i 

neutre (mm2) 

S conductor 

protecció (mm2) 

PIA 

(A) 

ID (A) 

9 30,45 16 16 32 40 A/300mA 

10 0,93 1,5 1,5 1 16 A/300mA 
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13.6.1.3. Càlcul de la línia principal 

Els cables de la línia principal són unipolar de coure, aïllats amb PVC. El càlcul de 

la secció d’aquests s’ha fet seguint les instruccions ITC-BT-06 i ITC-BT-19 del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT). 

El resum de totes les línies que componen la instal·lació és el de la Taula 13.5 

 

Taula 13.5. Balanç total de potències 

 

Línia Monofàsica/trifàsica Potència activa (W) 

0 Monofàsica 673,2 

1 Monofàsica 14688 

2 Monofàsica 4406,4 

3 Monofàsica 4834,8 

4 Monofàsica 1958,4 

5 Monofàsica 550,8 

6 Monofàsica 13000 

7 Monofàsica 25000 

8 Monofàsica 6000 

9 Trifàsica 15000 

10 Trifàsica 620 

 Potència instal·lada : 86.731,6 W 

  

 

La secció del conductor de fase i neutre és de 70 mm2 

La secció del conductor de protecció és de 35 mm2 

 

ICP (interruptor magnetotèrmic): 125 A. El calibre final dependrà de la potència 

que es contracti i de les indicacions de la companyia subministradora 

 

Fusibles CGP: 125 A 
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13.6.1.4. Càlcul de la posada a terra 

La normativa que s’ha utilitzat de referència és la de l’ITC-BT-18. La presa de terra 

ha de complir: 

Rt ≤ V/Id 

On:  

Rt, resistència de la presa de terra 

V, tensió de contacte (24 V en locals humits) 

Id, sensibilitat de l’interruptor diferencial (0,3 A en el cas més desfavorable) 

 

R t ≤ 24 / 0,3 

R t ≤ 80 Ω 

 

La posada a terra serà mitjançant una barra vertical. La longitud del conductor 

enterrat és: 

L = 2ρ /R t 

On: 

ρ, resistència del terreny (150 Ω x m) 

 

L= (2 x 150) / 80 = 1,87 m à 2 m.  

 

13.7. Consum d’energia 
A continuació s’ha calculat la potència que s’ha de contractar, el consum d’energia 

elèctrica i el cost total de la factura elèctrica. 

 

Potència a contractar: 

Potència a contractar = Potència total instal·lada x coeficient de simultaneïtat = 

(71111,6 W(línia de 230 V) + 15460 W( línia de 400 V)) x  0,70 = 60600,12 W 

 

Potència a contractar = 60,6 kW 

 

Consum d’energia elèctrica: 

La línia 0 sols serveix per carregar les bateries de les làmpades d’emergència, per 

tant, es considera que s’utilitza una hora diària, o 365 hores anuals 
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Línia 0 = 673,2 W x 365 h/any = 245,72 kWh anuals 

 

La línia 1 s’utilitzarà tan sols en dies de pluja o si es fan classes de nit. Segons 

l’annex I, la mitjana de dies l’any de pluja és de 117,8 , contant que aquests dies es treballa 

8 hores, ens dóna que hi haurà oberta la llum de la pista en dies de pluja 942,4 hores 

anuals. A aquestes hores s’ha d’afegir les hores de classe dels dies que no plou, quan s’ha 

post el sol, que es considera unes 2 hores diàries, amb un total de 494,4 hores anuals. En 

total es preveu tenir els llums oberts de la pista coberta 1436,8 hores anuals. 

Línia 1 = 14688 W x 1436,8 h/any = 21103,72 kWh anuals 

 

Les línies 2, 4 i 5 corresponen a les línies d’enllumenat utilitzat per a donar menjar 

als animals. El requeriment de potència d’aquestes línies és de  6915,6 W i es suposarà una 

mitjana de consum d’aquestes línies de 2 hores diàries. 

Línia 2,4 i 5 = 6915,6 W x 730 h/any = 5.048,39 kWh anuals 

 

La línies 3, 6, 7 i 8 es preveu que s’utilitzin unes 4 hores diàries de mitjana: 

Línia 3,6,7 i 8 = 48834,8 W x 1460 h/any = 71.298,81 kWh anuals 

 

La línies trifàsiques 9 i 10 es suposa un funcionament de 4 hores diàries de mitjana 

Línia 9 i 10 = 15620 W x 1460 h/any = 22.805,2 kWh anuals 

 

En total s’estima consumir 120501,84 kWh /any 

 

Considerant la tarifa l’últim recurs, ja que el mercat està liberalitzat, s’estima que la 

despesa anual per l’energia elèctrica consumida serà de: 

 120501,84 x 0,1765 €/kWh = 21268,58 €/any 

 

A aquest preu s’ha de sumar els costos fixes per contractació de potència que són 

de 30 euros/ mes, donant un total de 360 euros/ any. 

 

En total la facturació anual és de 216228,58 €/any. 
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14.1. Disseny de la instal·lació 
L’aigua de l’explotació surt de 2 pous oberts revestits d’obra ceràmica de 5 metres 

de diàmetre i 12 m de fondària ja existents, els quals poden subministrar un cabal de 

15.000 l/h cada un. Al costat de cada pou es col·loca un dipòsit de PE d’aigua prefabricats 

sobre una plataforma a 15 metres d’alçada. L’aigua es bombeja dels pous mitjançant una 

bomba submergible fins als dipòsits. 

 
Figura 14.1. Distribució de bomba, dipòsit i canonades de cada pou 

 

El bombeig de l’aigua es realitzarà principalment a la matinada, que és quan no hi 

ha activitat en el centre i el cost energètic és inferior. 

S’ha dimensionat els dipòsits per tal de que en cas d’averia o problema en els pous 

es pugui tenir el màxim d’aigua que es consumeix en 2’5 dies, coincidents en cap de 

setmana. 

 Els dos dipòsits són independents, connectats en la xarxa, però que es podran 

separar amb l’ús d’una clau de pas en cas que hi hagi problemes en un dels pous o dipòsits. 

Cada mig any es neteja i desinfecta un dels dipòsits, deixant operatiu l’altre. En 

total, un cop l’any es neteja alternadament els dipòsits. Així mateix, cada 3 mesos es 

netejaran tots els abeuradors. 

La xarxa de distribució és de polietilè d’ús alimentari. 
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14.2. Necessitats d’aigua 

El consum d’aigua dels equins dependrà de la temperatura, el treball realitzat, el 

tipus de menjar consumit, si està gestant o lactant, etc. 

Segons el Dr Bolger C 2008; el cavall és un dels pocs animals que suen per la pell, i 

estan composats per un 62 - 68% d’aigua. Per evitar problemes, és important que l’aigua la 

tinguin sempre a disposició, encara que un cavall adult només beu entre 2 i 8 vegades al 

dia. S’estima que un cavall consumeix uns 5 litres per cada 100 kg de pes viu; amb una 

mitjana de 25 litres diaris per animal. 

Per tant, tenint en compte que a l’explotació hi haurà 16 cavalls, el consum d’aigua 

diari serà de 400 l/dia 

Aquesta dada es majora en un 50% per incloure els dies de més consum dels 

animals i les evaporacions que es tinguin en els abeuradors; per tant, el consum d’aigua 

beguda pels cavalls serà de 600 l/dia. 

El consum d’aigua per a la higiene del cavall en forma de dutxa s’estima el 

corresponent a una durada de 10 minuts per animal i dia, per tant suposant un cabal d’aigua 

de 0,3 l/s resultarà un consum diari de 180 litres. En el cas més desfavorable, en què en un 

sol dia es dutxin els 16 cavalls, el volum d’aigua serà de 2880 l/dia. 

D’acord amb l’estimació anteriors el consum diari d’aigua pels cavalls de 

l’explotació serà de 3480 l/ dia. 

Segons l’Ajuntament de Madrid en “Guía de ahorro energético en gimnasios” en 

“Sistema de ahorro de agua y energia” 2012 1(1) (05/06/2012) http://www.madrid.org 

publica que l’estimació en el consum d’aigua d’un usuari en un gimnàs és d’entre 40 i 60 

litres diaris. Considerant que en les instal·lacions projectades es compleix aquest consum 

en els lavabos, sanitaris i dutxes; i que es treballa a la màxima capacitat, (que són 4 clients 

fent classe durant 8 hores i tots els propietaris dels cavalls en pupil·latge) i que tots els 

clients utilitzen els banys, el consum serà 2640 l /dia. 

Per tant, el consum diari total de l’explotació en el dia més desfavorable serà de 

6120 l/dia. 

Els dipòsits prefabricats es dimensionen perquè es pugui tenir aigua durant 2’5 dies 

en cas d’averia o problemes en els pous. Així el volum necessari serà de 15.300 l, que es 

majora a 16000 litres, amb una capacitat per dipòsit de 8000 litres. 
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14.3. Càlcul del diàmetre de les canonades 

Es realitzen el càlculs suposant canonades a plena secció i limitant la seva velocitat 

a 1,5 m/s. 

 

14.3.1. Canonada d’impulsió 
El temps de bombejament que es fixa per omplir els dipòsits és de 3 hores. 

El cabal que ha d’impulsar cada bomba de cada pou al seu respectiu dipòsit és de 

0,74 l/s amb un diàmetre interior de canonada de 25 mm. El tub comercial igual o superior 

a aquest diàmetre és de 26,2 mm a l’interior i de 32 mm a l’exterior. 

 

14.3.2. Canonada de distribució 
El diàmetre de la canonada de distribució es calcularà a partir del cabal necessari, 

que és de 12 l/s (veure taula 14.1) 

 

Taula 14. 1. Cabals requerits per cada línia de distribució d’aigua 

 

Punt de consum Cabal unitari 

(l/s) 

Número 

d’unitats 

Cabal total 

(l/s) 

Abeuradors 0,35 16 5,6 

Dutxa cavalls 0,3 2 0,6 

Lavabo 

Dutxa 

Wàter 

Total 

0,1 

0,2 

0,1 

12 

21 

4 

1,2 

4,2 

0,4 

5,8 

Total cabal (l/s)   12 

 

El càlcul d’aquesta canonada resulta ser de 100 mm. La mida comercial igual o 

superior és de 104 mm amb un diàmetre exterior de 110 mm i pressió nominal de 6 atm. 
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14.4. Càlcul de la potència del grup de bombejament 

Per calcular la potència que ha de tenir el grup de bombejament per elevar l’aigua 

fins als dipòsits s’utilitzarà la següent expressió: 

 

P = γ x Q x Hb / η x 75 

 

On η, rendiment de la bomba 

γ, pes específic de l’aigua (1000 Kg/m3) 

Q, cabal (m3/s) 

Hb, alçada manomètrica de la bomba (m) 

 

Es calcularà Hb a partir de la següent expressió: 

Hb = Hi + ∆hi 

 

On Hi, alçada d’impulsió ( m) 

∆hi, pèrdua de càrrega (m) 

 

Per calcular la pèrdua de càrrega continua s’utilitzarà la fórmula de Hazem-

Williams vàlida per a conduccions d’aigua en règim turbulent de transició. 

 

∆h = ( 10,62 x C-1,85 L x Q1,85)/ D4,87 = 2,04 m 

On C, factor tipus material ( polietilè = 150) 

L, longitud de canonada (25 m) 

Q, cabal (0,00074 m3/s) 

D, diàmetre (0,0262 m) 

 

La pèrdua localitzada s’estima en el 25% de la pèrdua de càrrega continua, que és 

de 0,51 m 

Per tant la pèrdua de càrrega total és de 2,55 m i l’alçada manomètrica serà de: 

Hb = Hi + ∆hi = 20 + 2,55 = 22,55 m 

Finalment es calcularà la potència de la bomba: 

P = γ x Q x Hb / η x 75 = 1000 x 0,00074 x 22,55 / 0,70 x75 = 0,31 kW 
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14.5. Càlcul de la pressió de servei 
L’aigua s’elevarà mitjançant una bomba submergible, des de cada pou fins al 

dipòsit corresponent, col·locat a 15 m d’alçada. A partir d’aquí es distribuirà l’aigua per 

gravetat. La xarxa de distribució serà de polietilè d’ús alimentari i subministrarà aigua a 

tots els punts de sortida. 

Es calcularà la pressió en el punt més desfavorable (Pb) de la figura 14.1 . En 

aquest cas serà les dutxes, ja que estan situades en el punt més allunyat dels dipòsits (Pa) 

de la figura 14.1. 

 

S’utilitzarà la següent expressió:  

Pb = Hab – Ahab 

 

Per calcular la pèrdua de càrrega continua s’utilitzarà la fórmula utilitzada 

anteriorment. 

∆h = (10,62 x C-1,85 x L x Q1,85) / D4,87 = 2,15 m 

 

On C, factor tipus material ( polietilè = 150) 

L, longitud de canonada (125 m) 

Q, cabal (0,012 m3/s) 

D, diàmetre (0,104 m) 

 

La pèrdua localitzada s’estima el 25% de la pèrdua de càrrega continua, que és de 

0,54. La pèrdua de càrrega total és de 2,69 m. A les dutxes hi haurà una pressió de servei 

de 12,31 m. Aquesta pressió es considera acceptable. 

 

Per tant, 

Pb = Hab – Ahab = 15 –2,15 – 0,54 = 7,94  

 

On Pb, pressió en lavabo (m) 

Hab, alçada del lavabo als dipòsits (m) 

∆hab, pèrdua de càrrega (m) 

 

14.6. Xarxa d’aigua calenta sanitària 
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Els diàmetres de les canonades de la instal·lació d’aigua calenta sanitària són els 

mateixos que en el cas de l’aigua freda, a efectes de sobredimensionar.  

Per aconseguir l’aigua calenta s’instal·la a la sala de selles dos termos elèctrics, 

tipus acumulador de 200 litres de capacitat. 

 

14.7. Xarxa d’aigües residuals 

Aquesta xarxa recull l’aigua de les dutxes dels cavalls, les dutxes, lavabos i 

sanitaris. Les canonades que s’utilitzaran en aquesta xarxa seran de PVC. Aquestes aigües 

es recolliran dins una fossa sèptica. Els cabals adoptats són els que figuren a la taula 14.2 

 

Taula 14.2. Cabals dels serveis 

 

 Núm. d’unitats Cabals unitaris 

(l/s) 

Cabal total 

(l/s) 

Dutxa cavalls 2 0,3 0,6 

Lavabo 12 0,75 9 

Dutxa 21 1,5 31,5 

Wàter 4 0,5 2 

Total   43,1 

 

Per la xarxa de sanejament s’utilitza un diàmetre mínim de tub de 110 mm de 

diàmetre, amb PVC, amb una pendent mínima de 2 %, que és capaç d’assumir el cabal que 

es calcula segons la fórmula de Manning considerat règim turbulent rugós en làmina lliure 

i de secció efectiva del 50%. 

Q = 1/n x (Rh)2/3 x I1/2 x S 

 

On: 

 Q, cabal de la canonada a secció plena (m3/s) 

n, coeficient de rugositat del material (PVC) = 0,001 

S, secció efectiva serà el 50 % de la total (m2) 

I, pendent de la canonada (2%) = 0,02 
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Rh, radi hidràulic, quocient entre la secció mullada i el perímetre mullats (m) 

  

Per tant el cabal d’aquest canal és de 0,122 m3/s. Com que l’aigua residual que ha 

d’evacuar és de 0,043 m3/s, el diàmetre és suficient. 

 

14.8. Xarxa d’aigües pluvials 

Per calcular la xarxa d’aigües pluvials es necessita conèixer el cabal que es calcula 

a partir de l’equació: 

Q = s x  I x c 

On:   Q, cabal a desaigües (l/s) 

s, superfície (m2) 

I, intensitat pluviomètrica (mm/h) 

C, coeficient d’escolament (adimensional) 

 

La intensitat, segons el CTE en les corbes de precipitacions en la isohieta que 

correspon a la zona de l’explotació correspon a 50 mm/h, per tant, la intensitat considerada 

és de 110 mm/h 

Els cabals són calculats per l’aigua que han de recollir cada tram de canaló que 

desaiguarà a cada baixant, separats cada 5 m  

 

Taula 14.3. Cabals de pluja recollits pels canalons i desaiguats per cada baixant 

 

 Superfície de teulat ( m2) Cabals (l/s) 

Nau principal est 75 2,06 

Nau principal oest 50 1,38 

Línia de boxes 25 0,68 

Nau magatzem est 50 1,38 

Nau magatzem oest 50 1,38 

14.8.1. Dimensionament dels canalons 
Els canalons utilitzats són de xapa galvanitzada amb forma rectangular. L’amplada 

d’aquests canalons és de 12 cm., l’alçada de 10 cm i el resguard s’ha considerat d’un 50%. 
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Pel seu càlcul s’ha de considerat l’equació de Manning 

Q/s = v = 1/n x Rh2/3 x I1/2 

On:   Q, cabal (l/s) 

v, velocitat (m/s) 

Rh, radi hidràulic, quocient entre la secció mullada i el perímetre mullats (m) 

n, coeficient de rugositat del material (xapa galvanitzada) 0,012 

I, pendent 5‰ 

 

Per un pendent del 5‰ i per un canaló de xapa galvanitzada (n = 0,012) resulten els 

cabals en tots els casos és de 3,3 l/s i velocitats de 0,57 m/s. Com que aquest valors són 

superiors als cabals donats en la Taula 14.3 es pot considerar que els canalons són 

acceptables. 

 

14.8.2. Dimensionament de les baixants 
Les baixants es col·locaran adossades a cada pilar, o sigui que cada 5 m. El 

diàmetre de les baixants es calcularà amb la fórmula de Dawson i Hunter: 

Q= 3,15x10-4 x r5/3 x D8/3 

On: 

Q, cabal procedent de la pluja  taula 14.3 (l/s) 

r, grau d’ompliment (0,33)  

D, diàmetre del baixant (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 14.4. Càlcul dels diàmetres de les baixants 

 

 Cabal Diàmetre Diàmetre Diàmetre 
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(l/s) calculat 

(mm) 

comercial 

exterior 

(mm) 

comercial 

interior 

(mm) 

Nau principal est 2,06 40,9 50 44 

Nau principal oest 1,38 35,2 50 44 

Línia boxes 0,68 27,0 40 35,2 

Magatzem est 1,38 35,2 50 44 

Magatzem oest 1,38 35,2 50 44 

 

14.8.3. Dimensionament dels col·lectors 
Els col·lectors utilitzats seran de PVC, el resguard s’ha considerat d’un 50%. 

Pel seu càlcul s’ha utilitzat l’equació de Manning 

Q/s = v = 1/n x Rh2/3 x I1/2 

On: 

Q, cabal (l/s) 

v, velocitat (m/s) 

Rh, radi hidràulic, quocient entre la secció mullada i el perímetre mullats (m) 

n, coeficient de rugositat del material (PVC) 0,001 

I, pendent del 2%.  

 

Els resultats els trobem a la Taula 14.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 14.5. Càlcul dels diàmetres dels col·lectors 
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 Superfície 

de teulat 

(m2) 

Cabal 

pluja 

(l/s) 

Diàmetre interior 

col·lector       

(mm) 

Diàmetre exterior 

col·lector       

(mm) 

Cabal 

desaigua 

(l/s) 

Principal est 975 26,78 250 235 35,36 

Principal oest 650 17,94 125 120 21,67 

Línia de boxes 325 8,84 75 69 14,99 

Magatzem est 200 5,52 50 44 11,10 

Magatzem oest 200 5,52 50 44 11,10 

 

 Com que els cabals que pot desaiguar són superiors als de la pluja, es consideren els 

diàmetres dels col·lectors acceptables. 
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15.1. Introducció 
Els principals impactes sobre el medi ambient en una hípica i eugassada estan 

causats per les dejeccions, el soroll, els residus dels medicaments i tractaments, les olors, la 

contaminació d’aigües per nitrats, matèria orgànica o productes químics, la transformació 

del paisatge i la contaminació biològica. Aquests impactes causen diferents problemes com 

poden ser la dispersió de microorganismes, gasos nocius, olors molestes, aigües 

contaminades que poden percolar-se al subsòl, proliferació d’animals nocius o molestos, 

consum elevat d’aigua, producció d’aigües brutes que poden ser contaminants, erosió del 

sòl entre d’altres. 

A continuació s’incideix en quatre impactes globals: impacte visual, atmosfèric, 

sobre l’aigua i sobre el sòl i es citen algunes mesures correctores que es poden dur a terme 

perquè aquests no hi siguin presents o se’n disminueixi la seva perillositat. 

 

15.2. Impacte sobre el medi ambient i les mesures correctores 
En una hípica, és molt important l’impacte visual que causa, ja que és un dels 

factors que pot atraure un major nombre de clients. L’hípica ha d’integrar-se al paisatge 

tant com sigui possible, i s’hi han d’utilitzar materials naturals, o en el seu defecte amb 

aparença natural.  

S’han de tenir en compte aspectes com: 

1.- Mesures de disseny de les edificacions i infraestructures, adaptades a la 

tipologia de la zona i integrades al paisatge. 

2.- La forma, tant del medi físic afectat com de les estructures projectades.  

3.- La textura i el color, tant de la vegetació com de les edificacions. Si es 

construeix tot d’un únic color, dóna la sensació de més volum. 

4.- La visibilitat: ocultar amb pantalles vegetals aquelles parts que no siguin 

adaptades al medi, si és possible. 

 

15.2.1. Impacte visual 
En una hípica, és molt important l’impacte visual que causa, ja que és un dels 

factors que pot atraure un major nombre de clients. L’hípica ha d’integrar-se al paisatge 

tant com sigui possible, i s’hi han d’utilitzar materials naturals, o en el seu defecte amb 

aparença natural.  

S’han de tenir en compte aspectes com: 
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1.- Mesures de disseny de les edificacions i infraestructures, adaptades a la 

tipologia de la zona i integrades al paisatge. 

2.- La forma, tant del medi físic afectat com de les estructures projectades.  

3.- La textura i el color, tant de la vegetació com de les edificacions. Si es 

construeix tot d’un únic color, dóna la sensació de més volum. 

4.- La visibilitat: ocultar amb pantalles vegetals aquelles parts que no siguin 

adaptades al medi, si és possible. 

 

15.2.2. Impacte atmosfèric 
Quan es parla d’impacte atmosfèric es refereix a la contaminació de l’aire, i aquest 

es percep a través de les males olors i els sorolls. És un impacte subjectiu. En el cas d’una 

hípica d’equinoteràpia, la contaminació pot procedir dels animals, del tractament de les 

dejeccions o de las persones i vehicles que circulen per les instal·lacions. 

  

15.2.2.1. Olors: Les olors poden ser primàries, secundàries o terciàries.  Les 

primàries són les produïdes pels animals, les secundàries són les produïdes per la 

fermentació de les dejeccions, tant els fems com els purins i les terciàries són les 

del resultat d’escampar les dejeccions al sòl. 

S’arriben a produir més de vuitanta compostos olorosos. Alguns d’ells són 

sofres reduïts, nitrògens bàsics, àcids grassos volàtils, nitrògens heterocíclics, 

hidrocarburs policíclics i alcohols i derivats. 

Els gasos més nocius produïts en una hípica són l’amoníac, el metà, l’àcid 

sulfhídric i l’anhídrid carbònic. L’amoníac és causant de pluja àcida i corrosiu per 

la mateixa nau; en concentracions majors de 25 ppm és tòxic per a animals i 

persones. El metà és també causant de pluja àcida i pèrdua d’ozó. L’àcid sulfhídric 

a partir de 150-600 ppm és tòxic per a animals i persones. L’àcid anhídrid carbònic, 

per la seva banda, no acostuma a portar problemes, ja que se’n genera poca 

quantitat i es soluciona amb una bona ventilació. 

Els animals es netejaran diàriament amb dutxes i/o raspalls. 

Les instal·lacions es mantindran netes de dejeccions; això evitarà males 

olors i animals no desitjats. 

El femer es col·locarà en una zona allunyada d’on s’exerceix l’activitat 
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Els fems al camp seran ràpidament enterrats per evitar que desprenguin 

males olors. 

 

15.2.2.2. Soroll: Els sorolls predominants en una hípica són els dels motors, tant els 

de l’explotació com els dels vehicles dels clients; també produeix soroll la música 

(en cas de que es faci servir) que emeten els altaveus per a fer diferents exercicis de 

doma clàssica. 

La finca s’envoltarà de pantalles verdes, naturals, atenuadores o aprofitant el 

vent dominant en propi benefici, per evitar la propagació del soroll fora de l’hípica. 

 

15.2.3. Impacte sobre l’aigua 
Un impacte nociu sobre l’aigua pot comportar la pèrdua de la seva potabilitat. 

Aquesta es contamina si hi ha una mala gestió de les dejeccions, dels productes cosmètics, 

zoosanitaris, dels residus veterinaris, ... 

Alguns contaminants de l’aigua que poden ser tòxics per als animals són: 

1.- Matèria orgànica procedent de fems o purí. 

2.- Compostos químics nitrogenats com nitrats, nitrits o amoníac, també 

procedents dels fems o purí. 

3.- Productes cosmètics procedents de les dutxes, tant d’animals com de 

persones. 

4.- Compostos dels productes zoosanitaris, insecticides, plaguicides o 

biocides. 

5.- Microorganismes patògens. 

 

Aquests arriben a les aigües abocant-los directament o indirectament al sistema de 

sanejament, per filtració del subsòl a causa d’una aplicació excessiva o per la no recollida i 

emmagatzematge incorrecte d’aigües de pluja brutes. 

L’impacte sobre l’aigua és fàcil d’evitar si hi ha una bona gestió. A més, aquestes 

mesures poden arribar a ser molt importants, ja que, per exemple, un aqüífer contaminat 

pot tardar més de trenta anys a regenerar-se. 

Els punts claus són un bon emmagatzematge de les dejeccions, en una superfície 

impermeable i estanca. La capacitat dels emmagatzematges ha de ser suficient gran i la 

utilització com a fertilitzant agrícola d’aquestes dejeccions s’ha de fer tenint en compte la 
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dosi que necessita el cultiu. Una bona recollida d’aigües. I en el cas de tenir prou superfície 

i dejeccions cal fer compostatge ja que fa desaparèixer la majoria de patògens 

 

15.2.4. Impacte sobre el sòl 
Aquest es donarà quan la càrrega ramadera de pastura sobre el sòl sobrepassi la 

capacitat de resistència, i si les aplicacions de fems i purí a camp no són correctes, si no es 

tenen en compte les necessitats dels cultius. 

És bo aplicar de forma correcte els fertilitzants calculant les necessitats dels cultius. 

Es tindrà en compte el nombre d’animals que es col·loca per pàdoc. 

 

15.3. Gestió dels residus, aigües residuals i dejeccions 
Els residus zoosanitaris (medicaments, agulles, xeringues) i els cadàvers seran 

abocats en contenidors especials i recollits periòdicament per una empresa dedicada a la 

recollida per una empresa dedicada a la recollida de residus d’aquest tipus. 

 

15.3.1. Aigües residuals 
Aquestes dependran del número de cavalls que es tinguin en pupil·latge i del 

nombre de classes que s’hi facin. 

En l’hípica d’equinoteràpia, les agües de pluja són recollides en uns tancs, que 

posteriorment s’utilitzaran pel reg dels pàdocs. 

La resta d’aigües són recollides en una fossa sèptica que serà buidada segons 

necessitat. 

 

15.3.2. Dejeccions 
Les dejeccions produïdes pels cavalls en els pàdocs seran utilitzats com a adob en el 

pàdoc. 

Les dejeccions produïdes pels cavalls en els boxes seran portades als femers i 

incorporades en el camp de cultiu quan sigui necessari. 

Per garantir una correcta gestió de les dejeccions serà necessari que la càrrega 

ramadera sigui inferior al que permet la normativa. Segons el decret 283/1998 del 21 

d’octubre, la finca es troba en una zona vulnerable, per tant, la concentració màxima 

permesa és de 170 kg N/Ha. 
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La normativa estableix una equivalència de l’excreció nitrogenada per cada tipus 

d’espècie, que en el cas de l’equí correspon a 63,80 kg N/plaça. 

A partir d’aquestes dades es calcula la càrrega ramadera permesa que resulta ser de 

2,67 cavalls/Ha. 

170 kg N/Ha / 63,80 kg N/cavall = 2,67 cavalls / Ha 

 

En la taula 15.1 hi ha la superfície de terreny que s’aportarà nitrogen i els kg de 

nitrogen màxim permès segons normativa. 

 

Taula 15.1.  Càlcul de kg de N màx. Permès en les superfícies que s’han de nitrogenar  

 

 Superfície (Ha) kg N màx. Permès 

Bosc 2,1136 359,312 

Pàdoc 1 0,6648 113,016 

Pàdoc 2 0,8849 150,433 

Pàdoc 3 1,7267 293,539 

Conreu 2,0217 343,689 

TOTAL 7,4117 1259,989 

 

1259,989 kg N màx permès / 63,80 kg N cavall = 19,75 cavalls 

 

Per tant tenim una capacitat màxima de cavalls de 19. Com que en tenim 16, no hi 

ha sobrecàrrega ramadera. 

 

Els 16 cavalls que pasturen en llibertat generaran un total de 1020,8 kg N a l’any. 

 

16 cavalls * 63,80 kg N / cavall i any = 1020,8 kg N 

 

Aquests 16 cavalls estan la meitat del dia dins els boxes, per tant, generen 510,4 kg 

N que s’ha de emmagatzemar en el femer per aportar-lo al camp de conreu com a adob 

orgànic quan sigui necessari. 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Capítol I. Moviment de terres 

 
Codi Concepte Quantitat unitat Preu unitat Import 

m2 Neteja i desbrossament del terreny, amb 

mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre 

camió 

    

h. de pala carregadora sobre pneumàtics de mida 

mitjana  0,035 m2 

 

34,44 1,38

Mitjans auxiliars 1%  0,01

Total euros/m2  1,39

1.1 

Un euro amb trenta-nou cèntims m2 

m3 Excavació de rases i pous de 3 metres de 

fondària com a màxim, en terreny fluix, amb 

mitjans mecànics i càrrega sobre camió 

    

h. de manobre  0,04 m3 11,74 0,47

h. retroexcavadora de mida mitjana   0,09 m3 43,76 3,94

Mitjans auxiliars 1%  0,04

Total euros/m3  4,45

1.2 

Quatre euros amb quaranta-cinc cèntims m3 

Transport del material extret a la mateixa 

finca per anivellament posterior 

    

h. camió de 12 Tm   0,02 m3 28,47 0,57

Mitjans auxiliars 1%  0,01

Total euros/m3  0,58

1.3 

Zero euros amb cinquanta-vuit cèntims m3 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

Codi Concepte Quantitat unitat Preu unitat Import 

Terraplenat i piconatge mecànics amb terra 

grava de 25 cm com a màxim, amb una 

compactació del 95 % PN 

    

m3 grava de pedra calcària 1 m3 11,78 11,78

h. de pala carregadora sobre pneumàtics de mida 

mitjana  0,010 m3 39,44 0,39

h. de corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 T;   0,011 m3 32,56 0,36

Mitjans auxiliars 1%  0,13

Total euros/m3  12,66

1.4 

Dotze euros amb seixanta-sis cèntims m3 

m2 Escampat i anivellat de de terra en zona 

de pistes 

    

h. de pala carregadora sobre pneumàtics de mida 

mitjana  0,06 h 

 

34,44 2,07

Mitjans auxiliars 1%  0,02

Total euros/m2  2,09

1.5 

Dos euros amb nou cèntims m2 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Capítol II. Formigons i armadures 

 
Codi Concepte Quantitat unitat Preu unitat Import 

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, 

H-175 de consistència plàstica amb àrid 

matxucat de grandària màxima 20 mm 

abocat després de dúmper 

    

m3 formigó H-175 per vibrar  1 m3 57,65 57,65

% càrrega, descàrrega i pèrdues 5 %  2,88

h. quadrilla B  0,15 h 14,58 2,19

h. de dúmper de 1,5 Tm  0,15 h 17,67 2,65

m3 Vibrat de la massa amb vibrador de 10 m3/h  1 m3 1,51 1,51

Mitjans auxiliars 1%  0,67

Total euros/m3  67,55

2.1 

Seixanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims m3 

kg Acer AEH-500 de límit elàstic 5100 

kp/cm2 en barres corregudes per armadura 

    

h. oficial 1º ferrallista 0,006 h 14,33 0,09

h. ajudant 0,008 h 12,47 0,10

kg filferro d'acer per a lligar 0,005 kg 1,12 0,01

Kg acer AEH 500 S de límit elàstic 5100 kp/cm2 

en barres corrugades 1 kg 0,66 0,66

Mitjans auxiliars 1%  0,01

Total euros/kg  0,87

2.2 

Zero euros amb vuitanta-set cèntims kg 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Codi Concepte Quantitat unitat Preu unitat Import 

Paviment de formigó H-175 de consistència 

plàstica i grandària màxima de granulat 20 

mm escampat des de dúmper armat amb 

xarxa electrosoldada  AEH-500T de 15 cm x 

15 cm de 5 mm de gruix, estesa, anivellat i 

remolinat mecànic 

    

m3 formigó H-175  0,15 m3 57,65 8,65

% càrrega, descàrrega i pèrdues 5 %   0,43

m2 xarxa 15x15 cm i 5 mm gruix, acer AEH-

500T  1,1

m2 

1,72 1,89

kg de ciment P-350  3 kg 0,07 0,20

h quadrilla A  0,06 h 27,45 1,65

h quadrilla B  0,03 h 14,58 0,44

h. de dúmper de 1,5 Tm  0,03 h 17,67 0,53

m3 vibrat de la massa amb vibrador de 10 m3/h   0,15 m3 1,51 0,23

Mitjans auxiliars 1%  0,14

Total euros/m2  14,16

2.3 

Catorze euros amb setze cèntims m2 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Capítol III. Sanejament general 

 
Codi Concepte Quantitat unitat Preu unitat Import 

Arqueta de 50 x 50 x 80 de fontaneria amb 

maó calat de 29 x 14 x 10 arrebossada amb 

morter 1:4 i lliscat interiorment 

    

m3 Solera de 10 cm amb formigó H-150 a  1 m3 50,73 2,49

u Maó calat 29x14x10 cm a 5 u 0,17 9,00

m3 Morter 1:4 a  0,15 h 71,64 10,75

kg Acer AEH 500 S de límit elàstic 5100 kp/cm2 

En barres corrugades 0,15 0,56 0,96

h Equip de treball  1 h 24,70 86,47

Mitjans auxiliars 1%  1,10

Total euros/u  110,75

3.1 

Cent deu euros amb setanta-cinc cèntims la unitat 

m Tub PVC sèrie C de D     

h Oficial 1ª  0,04 h 18,59 0,74

h Ajudant 0,04 h 16,69 0,67

m Tub PVC 4,268 m 4,27 4,27

Accessoris per a tub de PVC 0,3 u 0,67 0,20

Mitjans auxiliars 1%  0,06

Total euros/m  5,94

3.2 

Cinc euros amb noranta-quatre cèntims m 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Capítol IV. Estructura 

 
Codi Concepte Quantitat unitat Preu unitat Import 

m3 Pilar prefabricat de fusta GL 28 

transport i col·locació en obra 

    

m3 de fusta prefabricada GL-28 laminada 

encolada portada i col·locada en obra  1 m3 

 

520,00 520,00

Mitjans auxiliars 1%  52,00

Total euros/m3  572,00

4.1 

Cinc-cents setanta-dos euros m3 

m3 Jàssera prefabricat de fusta GL 28 

transport i col·locació en obra 

    

m3 de fusta prefabricada GL-28 laminada 

encolada portada i col·locada en obra  1 m3 

 

520,00 520,00

Mitjans auxiliars 1%  52,00

Total euros/m3  572,00

4.2 

Cinc-cents setanta-dos euros m3 

m3 Corretges prefabricades de fusta GL 28 

transport i col·locació en obra 

    

m3 de fusta prefabricada GL-28 laminada 

encolada portada i col·locada en obra  1 m3 

 

520,00 520,00

Mitjans auxiliars 1%  52,00

Total euros/m3  572,00

4.3 

Cinc-cents setanta-dos euros m3 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Capítol V. Coberta 

 
Codi Concepte Quantitat Unitat Preu 

unitat 

Import 

m2 Panell sandvitx amb una densitat de 0,226 kN 

/m prefabricat transport i col·locació en obra 

    

m2 de fusta prefabricada GL-28 laminada encolada 

portada i col·locada en obra  1

 

m2 

 

37,85 37,85

Mitjans auxiliars 1%   0,38

Total euros/m2   38,23

5.1 

Trenta-vuit euros amb vint-i-tres cèntims m2 

m Canal exterior de secció semicircular de 

planxa de zinc de 0,82 mm e gruix de D 185 mm i 

40 cm desenvolupament col·locada amb peces 

especials i connectada a baixants 

    

canal de planxa de zinc a  1 m 7,30 7,30

% trencaments i retalls 10 %   0,73

u ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal a 2,5 u 1,48 3,69

u vis acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts metall 

i goma i tac de niló de D 8/10 mm a 5

 

u 0,20 0,98

h quadrilla A a  0,25 h 24,70 6,18

Mitjans auxiliars 1%   0,19

Total euros/m   19,07

5.2 

Dinou euros amb set cèntims m 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

Codi Concepte Quantitat Unitat Preu 

unitat 

Import 

m Peça carena de xapa llisa galvanitzada de 1 mm 

de gruix i 0,8 m de desenvolupament com a 

màxim. Inclòs col·locació i cargols autoroscants 

    

m2 placa galvanitzada, de perfil gran ona de 2,50 a 

3,05 m 1

 

m2 5,24 5,24

% trencament i retalls 10 %   0,52

h quadrilla A a  0,12 h 24,70 2,96

U. ganxo d'acer galvanitzat i junts de ferro i plom per 

a cobertes planxa  1,8

 

u 0,19 0,34

U. ganxo d'acer galvanitzat i junts de ferro i plom per 

a cobertes planxa  1,8

 

u 0,19 0,34

Mitjans auxiliars 1%   0,09

Total euros/m   19,16

5.3 

Dinou euros amb setze cèntims m 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Capítol VI. Tancaments exteriors 

 
Codi Concepte Quantitat Unitat Preu 

unitat 

Import 

m2 Panell sandvitx de fusta amb una densitat 

de 0,226 kN /m prefabricat transport i 

col·locació en obra 

    

m2 de fusta prefabricada GL-28 laminada 

encolada portada i col·locada en obra  1

 

m2 

 

37,85 37,85

Mitjans auxiliars 1%   0,38

Total euros/m2   38,23

6.1 

Trenta-vuit euros amb vint-i-tres cèntims m2 

m Baixant exterior de secció circular adossat 

al pilar 

    

canal de planxa de zinc a  1 m 7,30 7,30

% trencaments i retalls 10 %   0,73

u ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal a 2,5 u 1,48 3,69

u vis acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts 

metall i goma i tac de niló de D 8/10 mm a 5

 

u 0,20 0,98

h quadrilla A a  0,25 h 24,70 6,18

Mitjans auxiliars 1%   0,19

Total euros/m   19,07

6.2 

Dinou euros amb set cèntims m 

m2 Portes i finestres     

m2 Parts de portes i finestres exteriors 

prefabricades, portades i col·locades en obra 1

 

m2 576,00 576,00

Mitjans auxiliars 1%   5,76

Total euros/m2   581,76

6.3 

Cinc-cents vuitanta-un euros amb setanta-sis cèntims m2 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Capítol VII. Tancaments interiors 

 
Codi Concepte Quantitat unitat Preu 

unitat 

Import 

m2 Panell sandvitx de fusta amb una densitat 

de 0,226 kN /m prefabricat transport i 

col·locació en obra 

    

m2 de fusta prefabricada GL-28 laminada 

encolada portada i col·locada en obra  1

 

m2 

 

37,85 37,85

Mitjans auxiliars 1%   0,38

Total euros/m2   38,23

7.1 

Trenta-vuit euros amb vint-i-tres cèntims m2 

m2 Panell sandvitx de fusta amb una densitat 

de 0,226 kN /m prefabricat transport i 

col·locació en obra 

    

m2 de fusta prefabricada GL-28 laminada 

encolada portada i col·locada en obra  1

 

m2 

 

37,85 37,85

Mitjans auxiliars 1%   0,38

Total euros/ m2   38,23

7.2 

Trenta-vuit euros amb vint-i-tres cèntims m2 

m2 Mampares per a bany     

m2  mampares de bany prefabricades, portades i 

col·locades en obra 1

 

m2 487,5 487,5

Mitjans auxiliars 1%   4,88

Total euros/m2   492,38

7.3 

Quatre-cents noranta-dos euros amb trenta-vuit cèntims m2 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Codi Concepte Quantitat unitat Preu unitat Import 

m2 Fals sostre amb plaques de guix de 10 

mm d’espessor inclòs accessoris i muntatge 

    

m2 de planxa de guix de 10 mm d’espessor 1 m2 22,59 22,59

% trencaments i retalls 10 %   2,26

Accessoris i acabats 1 u 13,14 13,14

Oficial 0,03 h 12,20 0,37

Manobre 0,03 h 10,70 0,32

Mitjans auxiliars 1%  0,39

Total euros/m2  39,07

7.4 

Trenta-nou euros amb set cèntims m2
 

m2 Porta     

m2 de portes de fusta prefabricada col·locada en 

obra  1 m2 

 

238,09 238,09

Mitjans auxiliars 1%  2,38

Total euros/m2  240,47

7.5 

Dos-cents quaranta euros amb quaranta set cèntims m2 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Capítol VIII. Instal·lació elèctrica 

 
Codi Concepte Quantitat unitat Preu 

unitat 

Import 

Instal·lació elèctrica formada pel quadre 

elèctric de protecció 

    

u. Segons pressupost instal·lació elèctrica 1 u 457,4 457,4

Mitjans auxiliars 1%   4,57

Total euros/u   461,97

8.1 

Quatre-cents seixanta-un euros amb noranta-set cèntims unitat 

Caldera elèctrica de 7500 w amb accessoris i 

muntatge inclòs 

    

u de caldera de 7500 w amb accessoris i muntatge 

1

 

u 

 

2.327,00 2.327,00

Mitjans auxiliars 1%   23,30

Total euros/ u   2.350,30

8.2 

Dos mil tres-cents cinquanta euros amb trenta cèntims unitat 

m Línia elèctrica accessoris i muntatge inclòs     

m línia elèctrica amb accessoris i muntatge    33,00

Mitjans auxiliars 1%    0.33

Total euros/m    33,33

8.3 

Trenta-tres euros amb trenta-tres cèntims m 

Llums i endolls accessoris i muntatge inclòs     

h Oficial 1ª Electricista 0,300 h 13,59 4,08

h Ajudant 0,300 h 10,69 3,21

Accessoris i acabats 1 u 39,20 39,20

Total euros/u   46,49

8.4 

Quaranta-sis euros amb quaranta-nou cèntims unitat 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Capítol IX. Instal·lació hidràulica 

 
Codi Concepte Quantitat unitat Preu 

unitat 

Import 

m Tubs subministrament d’aigua amb accessoris 

i muntatge inclòs 

    

h Oficial 1ª Electricista 0,04 h 13,59 0,54

h Ajudant 0,04 h 10,69 0,43

u. abraçadora metàl·lica 2 u 0,10 0,21

m tub polietilè  1,02 m 0,44 0,45

u. accessori per a tub polietilè 0,3 u 0,67 0,20

Mitjans auxiliars 1%  0,02 0,02

Total euros/m   1,85

9.1 

Un euro amb vuitanta-cinc cèntims m 

Abeuradors d’acer inoxidable de cassoleta 

ovalada amb suport, muntatge i accessoris inclòs 

    

h Oficial 1ª Electricista 0,18 h 13,59 2,45

h Ajudant 0,18 h 10,69 1,92

u. abraçadora metàl·lica 0,1 u 0,14 0,01

m tub polietilè de baixa densitat  0,5 m 0,52 0,26

U Abeuradors de ferro galvanitzat, amb suport inclòs 1

 

u 30,60 30,60

Total euros/ u   35,25

9.2 

Trenta-cinc euros amb vint-cinc cèntims unitat 

Aixetes     

Aixeta amb accessoris i muntatge inclòs 1 u 7,5 7,5

Total euros/u   7,50

9.3 

Set euros amb cinquanta cèntims unitat 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Codi Concepte Quantitat unitat Preu 

unitat 

Import 

Dutxa completa amb accessoris i muntatge inclòs     

h Oficial 1ª 0,4 h 12,04 4,81

h Manobre 0,2 h 10,07 2,01

U plat de dutxa de planxa d'acer esmaltada brillant, 

de 70x70 cms 1

 

u 13,25 13,25

m3 de morter 1:4 de 350 kg de ciment i sorra rentada 0,002

 

m3 71,64 0,14

Total euros/u   20,22

9.4 

Vint euros amb vint-i-dos cèntims unitat 

Lavabo de porcellana vitrificada senzill, 

accessoris i muntatge inclòs 

    

Oficial 1ª Electricista 0,3 h 13,59 4,08

Ajudant 0,075 h 10,69 0,80

U. Lavabo de porcellana vitrificada, senzill blanc 1 u 8,57 8,57

cm3 massilla de silicona neutra 25 cm3 0,01 0,31

Total euros/ u   13,76

9.5 

Tretze euros amb setanta-sis cèntims unitat 

Inodor de porcellana vitrificada senzill amb 

accessoris i muntatge inclòs 

    

Oficial 1ª Electricista 1 h 13,59 13,63

Ajudant 0,25 h 10,69 2,67

U. inodor de porcellana vitrificada, de sortida 

horitzontal, amb seient i tapa 1

 

u 83,44 83,45

Cm3 massilla de silicona neutra 12  0,01 0,15

Cm3 pasta per a segellar l'enllaç d'inodors 175 cm3 0,01 1,10

Total euros/ u   101,00

9.6 

Cent un euros unitat 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Capítol X. Acabats interiors 

 
Codi Concepte Quantita

t 

unitat Preu 

unitat 

Import 

m2 De gres de color blanc antilliscant pel terra     

Oficial 0,3 h 25,60 7,68

Ajudant 0,1 h 15,80 1,58

Gres senzill de color blanc 1 m2 38,00 41,30

Mitjans auxiliars 1%   5,06

Total euros/ m2   55,62

10.1 

Cinquanta-cinc euros amb seixanta-dos cèntims m2 

m2 De gres de color blanc per parets     

Oficial 0,3 h 25,60 7,68

Ajudant 0,1 h 15,80 1,58

Gres senzill de color blanc 1 m2 38,00 41,30

Mitjans auxiliars 1%   5,06

Total euros/ m2   55,62

10.2 

Cinquanta-cinc euros amb seixanta-dos cèntims m2 

m2 Paret per menjadora d’obra lliscada     

12,5 u bloc foradat llis de 40x20x20 cm  12,5 m2 0,80 10,01

% càrrega, descàrrega i pèrdues 10   1,00

m3 morter 1:4 a 0,016 m3 71,64 1,15

h oficial 1ª a 0,52 h 12,04 6,26

h manobre a 0,3 h 10,07 3,02

Mitjans auxiliars 1%   0,21

Total euros/m2 

 
 

 
21,65

10.3 

Vint-i-un euros amb seixanta-cinc cèntims m2 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Capítol XI. Acabats exteriors 

 
Codi Concepte Quantitat Unitat Preu 

unitat 

Import 

m Tanca fusta de castanyer amb accessoris i 

muntatge inclòs 

    

m de tanca de fusta de castanyer amb accessoris i 

muntatge  1

 

m 

 

85,00 85,00

Mitjans auxiliars 1%   8,50

Total euros/m   93,50

11.1 

Noranta-tres euros amb cinquanta cèntims m 

Dipòsits prefabricats de 8000 litres en torre 

de 15 m 

    

Dipòsit prefabricat 1 u 82.300,00 82.300,00

Total euros/u   82.300,00

11.2 

Vuitanta-dos mil tres-cents euros unitat 

m Tanca electrificada, amb accessoris, i 

muntatge inclòs 

    

m Tanca electrificada amb accessoris i 

col·locació 1

 

m 12,23 12,23

Pastor elèctric amb places solars per a 3 km 0,0033 m 290 0,97

Total euros/m   13,20

11.3 

Tretze euros amb vint cèntims m 
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ANNEX XII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 168

Capítol XII. Altres 
Codi Concepte Quantitat unitat Preu unitat Import 

Mobles oficina/ aula 1  11.600,00 11.600,00 

Total euros   11.600,00 

12.1 

Onze mil sis-cents euros unitat 
Mobles vestuari /sala selles 1  6.500,00 6.500,00 

Total euros   6.500,00 

12.2 

Sis mil cinc-cents euros unitat 
m Roda peus per evitar lesions al cavall i el genet 

per a pistes 

    

m Roda peus per evitar lesions   0,5 m 144,56 72,28

Total euros/m   72,28

12.3 

Setanta-dos euros amb vint-i-vuit cèntims m 
Material hípic     

4 Selles equinoteràpia   1.200,00 1.200,00 

4 Cabassades de treball / 4 singles    160,00 160,00

8 Mantes de treball / 4 cabassades de quadra   320,00 320,00

Material d’higiene  i manteniment del cavall   70,00 70,00

Total euros    1750,00

12.4 

Mil set-cents cinquanta euros unitat 
Cavall 1 u 13.000,00 13.000,00 

Total euros   13.000,00 

12.5 

Tretze mil euros unitat 
Eugues 1 u 1.500,00 1.500,00 

Total euros   1.500,00 

12.6 

Mil cinc-cents euros unitat 
Bombes ESPA model Acuàlia 2 u 135,00 135,00

Total euros   135,00

12.7 

Cent trenta-cinc euros unitat 
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ANNEX XVII. PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

17.1. Planificació del projecte 

La planificació de l’execució del projecte es realitzarà a partir del mètode PERT. 

Aquest mètode permet calcular la probabilitat d’assolir els objectius i indicar el mínim temps 

d’execució. Cada activitat tindrà un temps d’execució. El conjunt de totes les activitats que 

descriuen la realització del projecte formaran una malla que descriurà la relació existent entre 

les diferents activitats i l’ordre en què s’hauran de realitzar (Prelació). 

D’aquesta manera es podrà efectuar un seguiment i control per tal d’evitar desviaments 

en el termini d’execució.  

Per al càlcul dels dies PERT s’utilitza la fórmula: 

 

DPERT =( DOPTIMISTA + 4 x DPROVABLE + DPESSIMISTA ) / 6 

 

Taula 17.1. Activitats i les seves durades. 

 

Activitat Activitat 

precedent 

Dies 

optimista 

Dies 

pessimista 

Dies 

provable 

Dies 

PERT  

A Explanació del terreny - 1 2 2 2 

B Replantejament A 1 1 1 1 

C Excavació de fonaments i fosses B 2 4 3 3 

D Col·locació d’encofrats i armadures C 3 5 4 4 

E Execució dels fonaments D 10 18 14 14 

F Xarxa de sanejament E 2 4 3 3 

G Paviments F 4 10 7 7 

H Estructura G 9 16 13 13 

I Coberta H 3 7 5 5 

J Tancaments exteriors I 2 8 4 4 

K Tancaments interiors J 2 9 3 4 

L Tancaments practicables K 2 11 4 5 

M Instal·lació elèctrica K 4 6 5 5 

N Instal·lació d’aigua K 1 7 4 4 

O Acabats L, M i N 3 5 4 4 

P Femer E 1 3 2 2 

Q Proves de funcionament O i P 1 2 1 1 
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ANNEX XVII. PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

17.1.1. Diagrama de PERT 
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Figura. 17.1. Diagrama de PERT 
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ANNEX XVII. PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

17.2. Càlcul del Temps Early i el Temps Last 

Calculant els temps early i last dels diferents successos amb les fórmules següents es 

troba el temps mínim d’execució del projecte. 

 

17.2.1. Temps Early 

Indica el temps mínim per arribar a un succés (inici o fi d’una activitat). La fórmula de 

càlcul és la següent: 

tj = màx (ti + tij) 

 

On tj = temps early del succés final de l’activitat 

ti = temps early del succés inicial de l’activitat 

 tij = durada de l’activitat 

 

17.2.2. Temps Last 

Indica el temps màxim que pot durar un succés sempre que això no comporti un retard 

en l’execució del projecte.  La fórmula de càlcul és la següent: 

ti* = mín (tj* - tij) 

 

On ti* = temps last del succés inicial de l’activitat 

tj* = temps last del succés final de l’activitat 

 tij = durada de l’activitat 

 

Els resultats obtinguts a partir d’aquestes fórmules es presenten en la taula 17.2. 

 

 

 

 

 

 

 

173 
 



ANNEX XVII. PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

17.2.3. Taula de Temps Early i Temps Last 

 

Taula 17.2. Temps early i last dels diferents successos 

 

Succés Temps Early (dies) Temps Last (dies)

1 0 0 

2 2 2 

3 3 3 

4 6 6 

5 10 10 

6 24 24 

7 27 27 

8 34 34 

9 47 47 

10 52 52 

11 56 56 

12 60 60 

13 65 65 

14 69 69 

15 70 70 

 

El temps mínim d’execució del projecte és de 70 dies comptabilitzant les jornades de 

treball de 8 hores.  

 

17.3. Camí crític 

Per obtenir el camí crític, de la successió d’activitats, s’han de trobar les folgances 

totals, lliures i independents de cada activitat amb les fórmules següents: 

 

Folgança total: Indica el marge de dies que es pot retardar l’execució de l’activitat en cas que 

es comenci tan aviat com sigui possible i s’acabi al més tard possible.  
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La fórmula de càlcul és la següent: 

 

Fij T = tj* - ti – tij 

 

Quan Fij T = 0 indica que l’activitat forma part del camí crític. 

 

Folgança lliure: Indica el marge de dies que es pot retardar l’execució de l’activitat en cas 

que es comenci tan aviat com sigui possible i s’acabi al més aviat possible.  

La fórmula de càlcul és la següent: 

 

Fij L = tj - ti – tij 

 

Folgança independent: Indica el marge de dies que es pot retardar l’execució de l’activitat en 

el cas de que es comenci al més tard possible i s’acabi tan aviat com sigui possible.  

 

La fórmula de càlcul és la següent: 

 

Fij I = tj – ti* – tij 

 

Els resultats obtinguts a partir d’aquestes fórmules es presenten en la taula 17.3. 
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Taula 17. 3. Activitats amb les seves folgances. 

 

Activitat Folgança total Folgança 

lliure 

Folgança 

independent 

A Explanació del terreny 0 0 0 

B Replantejament 0 0 0 

C Excavació de fonaments i fosses 0 0 0 

D Col·locació d’encofrats i armadures 0 0 0 

E Execució dels fonaments 0 0 0 

F Xarxa de sanejament 0 0 0 

G Paviments 0 0 0 

H Estructura 0 0 0 

I Coberta 0 0 0 

J Tancaments exteriors 0 0 0 

K Tancaments interiors 0 0 0 

L Tancaments practicables 0 0 0 

M Instal·lació elèctrica 0 0 0 

N Instal·lació d’aigua 1 1 1 

O Acabats 0 0 0 

P Femer 45 45 45 

Q Proves de funcionament 0 0 0 

 

 

El camí crític d’aquest projecte, això és, les activitats que han de ser controlades 

atentament (ja que segons el mètode PERT són activitats crítiques i la seva execució no es pot 

retardar ni un sol dia) són les activitats  
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18.1. Introducció 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix les previsions respecte de la 

prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals que es poden produir durant 

l’execució de l’obra objecte del projecte, així com informació útil per a efectuar, quan 

correspongui i amb les condicions de seguretat i salut necessàries, els treballs posteriors de 

manteniment. 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, serveix per donar unes directrius bàsiques 

a l’empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció 

dels riscos professionals, facilitant així el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial 

Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l’article 7 de l’esmentat R.D. 1627/1997, i en aplicació d’aquest Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el 

treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 

contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut s’haurà d’aprovar abans de l’inici de l’obra pel 

Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra i per la Direcció de l’obra. 

És obligatori l’existència i presència en l’obra d’un Llibre d’Incidències per al 

seguiment del Pla de Seguretat i Salut. Qualsevol anotació en el Llibre d’Incidències, que 

és independent del Llibre d’Ordres de la Direcció de l’obra, s’haurà de posar en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en un termini màxim de 24 

hores. 

D’acord amb l’article 15è del R.D. 1627/1997, els contractistes i sotscontractistes 

han de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut a l’obra. 

Abans de l’inici dels treballs d’execució, el Promotor ho haurà de comunicar a 

l’autoritat laboral competent, segons el model inclòs a l’annex III del R.D. 1627/1997. La 

comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 

d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

En el cas que la coordinació del Pla de Seguretat i Salut la realitzi l’Enginyer 

Facultatiu, es farà constar per escrit des de l’inici de l’encàrrec de l’obra, incloent–lo 

expressament en la prestació de serveis. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut, durant l’execució de l’obra i en cas d’apreciar 

un risc greu per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar-la parcialment o total, 

comunicant aquest fet a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista i 

sotscontractistes i als representants dels treballadors. 

Segons l’article 11è del R.D. 1627/1997, les responsabilitats del Coordinador, de la 

Direcció de l’obra i del Promotor, no eximiran els Contractistes i Sotscontractistes de les 

seves responsabilitats. 

 

18.2. Principis Generals aplicables durant l’execució de l’obra 

L’article 10è del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció 

preventiva recollits en l’article 15è de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 

8/1995, de 8 de novembre) durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents 

activitats: 

1.- Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

2.- Elecció de l’emplaçament de les àrees de treball, considerant les seves 

condicions d’accés i l’establiment de vies o zones de desplaçament o circulació. 

3.- Manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

4.- Manteniment, control previ a la posada en servei i control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb l’objectiu de 

corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 

5.- Delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, sobretot si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

6.- Recollida dels materials perillosos utilitzats. 

7.- Emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 

8.- Adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

9.- Cooperació entre els contractistes, sotscontractistes i treballadors autònoms. 

10.- Interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus d’activitat que es 

realitzi a l’obra o a prop d’ella. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15è de la Llei 31/1995 són els 

següents: 

 180



XVIII. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES 

1.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d’acord amb els següents principis generals: 

1.- Evitar riscos. 

2.- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

3.- Combatre els riscos a l’origen. 

4.- Adaptar el treball a la persona, en particular  en la concepció dels llocs de 

treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per a reduir 

així el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix en la salut. 

5.- Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

6.- Substituir allò perillós per allò amb poc o nul perill. 

7.- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència 

dels factors ambientals en el treball. 

8.- Adoptar mesures que prioritzin la protecció col·lectiva a la individual. 

9.- Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2.- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

3.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 

zones de risc greu i específic. 

4.- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 

aplicació, es consideraran els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 

dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 

controlar i no existeixin alternatives més segures. 

5.- Es podran concertar assegurances que tinguin com a finalitat garantir la 

cobertura dels riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, 

els treballadors autònoms respecte ells mateixos i les societats cooperatives respecte 

els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

18.3. Identificació dels riscos 
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Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 

establertes en l’annex IV del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, s’enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerar que alguns 

d’aquests es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a 

d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, i s’haurà d’adoptar en cada moment la postura 

més adient per al treball que es realitzi. A més, s’han de tenir en compte les possibles 

repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment 

el risc d’incendi. 

Així mateix, els riscos esmentats s’hauran de tenir en compte per als previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment…) i altres que poden sorgir. 

 

18.3.1. Mitjans i maquinària 

Els riscos principals que poden aparèixer amb la utilització de mitjans i maquinària 

són: 

1.- Atropellaments i topades amb altres vehicles 

2.- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc..) 

3.- Desplomament i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues, etc..) 

4.- Riscos derivats del funcionament de grues 

5.- Caiguda de la càrrega transportada 

6.- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

7.- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc..) 

8.- Cops i ensopegades 

9.- Caiguda de materials, rebots 

10.- Ambient excessivament sorollós 

11.- Contactes elèctrics directes o indirectes 

12.- Accidents derivats de les condicions atmosfèriques 

 

18.3.2. Treballs previs 
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Els riscos principals que poden aparèixer durant la realització dels treballs previs 

són: 

1.- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc..) 

2.- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc..) 

3.- Cops i ensopegades 

4.- Caiguda de materials, rebots 

5.- Sobreesforços per postures incorrectes 

6.- Bolcada de piles de materials 

7.- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

18.3.3. Enderrocaments 

Els riscos principals que poden aparèixer durant els enderrocaments són: 

1.- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc..) 

2.- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

3.- Projecció de partícules durant els treballs 

4.- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc..) 

5.- Contactes amb materials agressius 

6.- Talls i punxades 

7.- Cops i ensopegades 

8.- Caiguda de materials, rebots 

9.- Ambient excessivament sorollós 

10.- Fallida de l’estructura 

11.- Sobreesforços per postures incorrectes 

12.- Acumulació de runes 

 

18.3.4. Moviments de terres 

Els riscos principals que poden aparèixer durant els moviments de terres són: 
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1.- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc..) 

2.- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

3.- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc..) 

4.- Cops i ensopegades 

5.- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

6.- Caiguda de materials, rebots 

7.- Ambient excessivament sorollós 

8.- Desplomament i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

9.- Desplomament i/o caiguda de les edificacions veïnes 

10.- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

11.- Sobreesforços per postures incorrectes 

 

18.3.5. Fonaments 

Els riscos principals que poden aparèixer durant l’execució dels fonaments són: 

1.- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc..) 

2.- Projecció de partícules durant els treballs 

3.- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc..) 

4.- Contactes amb materials agressius 

5.- Talls i punxades 

6.- Cops i ensopegades 

7.- Caiguda de materials, rebots 

8.- Ambient excessivament sorollós 

9.- Desplomament i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

10.- Desplomament i/o caiguda de les edificacions veïnes 

11.- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

12.- Contactes elèctrics directes o indirectes 

13.- Sobreesforços per postures incorrectes 

14.- Fallida d’encofrats  

15.- Bolcada de piles de material 
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16.- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

18.3.6. Estructures 

Els riscos principals que poden aparèixer durant l’execució de les estructures són: 

1.- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc..) 

2.- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

3.- Projecció de partícules durant els treballs 

4.- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc..) 

5.- Contactes amb materials agressius 

6.- Talls i punxades 

7.- Cops i ensopegades 

8.- Caiguda de materials, rebots 

9.- Ambient excessivament sorollós 

10.- Contactes elèctrics directes o indirectes 

11.- Sobreesforços per postures incorrectes 

12.- Fallida d’encofrats  

13.- Bolcada de piles de material 

14.- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

18.3.7 Ram de paleta 

Els riscos principals que poden aparèixer amb els treballs de ram de paleta: 

1.- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

2.- Projecció de partícules durant els treballs 

3.- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc..) 

4.- Contactes amb materials agressius 

5.- Talls i punxades 

6.- Cops i ensopegades 

7.- Caiguda de materials, rebots 
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8.- Ambient excessivament sorollós 

9.- Contactes elèctrics directes o indirectes 

10.- Sobreesforços per postures incorrectes 

11.- Bolcada de piles de material 

12.- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

 

18.3.8. Coberta 

Els riscos principals que poden aparèixer amb els treballs d’execució de la coberta 

són: 

1.- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc..) 

2.- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

3.- Projecció de partícules durant els treballs 

4.- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc..) 

5.- Contactes amb materials agressius 

6.- Talls i punxades 

7.- Cops i ensopegades 

8.- Caiguda de materials, rebots 

9.- Ambient excessivament sorollós 

10.- Caigudes de pals i antenes 

11.- Sobreesforços per postures incorrectes 

12.- Bolcada de piles de material 

13.- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

18.3.9. Revestiments i acabats 

Els riscos principals que poden aparèixer durant l’execució dels revestiments i 

acabats són: 

1.- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

2.- Projecció de partícules durant els treballs 
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3.- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc..) 

4.- Contactes amb materials agressius 

5.- Talls i punxades 

6.- Cops i ensopegades 

7.- Caiguda de materials, rebots 

8.- Sobreesforços per postures incorrectes 

9.- Bolcada de piles de material 

10.- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

18.3.10. Instal·lacions 

Els riscos principals que poden aparèixer durant l’execució de les diferents 

instal·lacions són: 

1.- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, 

gas, etc..) 

2.- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes, etc..) 

3.- Talls i punxades 

4.- Cops i ensopegades 

5.- Caiguda de materials, rebots 

6.- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

7.- Contactes elèctrics directes o indirectes 

8.- Sobreesforços per postures incorrectes 

9.- Caigudes de pals i antenes 

 

18.3.11. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 

(Annex II del Reial decret 1627/1997) 

Una relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials, segons 

s’indica en l’annex II del R.D. 1627/1997, seria la següent: 

1.- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 
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2.- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o per als quals la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

3.- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4.- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5.- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6.- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terres subterranis. 

7.- Treballs realitzats en immersió en equip subaquàtic. 

8.- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 

9.- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10.- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

18.4. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general, prioritzaran les proteccions col·lectives abans que les 

individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, 

la maquinària i les eines de treball. D’altra banda, els medis de protecció hauran d’estar 

homologats segons la normativa vigent. 

Les mesures de prevenció i protecció que es considerin hauran de tenir en compte 

els previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.). 

 

18.4.1. Mesures de protecció col·lectives 

Les mesures de protecció col·lectiva que s’hauran de prendre són: 

1.- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l’obra. 

2.- Senyalització de les zones de perill. 

3.- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l’interior de l’obra com en relació als vials exteriors. 

4.- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada per al pas de la 

maquinària. 

5.- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 
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6.- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

7.- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

8.- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

9.- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, 

blocatge, etc. 

10.- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 

11.- Sistema de reg que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

12.- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes, etc..). 

13.- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció 

de rases. 

14.- Utilització de paviments antilliscants. 

15.- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

16.- Col·locació de xarxa en els forats horitzontals. 

17.- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (amb xarxes o 

lones). 

18.- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

19.- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

 

18.4.2. Mesures de protecció individual 

Les mesures de protecció individual que s’hauran de prendre són: 

1.- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules. 

2.- Utilització de calçat de seguretat. 

3.- Utilització de casc homologat. 

4.- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d’ancoratge segurs per a poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 

homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

5.- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

6.-  Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos. 
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7.- Utilització de davantals. 

8.- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d’intoxicació per més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 

 

18.4.3. Mesures de protecció a tercers 

Les mesures de protecció a tercers que es prendran són: 

1.- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. En el cas que el tancament 

envaeixi la calçada, s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El 

tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra hi puguin entrar. 

2.- Preveure el sistema de circulació de vehicles, tant a l’interior de l’obra, com en 

relació amb els vials exteriors. 

3.- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 

4.- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes, etc.). 

5.- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones, etc.). 

 

18.5. Primers auxilis 

En l’obra es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat en 

la normativa vigent. S’informarà a l’inici de l’obra de la situació dels diferents centres 

mèdics als quals s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar en un lloc 

ben visible de l’obra una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 

ambulàncies, bombers, taxis, etc. per a garantir el ràpid trasllat i atenció als possibles 

accidentats. 

 

18.6. Normativa aplicable 

1.- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92). Disposicions mínimes de 

seguretat i de salut que s’han d’aplicar en les obres de construcció temporals o mòbils. 

2.- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). Disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 

d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques. 

3.- Llei 31/ 1995 de 8 de novembre (BOE: 10/1 1/95). Prevenció de riscos laborals. 
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Desenvolupament de la Llei 31/1995a través de les següents disposicions: 

1.- RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97). Reglament dels Serveis de 

Prevenció. 

2.- Immobilització RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97). Reglament 

dels Serveis de Prevenció. 

3.- RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes en 

matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

4.- RD 486/1997 de 14 d’abril (BOE 23/04/97). Disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. En el capítol 1, exclou les obres de 

construcció  però el RD 1627/1997 l'esmenta  quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en 

el treball (O. 09/03/1971) 

5.- RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

comportin riscos, en particular dors lumbars, per als treballadors. 

6.- RD 488/97 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de 

visualització. 

7.- RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97). Protecció dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics 

durant el treball. 

8.- RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97). Protecció dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 

cancerígens durant el treball. 

9.- RD 773/ 1997 de 30 de maig (BOE: 12/06197). Disposicions mínimes de 

seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 

protecció individual. 

10.- RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97). Disposicions mínimes 

de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 

treball. 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de 

treball. Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i 

Higiene en el treball (O. 09/03/1971) 
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4.- O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglament de Seguretat i Higiene 

del Treball en la indústria de la Construcció. 

Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) i de 23 de setembre de 

1966 (BOE: 01/10/66). Articles del 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956. 

5.- O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap.  VII, art. 661 a 741 (BOE: 

03/02/40). Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 

6.- O.de  28 d’agost de 1970.  Art. 11 a 41, 1831 a 2911 i Annexes 1 i 11 (BOE: 

05/09/70; 09/09/70). Ordenança del treball per a les indústries de la Construcció, vidre i 

ceràmica. 

Correcció d'errades: BOE: 17/10/70. 

7.- O. de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Model de llibre d’incidències 

corresponent a les obres en les que sigui obligatori l’estudi de Seguretat i Higiene. 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86. 

8.- O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nous models per a la 

notificació d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment i tramitació. 

9.- O. de 31 d’agost de 1987 (BOE: 18/09/87). Senyalització, abalisaments, neteja 

i acabat de les obres fixes en vies fora de població. 

10.- O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglament d’aparells elevadors 

per a obres. 

Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81). 

11.- O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88). Instrucció Tècnica 

Complementària MLE-AEM 2 del Reglament d’Aparells d’elevació i manteniment 

referent a grues-torre desmuntables per a obres. 

Modificació: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

12.- O. de 31 d’octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglament sobre seguretat dels 

treballs amb risc d’amiant 

13.- O. de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87). Normes complementàries del 

Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant. 

14.- RD 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE: 02/11/89). Protecció als treballadors 

dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

15.- O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el treball. 
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Correcció d'errades: BOE: 06/04171. 

Modificació: BOE: 02/11/89. 

Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 

RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

16.- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98). S'aprova el model de Llibre 

d'Incidències en obres de construcció. 

17.- Resolucions per les que s’aproven Normes tècniques Reglamentàries per 

als diferents mitjans de protecció personal de treballadors 

A.- Norma Tècnica Reglamentària MT-1: Cascs no metàl·lics. Resolució de 14 de 

desembre de 1974 (BOE núm. 30-12-1974). 

1.- Norma Tècnica Reglamentària MT-2: Protectors auditius. Resolució de 

28 de juliol de 1975 (BOE núm. 209 del 1-9-1975). 

2.- Norma Tècnica Reglamentària MT-3: Pantalles per a soldadors. 

Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE núm. 210 del 2-9-1975 i núm. 255 

del 24-10-1995). 

3.- Norma Tècnica Reglamentària MT-4: Guants aïllants d’electricitat. 

Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE núm. 211 del 3-9-1975 i núm. 255 

del  24-10-1975. 

4.- Norma Tècnica Reglamentària MT-5 - Calçat de seguretat contra riscos 

mecànics. Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE núm. 04-9-1975 i núm. 

del  27-10-1975). 

5.- Norma Tècnica Reglamentària MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. 

Resolució de 31 de gener de 1980 (BOE núm. 37 del 12-2-1980 i núm. 80 

del 2-4-1980). 

Modificada per la Resolució de 17 d’octubre de 1983 (BOE núm. 252 del 

21-10-1983). 

6.- Norma Tècnica Reglamentària MT-7: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries.  Normes  comunes i adaptadors facials. Resolució de 28 

de juliol de 1975 (BOE núm. 214 del 6-9-1975 i núm. 259 del 29-10-1975. 

7.- Norma Tècnica Reglamentària MT-8: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: filtres mecànics. Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE 

núm. 215 del 8-9-1975 i núm. 260 del 30-10-1975). 
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8.- Norma Tècnica Reglamentària MT-9: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: mascaretes auto-filtrants. Resolució de 28 de juliol de 

1975 (BOE núm. 216 del 9-9-1975 i núm. 261 del 31-10-1975). 

9.- Norma Tècnica Reglamentària MT-10: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: filtres químics i mixtes contra amoníac. Resolució de 28 

de juliol de 1975 (BOE núm. 217 del 10-9-1975 i núm. 262 del 1-11-1975) 

10.- Norma Tècnica Reglamentària MT-11: Guants de protecció davant 

agressius químics. Resolució de 6 de maig de 1977 (BOE núm. 158 del 4-7-

1977 i núm. 230 del 26-9-1977). 

11.- Norma Tècnica Reglamentària MT-12: Filtres químics i mixtos contra 

monòxid de  carboni. Resolució de 6 de maig de 1977 (BOE núm. 166 del 

13-7-1977 i núm. 230 del 26-9-1977). 

12.- Norma Tècnica Reglamentària MT-13: Cinturons de seguretat. 

Resolució de 8 de juny de 1977 (BOE núm. 210 del 2-9-1977 i núm. 230 del 

26-9-1977). 

13.- Norma Tècnica Reglamentària MT-14: Filtres químics i mixtos contra 

el clor. Resolució de 20 de març de 1978 (BOE núm. 95 del 21-4-1978). 

14.- Norma Tècnica Reglamentària MT-15: Filtres químics i mixtos contra 

anhídrid sulfurós. Resolució del 12 de maig de 1978 (BOE núm. 147 del 21-

6-1978 i núm. 160 del 6-7-1978). 

15.- Norma Tècnica Reglamentària MT-16: Ulleres de muntura tipus 

universal contra impactes. Resolució del 14 de juny de 1978 (BOE núm. 

196 del 17-8-1978 i núm. 222 del 16-9-1978). 

16.- Norma Tècnica Reglamentària MT-17: Oculars de protecció contra 

impactes. Resolució del 28 de juny de 1978 (BOE núm. 216 del 9-9-1978 i 

núm. 232 del 28-9-1978). 

17.- Norma Tècnica Reglamentària MT-18: Oculars filtrants per a pantalles 

de soldadors. Resolució del 19 de gener de 1979 (BOE núm. 33 del 7-2-

1979 i núm. 48 del 24-2-1979). 

18.- Norma Tècnica Reglamentària MT-19: Cobra filtres i avant cristalls per 

a pantalles de soldador. Resolució del 24 de maig de 1979 (BOE núm. 148 

del 21-6-1979). 
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19.- Norma Tècnica Reglamentària MT-20: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: semi autònoms d’aire fresc amb mànega d’aspiració. 

Resolució del 17 de desembre de 1980 (BOE núm. 4 del 5-1-1981). 

20.- Norma Tècnica Reglamentària MT-21: Cinturons de seguretat-

cinturons de suspensió. Resolució del 21 de febrer de 1981 (BOE núm. 64 

del 16-3-1981 i núm. 104 del 1-5-1981). 

21.- Norma Tècnica Reglamentària MT-22: Cinturons de seguretat-

cinturons de caiguda. Resolució del 23 de febrer de 1981 (BOE núm. 65 del 

17-3-1981 i núm. 104 del 1-5-1981). 

22.- Norma Tècnica Reglamentària MT-23: Filtres químics i mixtos contra 

àcid sulfúric. Resolució del 18 de març de 1981 (BOE núm. 80 del 3-4-1981 

i núm. 139 del 11-6-1981). 

23.- Norma Tècnica Reglamentària MT-24: Equips de protecció personal de 

vies respiratòries: semi autònoms d’aire fresc amb mànega a pressió. 

Resolució del 22 de juliol de 1981 (BOE núm. 184 del 3-8-1981 i núm. 151 

del 25-6-1982). 

24.- Norma Tècnica Reglamentària MT-26: aïllament de seguretat de les 

eines manuals utilitzades en treballs elèctrics en instal·lacions de baixa 

tensió. Resolució del 30 de setembre de 1981 (BOE núm. 243 del 10-10-

1981 i núm. 295 del 10-12-1981). 

25.- Norma Tècnica Reglamentària MT-25: plantilles de protecció davant 

riscos de perforació. Resolució del 30 de setembre de 1981 (BOE núm. 245 

del 13-10-1981 i núm. 296 del 11-12-1981). 

26.- Norma Tècnica Reglamentària MT-27: bota impermeable a l’aigua i a 

la humitat. Resolució del 3 de desembre de 1981 (BOE núm. 305 del 22-12-

1981 i núm. 49 del 26-2-1982). 

27.- Norma Tècnica Reglamentària MT-28: dispositius personals utilitzats 

en operacions d’elevació i descens- dispositius ant caigudes. Resolució del 

25 de novembre de 1982 (BOE núm. 299 del 14-12-1982 i núm. 43 del 19-

2-1983). 

28.- Norma Tècnica Reglamentària MT-29: perxes de salvament per a 

interiors fins a 66 kV. Resolució del 31 de octubre de 1986 (BOE núm. 298 

del 13-12-1986, núm. 12 del 14-1-1987 i núm. 53 del 3-3-1987). Modificada 
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per la Resolució del 18 de setembre de 1987 (BOE núm. 235 del 1-10-1987 

i núm. 253 del 22-10-1987). 

18.- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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19.1. Finançament 

 El finançament del projecte es realitzarà íntegrament amb capital propi dels promotors 

i socis, que seran els mateixos treballadors de l’hípica. 

 

19.2. Estudi econòmic 

 Per calcular els beneficis que s’obtindran en l’hípica d’equinoterapia i eugassada, 

primer s’han calculat els costos i els ingressos que aquesta te.  

 

19.2.1. Anàlisi de costos: 

De costos es tenen els fixos i els variables. Els costos fixos s’han dividit en costos fixos 

provinents del capital fix i els provinents del capital circulant. 

 

19.2.1.1. Costos fixos  

Són els costos que no varien en funció del volum de producció. 

 

19.2.1.1.1. Costos fixos provinents del capital fix 

Són els costos fixos invertits en immobilitzat. D’aquests costos se n’ha calculat 

l’amortització i el cost d’oportunitat amb les fórmules següents: 

Amortització= (Vo – Vn) / Vida útil 

C. oportunitat = ((Vo + Vn) / 2) x taxa d’interès 

On: 

Vo, valor d’adquisició de l’immobilitzat (€) 

Vn, valor residual de l’ immobilitzat  
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Taula 19.1. Valors de les amortitzacions (V. Am.)i els costos d’oportunitat (CO) 

 

Immobilitzat 

material 

Vo (€) Vida útil 

(anys) 

Vn 

(%) 

Vn Taxa 

(%) 

V.Am. (€) CO (€) 

Immobilitzat 

Edificis nous 1.286.829.01 30 25 321.707,25 5 32.170,73 40.213,41

Instal·lacions noves  582.386,14 25 25 145.596,54 5 17.471,58 18.199,57

Maquinària actual 

Tractor Massey 

Ferguson 247 de 48 

cv amb pala 

   1.500,00  Ja amortitzat  

Tractor Fiat 880E de 

45 cv 

   3.000,00  Ja amortitzat  

Arades    600,00  Ja amortitzat  

Adobadora    600,00  Ja amortitzat  

Discos    600,00  Ja amortitzat  

Segadora    350,00  Ja amortitzat  

Premsa bala petita 

quadrada marca 

Massey Ferguson 

   600,00  
Ja amortitzat 

 

Generador elèctric 

GESAN 
   400,00  

Ja amortitzat 
 

Maquinària nova 

Dos bombes ESPA 

Mod. Acuàlia 

270,00 10 25 67,50 5 20,25 8,43
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Taula 19.2. Continuació taula de valors de les amortitzacions i els costos d’oportunitat. 

Immobilitzat 

material 

Vo (€) Vida 

útil 

(anys)

Vn 

(%) 

Vn Taxa 

(%) 

Amortització 

(€) 

C. 

oportunitat 

(€) 

Bens mobles 

Mobles oficines /aula 11.600,00 15 25 2.900,00 5 580,00 362,50

Mobles vestuari/ sala 

selles  

6.500,00 25 25 1.625,00 5 195,00 203,13

Roda peus per evitar 

lesions al cavall i el 

genet per a pistes 

21.684,00 25 25 5.421,00 5 650,52 677,63

Animals 

Semental PRE 13.000,00 20 0 0 5 650,00 325,00

3 eugues PRE 4.500,00 15 0 0 5 300,00 112,50

Material d’equitació 

Tanca electrificada 23.100,00 15 10 2.310,00 5 1.386,00 635,25

4 Selles 

equinoteràpia 

1.200,00 10 10 120,00 5 108,00 33,00

4 Cabassades de 

treball / 4 singles  

160,00 5 10 16,00 5 28,80 4,40

8 Mantes de treball / 

4 cabassades de 

quadra 

320,00 3 0 0 5 106,67 8,00

Material d’higiene  i 

manteniment del 

cavall 

70,00 3 0 0 5 23,33 1,75

TOTAL(taula 16.1 + 

16.2) 
1.951.619,15 
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19.2.1.1.2. Costos fixos provinents del capital circulant 

 Els costos fixos provinents del capital circulant són l’invertit en factors de producció 

que s’utilitzen en un termini de temps inferior a un cicle. 

En el cas d’una hípica d’equinoteràpia i eugassada amb pupil·latge, els costos son els 

de la Taula 16.3 on  

Cost oportunitat = cost x t/12 x 0,05  

t, cicle productiu en mesos 

 

Taula 19.3. Costos fixes provinents de capital circulant 

 

Concepte Cost (€) Temps  

(mesos) 

Cost oportunitat 

(€) 

Part benefici dels socis 1.924,20 1 8,02

Assegurança de l’hípica 864,45 12 43,22

Alimentació  dels 4 cavalls de l’hípica 2.073,60 6 51,84

Llum 742,50 2 6,19

Jaç dels 4 cavalls de l’hípica 270,00 4 4,50

Ferrer dels 4 cavalls de l’hípica 240,00 4 4,00

Veterinari 280,00 12 14,00

TOTAL 6.394,75 131,77

 

19.2.1.2. Costos variables 

Els costos variables sí que varien en funció del volum de producció. Aquests s’han 

calculat en els Annexes corresponents a cada tema i el seu resum es el de la Taula 16.4 

El cost d’oportunitat s’ha calculat amb la següent formula. 

Cop = cost x t/12 x 0,05  
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Taula 19.4. Resum de les necessitats econòmiques referents als costos variables. 

Concepte Cost (€) Temps  

(mesos)

Cost oportunitat 

(€) 

Alimentació dels cavalls en pupil·latge 40,32 1 0,17

Jaç dels cavalls en pupil·latge 315,00 1 1,31

Llum 2.862,26 2 23,85

Material d’oficina i estudi 17,50 1 0,07

TOTAL 3.234,08 25,4

 

 Els costos de ferrer i veterinari aniran a càrrec del propietari del cavall en pupil·latge. 

 

19.2.2. Ingressos 

Els ingressos de l’hípica procedeixen principalment de 3 fonts. La principal es les 

classes d’equinoteràpia. La següent font d’ingressos es la del pupil·latge de cavalls de 

particulars. I la última es la de l’eugassada de cavalls de Pura Raça Espanyola ( la cria de 

poltres de les eugues de la hípica i les fecundacions efectuades pel semental a equins externs a 

l’eugassada) 

 

Taula 19.5. Ingressos previstos a l’explotació 

 

Concepte Quantitat Preu 

(€/unitat) 

Ingressos 

(€/any) 

Poltres nascuts a l’eugassada el mateix  

any 

3 Poltres / any 2.500 € / poltre 7.500,00

Montes del semental 20 Montes / any 450 € / equí 9.000,00

Pupil·latge de cavalls 12 cavalls / mes 300 €/ mes 43.200,00

Classes d’equinoterapia realitzats pels  

cavalls de l’hípica 

9 hores dia x 4 

cavalls 

30 €/ hora 394.200,00

TOTAL   453.900,00
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19.2.3. Beneficis 

Pel càlcul de beneficis, es fa el balanç econòmic de l’hípica d’equinoteràpia reflectit 

en la Taula 16.6 

 

Taula 19.6. Balanç econòmic previst a l’hípica d’equinoteràpia 

COSTOS 

Costos fixos provinents del capital fix 

 Cost amortització Cost oportunitat Cost total 

Edificis nous 32.170,73 40.213,41 72.384,14

Instal·lacions noves 17.471,58 18.199,57 35.671,15

Maquinària vella 0 0 0

Maquinària nova 20,25 8,43 28,68

Animals 950,00 437,50 1.387,5

Bens mobles 1.425,52 1.243,26 2.668,78

Equips 1.652,80 682,40 2.335,20

Cost total capital fix 114.475,45

Costos fixos provinents del capital circulant 

 Cost Cost oportunitat Cost total 

Part benefici dels socis 23.090,40 96,24 23.186,64

Assegurança de l’hípica 864,45 43,22 907,67

Alimentació  dels 4 cavalls de 

l’hípica 4.147,20

 

103,68 4.250,88

Llum 4.455,00 74,28 4.529,28

Jaç dels 4 cavalls de l’hípica 810,00 13,50 823,50

Ferrer dels 4 cavalls de l’hípica 720,00 12,00 732,00

Veterinari 280,00 14,00 294,00

Cost total del capital circulant 34.723,97 
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Costos variables 

 Cost Cost oportunitat Cost total 

Alimentació dels cavalls en pupil·latge 483,84 2,04 485,88

Jaç dels cavalls en pupil·latge 945,00 3,93 948,93

Llum 17.173,56 143,10 17.316,66

Material d’oficina i estudi 210,00 0,84 210,84

Costos variables total 18.962,31

COSTOS TOTALS: 168.161,73 

INGRESSOS 

Venda poltres 

Montes semental 

Pupil·latge 

Classes 

7.500,00

9.000,00

43.200,00

394.200,00

INGRESSOS TOTALS:    453.900,00 

BENEFICI:                         285.738,27 

 

19.3. Anàlisi de la inversió 

Amb les dades obtingudes a l’apartat 16.2 d’aquest Annex es determinaran els fluxos 

de caixa i un cop obtinguts els fluxos s’analitzarà la rendibilitat de la inversió prevista. 

Inversió: correspon al total del pressupost adjunt al projecte. El valor és de 

1.951.619,15 € l’any 0 

Cobraments ordinaris: aquests s’obtenen de les classes, les montes del semental, les 

vendes de poltres i el pupil·latge. El valor és de 453.900 € cada any. 

Cobraments extraordinaris: procedeixen del valor residual obtingut de la reposició de 

la maquinària, edificacions i instal·lacions. Els valors és poden veure en la Taula 16.7.  
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Taula 19.7. Cobraments extraordinaris 

 Valor residual (€) Vida útil (anys) 

Edificis nous 321.707,25 30 

Instal·lacions noves 145.596,54 25 

Maquinaria 67,50 10 

Mobiliari 2.900,00 15 

Mobiliari 7.046,00 20 

Material hípic 2.430,00 10 

Material hípic 16,00 5 

 

Pagaments ordinaris: corresponen a les despeses per alimentació, palla per jaç, 

sanitàries, d’energia elèctrica i mà d’obra. El valor és de 168.161,73 € cada any. 

Pagaments extraordinaris: aquests vindran donats per la reposició de la maquinària, 

edificacions i instal·lacions , es veuen reflectits en la Taula 16.8. 

 

Taula 19.8. Pagaments extraordinaris 

 Valor d’adquisició (€) Vida útil (anys) 

Edificis 1.286.829.01 30 

Instal·lacions noves  582.386,14 25 

Maquinaria 270,00 10 

Mobiliari 11.600,00 15 

Mobiliari 28.184,00 25 

Semental PRE 13.000,00 20 

3 eugues PRE 4.500,00 15 

Material equitació 24.300,00 10 

Material equitació 160,00 5 

Material equitació 390,00 3 
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Any 25: cobrament del valor residual de les edificacions i instal·lacions tenint en 

compte que a les edificacions encara els hi quedarien 5 anys de vida. 

 

Taula 19.9. Flux de caixa 

Any Inversió Cobraments 

ordinaris 

Cobraments 

extraordinaris 

Pagaments 

ordinaris 

Pagaments 

extraordinar

is 

Flux de 

caixa 

0 1.951.619,15   0

1  453.900,00 104.411,51  349.488,49

2  453.900,00 104.411,51  349.488,49

3  453.900,00 104.411,51 390,00 349.098,49

4  453.900,00 104.411,51  349.488,49

5  453.900,00 16,00 104.411,51 160,00 349.344,49

6  453.900,00 104.411,51 390,00 349.098,49

7  453.900,00 104.411,51  349.488,49

8  453.900,00 104.411,51  349.488,49

9  453.900,00 104.411,51 390,00 349.098,49

10  453.900,00 2.513,50 104.411,51 24.730,00 327.271,99

11  453.900,00 104.411,51  349.488,49

12  453.900,00 104.411,51 390,00 349.098,49

13  453.900,00 104.411,51  349.488,49

14  453.900,00 104.411,51  349.488,49

15  453.900,00 2.916,00 104.411,51 16.650,00 335.754,49

16  453.900,00 104.411,51  349.488,49
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Continuació Taula 19.9 

 

Any Inversió Cobraments 

ordinaris 

Cobraments 

extraordinaris 

Pagaments 

ordinaris 

Pagaments 

extraordinar

is 

Flux de 

caixa 

17  453.900,00 104.411,51  349.488,49

18  453.900,00 104.411,51 390,00 349.098,49

19  453.900,00 104.411,51  349.488,49

20  453.900,00 9.559,50 104.411,51 37.730,00 321.317,99

21  453.900,00 104.411,51 390,00 349.098,49

22  453.900,00 104.411,51  349.488,49

23  453.900,00 104.411,51  349.488,49

24  453.900,00 104.411,51 390,00 349.098,49

25  453.900,00 145.612,54 104.411,51 610.730,14 -115.629,11

 

 

19.3.1. Valor actual net (VAN) 

 

El valor actual net és la diferència entre el valor actual brut i la inversió actualitzada. 

Els resultats obtinguts s’expressen a la Taula 16.8. 
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Taula 19.10. Valor actual net per diferents tipus d’interès 

Taxa actualització VAN 

3 % 3868978,21 €

4 % 3296346,53 €

5 % 2804207,00 €

6 % 2379242,61 €

7 % 2010572,47 €

8 % 1689272,85 €

9 % 1407997,87 €

10 % 1160678,09 €

15 % 283750,49 €

17,44 % 494,37 €

17,45 % ‐ 531,42 €

 

19.3.2. Relació VAN/K 

Aquest valor és un bon indicador de la rendibilitat relativa de la inversió, representa la 

quantitat de diners guanyada per cada unitat monetària invertida. Els resultats obtinguts 

s’expressen a la Taula 16.11. 

Taula 19.11. VAN/K en funció de diferents tipus d’interès 

Taxa actualització VAN/K 

3 % 1,98 € 

4 % 1,69 € 

5 % 1,44 € 

6 % 1,22 € 

7 % 1,03 € 

8 % 0,87 € 

9 % 0,72 € 

10 % 0,60 € 

15 % 0,15 € 

17,44 % 0,00 € 

17,45 % ‐0,00 € 
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19.3.4. PAYBACK 

El PAYBACK és un bon indicador de la rendibilitat de la inversió, representa el temps 

que es tardarà a recuperar la inversió realitzada, en anys. Els resultats obtinguts s’expressen a 

la Taula 16.12. 

 

Taula 19.12. PAYBACK en funció de diferents tipus d’interès 

 

Taxa Anys 

3 % 7 

4 % 7 

5 % 7 

6 % 8 

7 % 8 

8 % 8 

9 % 9 

10 % 9 

15 % 14 

17,46 % 24 

17,44 % 25 

 

19.3.5. Taxa interna de rendiment (TIR)  

Aquest valor ens mostra la rendibilitat neta. Ens indica l’interès pel qual el valor VAN 

s’iguala a 0. Per tant el Tir es de 17,44485 % 
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Llibres consultats 

British Horse Society i Pony Club 1994. Manual de hípica. Ediciones Blume, 

Barcelona 

 

Tocagni, H. 1989. Adiestramiento del caballo. Editorial Albatros, Buenos Aires 

 

Buxadé, C. 1996. Producciones equines y de ganado de lídia. Ediciones Mundi-Prensa. 

Madrid 

 

 Murphy, G. 1986. El caballo y el pony. Ediciones Hispano-Europeas Madrid 

 

 Ravazzi, G. 1990. Curso bàsico ilustrado de equitación. Editorial de Vecchi, 

Barcelona. 

  

Webs consultades 

 AEDEQ Associacion Española de Equinoterapias; (1) 1 (consulta 10/06/2012) 

Accessible a: 

 http://www.aedeq.org 

 

 Bolger C. 2008.  Nutrición: Manejo cotidiano: El agua es más importante que el 

pienso. article publicat en la revista infoEquinos.com, 1 (1) (consulta 05/07/2012). Accessible 

a: 

http://www.infoequinos.com/2008/08/nutricion-manejo-cotidiano-el-agua-es.html 

 

 ANCCE Associacion Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española; (1) 1 

(consulta 12/06/2012) Accessible a: 

http://www.ancce.es  

 

 FAOSTAT Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1998 Situacion 

mundial, Situacion europea i Situacion España (base de dades); (1) 1 (consulta 03/06/2012) 

Accessible a: 

http://perso.wanadoo.es/milantx/bases.htm 
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INDESCAT Institut de Estadística de Catalunya, 2007 Explotacions ramaderes. Per 

espècies (base de dades); (1) 1 (consulta 03/06/2012) Accessible a: 

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=453. 

 

Persones i/o Entitats consultades 

 

Ajuntament del municipi Saus, Camallera i Llampaies, 2012 

 

Estudis i Projectes Empordà SL, 2012 

 

FHC Federació Hípica Catalana, 2012 

 

Luis Poveda Piérola Veterinari i nutricionista equí 2012 

 

Maquisa madera y arquitectura S.A. 2012 
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