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1. El sector oví el món  

L’explotació de l’espècie ovina arreu del món es remunta a temps immemorials i en 

els seus orígens s’ubicava en zones on les pastures eren més pobres. La triple aptitud 

productiva (carn, llet i llana) i la gran adaptació a diferents zones climàtiques va 

afavorir l’augment del nombre de caps arreu dels diferents territoris el llarg de les 

dècades. Segons les dades de la FAO (Food Agriculture Organization)(2013) l’any 2010 

al món hi havia uns 1.079 milions de caps de bestiar oví dels quals un 42 % es troben a 

Àsia, un 27 %  a Àfrica i un 12 % a Europa.   

A més de la producció de carn i llana, a nivell mundial es produeix una gran 

quantitat de llet d’ovella. Segons les últimes dades publicades el document 

(FAOSTAT,2011), l’any 2010 es varen produir a nivell mundial 10 milions de tones de 

llet d’ovella. Àsia és el màxim productor mundial (produeix un 46 % del total), seguit 

d’Europa amb un 34 % i Àfrica amb un 20 %. Europa tot i tenir un cens d’animals 

menor que els altres dos continents, produeix una gran quantitat de llet ja que 

s’utilitza animals seleccionats i el nivell de tecnificació és més elevat.  

 

2. Sector d’oví de llet a Europea 

En el continent Europeu el sector oví sempre ha estat una activitat ramadera 

important però bastant localitzada en diferents regions. En els darrers anys les 

importants crisis sanitàries i l’entrada de carn de països amb costos de producció molt 

més baixos han fet que el cens disminuís de forma molt important. Segons dades de la 

(FAOSTAT, 2011) en els últims 20 anys, el cens d’animals ha disminuït un 60 % a tot 

Europa passant dels 295 milions de caps als 130 milions censats l’any 2010. Tot i el 

descens important del nombre d’animals la producció lletera s’ha mantingut i fins i tot 

ha augment lleugerament en els últims anys. Aquest evolució s’ha produït gràcies a 

l’augment de la producció per animal obtinguda a partir de la selecció i la tecnificació. 

L’any 2010 la producció de llet d’ovella a Europa va ser 3,4 milions de tones i els 

principals països productors són Grècia, Romania, Itàlia i Espanya (Figura 1) 

 



 

 

Figura 1. Producció de llet d’ovella en els princi

 

La producció de llet d’ovella en el continent Europeu (

quatre països, Grècia, Romania, Itàlia i Espanya que produeixen el 73%. Si a aquests si 

afegeix la producció dels quatre següents països en producció, es concentra el

de la llet d’ovella produïda en tot

de caps d’oví destinats a la produc
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darrers anys i actualment es situa a 106 kg per ovella i any. 

 

3. Sector d’oví de llet a 

En el conjunt de l’estat Espanyol el sector oví presenta una evolució bastant 

semblant a l’observada a Europa. Les reformes de la PAC (Política Agrària Comuna), 

l’aparició de la malaltia de la llengua blava en el 2007 en determinades regions 

d’Espanya i l’augment dels preus de les matèries primeres, tot això acompanyat d’uns 

preus baixos de la carn han fet abandonar un gran nombre d’explotacions. Segons 

dades del MAGRAMA (2013), el cens a l’any 2012 era de 16,81 milions de caps però el 

baix rendiment econòmic de l’activitat en aquest darrers anys fan preveure que el cens 

actual és molt menor.   

De tota la llet que es produeix a l’estat un 8% és d’ovella, la qual rep

506.266 tn anuals (MAGRAMA, 2013). 
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Producció de llet d’ovella en els principals països productors d’Europa (FAO

ovella en el continent Europeu (Figura 1) es concentra en

, Grècia, Romania, Itàlia i Espanya que produeixen el 73%. Si a aquests si 

afegeix la producció dels quatre següents països en producció, es concentra el

produïda en tot el continent. En total a Europa hi ha uns 32 milions 

de caps d’oví destinats a la producció de llet (FAOSTAT, 2011). La producció mitjana 

a nivell europeu ha anat augmentat de forma molt important en els 

arrers anys i actualment es situa a 106 kg per ovella i any.  

Sector d’oví de llet a Espanya 

En el conjunt de l’estat Espanyol el sector oví presenta una evolució bastant 

semblant a l’observada a Europa. Les reformes de la PAC (Política Agrària Comuna), 

’aparició de la malaltia de la llengua blava en el 2007 en determinades regions 

d’Espanya i l’augment dels preus de les matèries primeres, tot això acompanyat d’uns 

preus baixos de la carn han fet abandonar un gran nombre d’explotacions. Segons 

AGRAMA (2013), el cens a l’any 2012 era de 16,81 milions de caps però el 

baix rendiment econòmic de l’activitat en aquest darrers anys fan preveure que el cens 

De tota la llet que es produeix a l’estat un 8% és d’ovella, la qual rep

506.266 tn anuals (MAGRAMA, 2013).  
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Taula 1. Producció de llet d’ovella per comunitats autònomes (MAGRAMA,2013) 

Comunitat autònoma  Producció anual (tn) 

Castella Lleó  352.501 

Castella la Manxa 104.579 

Andalusia   9.679 

Madrid  8.064 

País Basc  7.922 

Navarra  7.534 

Extremadura  5.795 

Canàries   3.671 

Aragó  3.211 

C. Valenciana  1.403 

Catalunya   1.321 

La Rioja   451 

Balears   70 

Astúries   65 

Galicia   ---- 

Cantària   ---- 

Murcia   ---- 

Total   506.266 

  

La producció de llet d’oví a l’estat espanyol es troba localitzada principalment a 

Castella la Manxa i Castella Lleó. Aquestes dues regions produeixen el 90,2 % de la llet 

de tot l’estat.  

Igual que en l’oví de carn, el cens d’ovelles lleteres ha anat disminuint en aquest 

darrers anys. Tot i aquest descens, la producció de llet s’ha mantingut i fins i tot ha 

augmentat en aquest últims anys gràcies a què la producció per animal ha augmentat 

de forma significativa. La producció mitjana l’any 2010 a l’estat Espanyol era de 180 kg 

ovella/any (FAOSTAT, 2011). Aquest augment de la producció ha anat acompanyat 

d’un increment de la demanda de productes làctics i formatges fet que ha permès fins i 

tot augmentar el preu de la llet. Això ha permès impulsar reformes en les estructures 

de producció de les explotacions en determinades zones, tecnificant explotacions que  

fins a les hores ho eren molt poc. 
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4. Sector d’oví de llet a Catalunya 

A Catalunya igual que a la resta d’Espanya i Europa, el cens d’oví ha caigut de forma 

significativa en els darrers anys. L’any 2012 el cens era 610.474 caps dels quals un 44,7 

% es trobaven a la província de Lleida, un 26,3 % a Barcelona, un 18.9% a Girona i un 

10,1 % a Tarragona (Taula 2)  

Taula 2.Cens de bestiar oví a Catalunya l’any 2012.(IDESCAT, 2013) 

Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Animals per a vida  116.339 92.948 214.082 43.660 467.029 
Sacrifici-xaies i altres  44.281 22.273 58.904 17.987 143.445 

  Total  160.620 115.221 272.986 61.647 610.474 

 

Respecte a la producció de llet actualment a Catalunya hi ha 12 explotacions i la 

majoria elaboren productes làctics de la seva pròpia producció. Aquestes es troben 

disperses arreu de la geografia catalana.  

 

5. El consum de productes làctic a Espanya 

La llet i els productes làctics sempre han estat un element important dins 

l’alimentació ja que es consideren aliments naturals i d’un elevat nivell nutricional. Fins 

la dècada dels 90 el producte més consumit dins aquest grup d’aliments era la llet. 

Aquesta dinàmica de consum va anar canviant al llarg dels anys amb un important 

augment del consum de formatges i llets fermentades (concepte que engloba el 

iogurt). Aquest últim grup, és el que ha augmentat més el seu consum ens els darrers 

anys. L’augment més significatius es va produir entre els anys 2009 i 2011 on el 

consum va créixer un 43 % (Observatori de la llet, 2012) gràcies a la constant creació 

de nous productes.  

El consum de formatge també ha anat augmentat al llarg dels últims anys de forma 

progressiva. La publicitat i l’elaboració d’una gran diversitat de varietats de nova 

creació i la recuperació de productes tradicionals, han sigut els factors claus. El major 

consum d’aquests productes es realitza a les llars seguit de la restauració.  
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Taula 3.Consum de Formatge a Espanya any 2011. (MAGRAMA, 2012) 

Varietats de formatge 

Consum per capita 

(kg) 

Preu mig 

(€/kg) 

Fresc 2,54 4,78 
Fos 0,92 5,49 

Tendre 0,49 8,00 
Semi curat 1,70 8,59 

Curat 0,36 9,86 
Ovella 0,38 10,41 
Bola 0,14 9,05 

Emmental i 
Gruyere 

0,09 7,56 

Blaus 0,07 10,41 
Altres 1,33 7,91 

Total 8,02 7,03 

 

Tal i com s’observa a la taula 3, tot i l’entrada de nous productes al mercat, es 

segueixen consumint majoritàriament les varietats més convencionals i a la vegades 

més econòmiques; fresc i semi curat. Amb la situació de crisis que està immers el país, 

aquest últim aspecte, el preu, encara ha adquirit major importància, fet que pot 

implicar una disminució del consum de formatge d’ovella ja que és un dels més cars. 

Aquesta davallada s’ha d’intentar compensar oferint al consumidor productes de 

qualitat i amb trets diferenciats de la resta d’elaboradors.  
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6. El consum de llets fermentades i formatges a Catalunya 

Catalunya sempre ha estat un territori amb un important consum de productes 

làctics, i entre ells, els formatges. El consum per càpita de llet fermentada i formatges 

sempre ha sigut superior que la mitjana de l’estat espanyol, tot i que en els darrers 

anys les diferencies s’han reduït de forma significativa. El consum d’aquests dos grups 

de productes a nivell català en el període 2004 - 2011 ha estat bastant estable amb 

una lleugera tendència a l’alça (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Evolució de consum per càpita i any de llet fermentada i formatges a Catalunya 

(Observatori de la llet, 2012). 

 

Tot i tenir un consum amb algunes oscil·lacions el llarg dels anys, el consum de llets 

fermentades sempre ha estat més important que el de formatges degut a la gran 

diversitat de formes de presentació que podem trobar d’aquest producte en el mercat. 

El consum de formatge, tot i ser inferior, ha experimentat un important augment en 

els darrers 10 anys, fet que fa pensar que els hàbits de consum a les llars estan 

canviant.    

El consum mensual d’aquests productes al llarg de l’any segueix unes oscil·lacions 

bastant semblants en els dos grups de productes. El majors consums es produeixen a la 

primavera i a la tardor i aquest decau de forma molt important sobretot en el mes 

d’agost. El consum de llets fermentades presenta unes variacions més important al 

llarg de l’any respecte el de formatges que és més constants (Observatori de la llet, 
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2012). Per aquest motiu és molt important elaborar diferents productes que permetin 

adaptar el flux continu de la producció amb la demanda.  

 

7. El sector d’elaboradors làctics artesans 

L’elaboració artesanal de productes làctics a Catalunya és un sector que ha sorgit fa 

pocs anys. Antigament el pastor era qui elaborava els formatges i altres productes del 

seu propi ramat d’ovelles. Els productes que s’obtenien eren destinats majoritàriament 

a l’autoconsum i eren poc valorats pel pastor. Amb el pas dels anys aquesta tradició va 

anar desapareixent i actualment ja tan sols trobem artesans que transformen la llet del 

seu propi ramat d’aptitud lletera. 

La realitat actual del sector artesà està condicionada pels “neorurals” i la 

implantació del regim de quotes lleteres els anys 80. La imposició de quotes de 

producció en el sector boví va dificultar el creixement de les explotacions (degut a 

l’elevat preu de compra de la quota) i moltes van tendir augmentar el valor afegit del 

producte final mitjançant l’elaboració. La societat “neorural” que va incorporar-se al 

camp en aquells anys va optar majoritàriament per la producció i elaboració de llet de 

cabra ja que els costos de producció eren molt inferiors i es podia obtenir un major 

valor afegit del producte final. Aquests dos tipus d’elaborador es van desenvolupar 

arreu de tot el territori català fet que ha propiciat la gran diversitat de productes que 

podem trobar actualment en el mercat.  

Catalunya té catalogades com a varietats autòctones; Mató, Formatge fresc, Recuit, 

Brossat, Serrat, Tupí, Aranès, Montsec, Garrotxa i Alt Urgell i Cerdanya. A part dels 

productes autòctons també es van agafar idees dels països veïns com són les quallades 

àcides, els formatges de pasta tova i els blaus.  

A Catalunya hi ha 143 elaboradors artesanats de productes làctics (DAAM, 2013) 

dels quals un 31,9 % es troben a la zona de la Catalunya central. Un 70% dels 

elaboradors treballen amb llet de vaca, un 25 % amb llet de cabra i el 5 % restant amb 

llet d’ovella. A Osona degut a l’important activitat de boví de llet que hi ha el 

percentatge d’elaboració d’aquesta llet ascendeix fins el 91,6 %.  
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8. Conclusions  

El sector dels làctics sempre ha estat molt important en el nostres territori gràcies a 

l’elevat consum que se’n fa. Amb l’anàlisi del consum de llets fermentades i formatges 

s’ha pogut observar que aquests han augmentat al llarg dels darrers anys. Aquest 

augment s’ha produït gràcies a la publicitat, feta per les diferents associacions i les 

indústries làcties, i a la gran diversitat de productes que podem trobar al mercat. Per 

raó de la situació de crisis que està travessant el nostre país, tot i que el consum manté 

la seva tendència a l’alça, el consumidor busca productes més econòmics per tal de 

reduir la despesa alimentaria. Aquest fet s’ha d’intentar contrarestar oferint al 

consumidor productes de qualitat i amb trets diferenciats de la resta d’elaboradors. 

El consum de llets fermentades i formatges pateix un seguit de fluctuacions al llarg 

de l’any, amb un important descens del consum el mes d’agost. Per tal de poder 

equilibrar el flux continu de producció i la demanda de producte és essencial elaborar 

un assortit de productes que tinguin durades de producció diferents (productes 

frescos, madurats, etc).  

L’elaboració artesanal d’aquest tipus de productes té un gran nombre de 

productors a Catalunya i sobretot a la seva zona central. La gran majoria dels quals 

elaboren productes a partir de llet de vaca degut a l’elevat nombre d’explotacions que 

hi ha a la zona. L’elaboració de llets fermentades i formatges amb llet d’ovella és molt 

reduïda a la comarca fet que pot propiciar l’entrada d’aquest productes al mercat. 
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1. Introducció  

Aquest estudi s’ha dut a terme mitjançant les dades obtingues de l’observatori 

meteorològic de Roda de Ter ja que en el lloc on s’ubicarà el nou projecte no es 

disposa de cap estació. S’ha escollit aquest observatori perquè està situada en una 

zona de condicions molt similars, no hi ha grans canvis de relleu entre els dos indrets i 

és la més propera (4 Km) al lloc de desenvolupament de la nova activitat. Les dades 

utilitzades per dur a terme aquest estudi són del període comprés entre 2001 i 2013. 

 

2. Paràmetres climàtics 

En els següent apartat s’estudiaran els paràmetres climàtiques més importants que 

poden afectar la nostra activitat.  

2.1. Temperatures mitjanes mensuals 

En aquesta zona les temperatures més elevades es registren en els mesos de juny a 

setembre mentre que les més baixes tenen lloc durant els mesos de novembre a març, 

essent la temperatura mínim mitjana mensual de 1 °C per sota de zero els mesos de 

desembre, gener i febrer. Aquestes temperatures, tot i ser baixes, els ovins les 

suporten sense cap dificultat. El particular relleu de la zona provoca que molts dies 

d’hivern les temperatures sigui baixa durant tot el dia degut a la inversió tèrmica.  

La temperatura màxima mitjana anual de la zona d’estudi és de 20,9 °C i la mínima  

mitjana anual de 6,9 °C. Pel que fa a la temperatura mitjana anual és de 13,9 °C (Figura 

1).  
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Figura 1. Temperatures mitjanes mensuals pel període comprés entre 2001 i 2013 (Meteoroda, 

2014). 

2.2. Oscil·lació tèrmica 

L’oscil·lació tèrmica d’aquesta zona es veu molt influenciada per les habituals 

inversions tèrmiques. Durant els mesos de tardor i principis d’hivern, quan aquest 

fenomen és més freqüent, l’oscil·lació tèrmica és de 16,1 °C, molt menor a la de la 

resta de l’any que no hi ha inversió tèrmica. L’oscil·lació tèrmica mitjana anual de la 

zona és de 14,1 °C. 

2.3. Precipitació  

En aquesta zona hi ha dues èpoques de pluges importants al llarg de l’any. La 

primera es concentra en els mesos d’abril i juny i la segona durant els període d’agost  

a octubre. La variació entre el mes més plujós (agost) i el més sec (febrer) és de 74,4 

mm (Figura 2). La precipitació mitjana anual el període estudiat és de 727,3 mm. 

 

Figura 2. Precipitació mitjana mensual en el període comprés entre 2001 i 2013 (Meteoroda,2014). 
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3. Climograma  

Al climograma de Gaussen podem observar que Roda de Ter no té cap període de 

sequera durant l’any (Figura  3). Durant el mes de juliol la relació entre les dues 

variables s’ajusta molt però seguidament el mes d’agost les precipitacions pugen de 

forma molt considerable.  

 

 

Figura  3. Climograma de Roda de Ter (Meteoroda, 2014). 
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4. Dades extremes 

Aquest apartat té com objectiu presentar els valors de temperatures màxima i 

mínima absoluta i de precipitació diària màxima registrats cada any durant el període 

2001-2013 (veure Taula 1). És interessant tenir en consideració aquests valors extrems 

per preveure les condicions extremes a què es veurà afectat el bestiar de l’explotació.  

Taula 1. Valors de precipitació màxima diària, temperatura màxima i mínima absoluta de cada any 

registrats en el període comprés entre 2001 i 2013. Dades extremes de Roda de Ter (Meteoroda, 2014). 

Any 

Precipitació 

màx. diària 

(mm) 

Tª màx Tª mín 

abs (°C) abs (°C) 

2001 105,1 37,9 -7,4 

2002 29,7 35,2 -5,6 

2003 70,3 38,1 -7,3 

2004 55,6 36,4 -10 

2005 37,6 40,1 -8,8 

2006 49,7 39,4 -15 

2007 58,8 36,6 -6,4 

2008 79,1 39,7 -8,3 

2009 50,6 36,3 -6,6 

2010 91,3 37,7 -13,1 

2011 48,8 34,9 -6,6 

2012 42,7 37,4 -9,6 

2013 53,3 36,2 -8,2 

 

Destacat en negreta (Taula 1) es presenten els valors extrems d’aquestes variables. 

Pel que fa a la precipitació, en el període analitzat, es va registrar una precipitació 

diària màxima de 105,1 mm caiguts el dia 14 d’octubre de l’any 2001. Pel que fa a les 

temperatures màximes absolutes destaca els 40,1 °C assolits el juliol de l’any 2005 i les 

mínimes absolutes de -15 °C enregistrades el desembre de l’any 2006.  
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5. Classificació climàtica  

La climatologia de la zona està considerada, segons la classificació bioclimàtica de la 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) i la FAO 

(1963), de clima submediterràni ja que no existeixen períodes de sequeres en l’època 

estival, les temperatures són suaus i la humitat és més elevada, respecte un clima 

mediterrani estricta. Les inversions tèrmiques que afecten aquest indret en el període 

hivernal és un dels factors principals perquè es desenvolupi aquest tipus de clima.  
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1. Sistema de producció actual  

Mas Pujols és una explotació de caire familiar que va iniciar la seva activitat el 1960 

amb 6 vedelles, 8 truges en cicle tancat i 9,32 ha de conreu de secà. El 1970 es va 

construir un cobert on s’hi va instal·lar un sistema de munyida directa i es va començar 

a produir llet. L’activitat porcina també va anar augmentat de caps i per poder allotjar 

tots els animals es van construir dues naus, una al 1975 i l’altra tres anys més tard. Els 

anys següents l’activitat ramadera va anar augmentant fins arribar a les 50 truges en 

cicle tancat i 30 vaques de munyir. 

Al 1995 i com a conseqüència de la falta de personal, l’obsolescència de les 

instal·lacions i la baixa rendibilitat, es va decidir abandonar l’activitat porcina i dedicar-

se únicament al boví de llet. La dedicació exclusiva va permetre intensificar l’activitat 

lletera. Es va canviar el sistema d’alimentació, es va passar de les pastures que s’havia 

dut a terme fins aleshores, a estabular els animals i a subministrar-los el farratges en 

forma d’ensitjat. Aquest canvi va fer augmentar la producció dels animals però va 

provocar també que augmentessin els costos. Els camps de l’explotació són de petites 

dimensions, fet que implicava una elevada despesa la realització dels treballs amb la 

maquinària agrícola. Aquest fet sumat a la baixa rendibilitat de l’explotació, 

l’impossibilitat de créixer augmentant la insuficient base territorial i els incentius de les 

campanyes d’abandonament dutes a terme per l’administració, van propiciar que el 

2007 es decidís finalitzar l’activitat ramadera. 

A partir d’aquell any, les 9,32 ha de conreu de la finca es destinen al cereal de secà. 

Tot i això, els camps de petites dimensions envoltats la majoria d’ells de zones 

boscoses fan que les produccions siguin un 25 % inferiors en comparació a les mitjanes 

que s’obtenen a la zona i que, els costos d’explotació del conreu siguin bastant elevats. 

Aquests dos factors provoquen que la rendibilitat econòmica de l’explotació no sigui 

satisfactòria i es vulguin buscar noves fonts d’ingressos per augmentar-la. 
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2. Situació econòmica actual  

Tal i com s’ha descrit a l’anterior apartat, Mas Pujols es dedica únicament a la 

producció de cereals de secà. A Taula 1 s’exposen els resultats econòmics que 

s’obtenen. 

Taula 1. Resultat econòmics de l’activitat actual en l’any 2013 

Despeses  Import (€)

Preparació del sòl 110,00 

Adobat  34,40 

Sembra 68,75 

Llavor  63,00 

Tractaments Fitosanitaris  63,50 

Recol·lecció 199,80 

Aprofitament de subproductes  86,40 

Total costos:  625,85 

Ingressos  Import (€)

Venda de la collita  594,99 

Venda de subproductes 113,40 

Ajudes   188,60 

Total ingressos:  896,99 

Benefici (ha): 271,14 

 

Els resultats exposats a la Taula 1 són les despeses i els ingressos de l’any 2013. En 

aquests s’observa que el cost més important que té el cultiu de cereal són els diferents 

treballs agrícoles. A l’explotació aquesta situació es veu agreujada per la configuració 

de la finca, en camps de petites dimensions, on la maquinària obté menys eficiència de 

treball i això es veu reflectit amb un augment dels costos.  

La venda del gra és el que generà una major quantitat d’ingressos tot i que aquests 

podrien ser més elevats ja que les produccions que s’obtenen són baixes, com s’ha 

comentat a l’apartat anterior. Aquest baix rendiment és degut a l’elevat nombre de 

vores boscoses en les quals el cultiu no assoleix el grau de desenvolupament esperat. 

Les vores amb arbres també provoquen que la maduració del fruit sigui més lenta, 

degut a la menor incidència del sol, fet que dificulta la determinació del moment òptim 

de recol·lecció. Les ajudes també són una font d’ingressos important ja que 

representen un 21 % del total. El futur incert de la distribució d’aquestes ajudes a nivell 
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europeu genera la inquietud que aquestes disminueixin durant els propers any. En el 

cas que no es comptabilitzin les ajudes, el benefici de la producció seria de 82,54€/ha 

(un 70% menys que en la situació actual).  

Si s’apliquen els resultats econòmics de l’any 2013 a les 9,32 ha que es conren a la 

finca, s’obté un benefici anual de 2.527,02 €. Tot i ser un resultat positiu, no és 

suficientment tranquil·litzador ja que aquesta quantitat pot variar molt al llarg dels 

anys ja que depèn principalment de la collita de gra que s’obté. Aquest fet provoca que 

sigui molt difícil d’estimar el rendiment de l’activitat anual. També s’ha de tenir en 

compte que en anys amb climatologies adverses, es poden obtenir grans pèrdues 

econòmiques. 

A la vista dels fets, el promotor li interessar estudiar la possibilitat d’implantar una 

nova activitat a la finca.   
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1. Introducció  

L’objectiu d’aquest annex és identificar i avaluar les diferents alternatives 

plantejades per diferents aspectes del la nova activitat i poder-ne determinar així les 

més adequades. Per avaluar les diferents alternatives es tindran en compte aspectes 

econòmics, de rendiment, de grau de complexitat, de durabilitat i d’impacte 

ambiental, entre d’altres.  

Les alternatives plantejades són referents a l’elecció de la raça d’oví,.productes 

elaborats, vies de comercialització dels productes i protectors laterals de la nau de 

gestació. 

 

2. Alternativa; raça d’oví 

Al món es troben catalogades més de 800 races de l’espècie ovina, les quals poden 

habitar en indrets molt diversos. Aquestes es classifiquen principalment segons la seva 

actitud productiva en carn, llet o mixtes. La major part de races són d’actitud càrnia ja 

que antigament la llet únicament era un subproducte de la producció. Amb el pas dels 

anys aquesta tendència va anar canviant però encara actualment l’espècie ovina es 

dedica majoritàriament a la producció de carn.  

A continuació es descriuen els principals trets característiques i productius de les 

principals races que s’utilitzen actualment per la producció de llet i que s’adaptarien el 

clima de la zona on s’ubicarà la nova activitat.   

2.1. Identificació i avaluació de les races de producció lletera  

Les races que s’avaluen per a la introducció en el projecte plantejat són: Assaf, 

Awassi, Lacaune, Churra, Manxega i Ripollesa. A continuació es descriuen les races en 

base al seu origen, característiques morfològiques i paràmetres tècnics interessants.  

 

� Assaf: raça sintètica originària d’Israel creada el Center Valcani a l’any 1955. 

Procedeix de l’encreuament entre ovelles de raça Awassi (aptitud lletera) i mascles de 

la raça Milschschaf (aptitud càrnia).  

La seva creació va sorgir arran de la millora de la producció càrnia que es volia du a 

terme en la raça Awassi que prèviament únicament havia estat millorada per 
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producció de llet. Amb el creuament d’ovelles d’aquesta raça amb mascles Milschschaf 

el que es buscava era augmentar la precocitat, la prolificitat i la conformació dels 

animals i obtenir així un animals d’aptitud mixta.  

La introducció d’aquesta raça a Espanya la va realitzar un ramader de Lleó entre els 

anys 70-80. A partir del creuament d’aquests animals amb les races autòctones Churra 

i Castellana es va anar creant el que s’anomena “Assaf Espanyola”. Aquesta es va 

propagar inicialment per tot Castella i Lleó i posteriorment es va estendre per tot 

l’estat espanyol i Portugal. 

La producció mitjana normalitzada en control oficial dels animals d’aquesta raça a 

150 dies de lactació és de 330 litres (2,2 litres/dia), tot i que pot arribar a produir 500 l 

en 210 dies. La composició mitjana de la llet és del 6,2 % de grassa i un 5,3 % de 

proteïna. Els animals d’aquesta raça arriben a la pubertat entre els 14-16 mesos 

aproximadament i tenen una prolificitat de 1,6 cries per part (Ferrer,2004). 

 

� Awassi: el seu origen es troba a la zona d’Israel i l’antiga Mesopotàmia. És una 

raça molt ben adaptada a climes càlids, fet que ho demostra la seva morfologia de 

trets bastant peculiars com són les seves orelles caigudes de dimensions bastant grans. 

Un dels primers països europeus on es va introduir aquesta raça va ser a Espanya però 

no va tenir gaire èxit ja que va aparèixer l’Assaf.  

La producció làctica d’aquests animals sol ser d’uns 180 dies amb una producció 

compresa entre els 300-500 litres. La prolificitat d’aquests animals es troba entre 1,1 i 

1,2 cries per part amb una precocitat bastant baixa (Ferrer, 2004). 

. 

� Lacaune: raça d’origen Francès de recent implantació a Espanya, que destaca 

per la seva rusticitat i la seva alta producció lletera. També hi ha una línia d’aquesta 

raça seleccionada per aptitud càrnia que ofereix animals amb uns elevats índex de 

creixement i una molt bona qualitat de la canal. La seva bona adaptabilitat a la 

climatologia i sistemes productius espanyols ha permès que el cens dels animals 

d’aquesta raça hagi experiment un notable augment en els darrers anys.  

Pel que fa a la producció de llet s’obtenen lactacions mitjanes de 180 dies de durada 

amb produccions de 378 litres per lactació. La llet que s’obté conté de mitjana un 7 % 

de greix i un 5,5 % de proteïna (Ferrer, 2004). 
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� Churra: raça d’aptitud mixta originària de Castella i Lleó amb un cens d’animals 

molt elevat dins l’estat Espanyol.  

La seva producció làctia sol rondar els 200 litres per lactació amb un contingut de 

greix del 6 % i un percentatge de proteïna del 5,8 %. És una raça de precocitat mitjana 

(entre 9-12 mesos) i una prolifictat de 1,5 cries per part.  

 

� Manxega: originaria del centra d’Espanya on actualment i trobem un cens  

important d’animals d’aquesta raça.  

La producció làctia d’aquest animal és d’uns 180 litres per lactació amb un contingut 

mig de greix del 7,5 % i un percentatge de proteïna del 6 %. És una raça de cicle ovàric 

continu amb una prolificitat de 1,3-1,5 cries per part (Ferrer, 2004). 

. 

� Ripollesa: raça autòctona del nord-est de Catalunya, que es considera que 

prové del encreuament dels ovins que poblaven antigament els Pirineu central amb 

animals de tipologia Merina arribats com a conseqüència de la transhumància. 

Aquesta raça es caracteritza per taques marrons o negres a la cara i a les extremitats.   

Tradicionalment els animals d’aquesta raça s’han dedicat a la producció de “xai lletó” i 

“xai de remant” ja que la qualitat de la canal és molt elevada. Les ovelles d’aquesta 

raça es caracteritzen per la seva elevada rusticitat, la moderada prolificitat (1,4 cries 

per part) i una velocitat de creixement de les seves cries al voltant dels 210 i 240 g/dia. 

La producció làctica d’aquests animals és de 65-75 litres per lactació amb un 

percentatge de grassa del 9 % i un contingut de proteïna del 6,5 % (Crosas, 2014).  

2.2. Elecció de la raça  

De les diferents races citades anteriorment s’ha escollit la raça ripollesa. Tot i tenir 

una producció lletera molt menor que la resta de races aquesta ofereix una canal i una 

llet d’un excel·lent qualitat. Aquesta elevada qualitat permetrà obtenir productes amb 

uns trets diferenciats als de la competència.  

La producció amb aquest tipus d’animal també ajudarà a preservar una raça 

autòctona del nostre país. Al ser una raça autòctona la seva adaptació a l’indret on es 

durarà a terme la nova activitat serà ràpida i sense cap dificultat. La seva rusticitat 

també permetrà que s’adapti amb facilitat als canvis d’alimentació que es durant a 
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terme a l’explotació el llarg de l’any, per tal d’aprofitar el màxim els recursos de la 

pròpia finca.     

 

3. Alternativa; productes elaborats  

Avui en dia en el mercat es troba una gran diversitat de formatges i productes 

làctics amb característiques ben diferenciades. La producció de cada un d’ells 

requereix una tecnologia, una períodes d’emmagatzematge, etc. A part de les diferents 

necessitats productives també és molt important tenir present els hàbits de consum de 

la població en la qual es volen vendre els productes. A continuació es descriuen els 

diferents tipus de productes que s’han plantejat per la nova activitat tenint en compte 

el mercat local i la magnitud del projecte. Es divideix els productes elaborats en dues 

gammes. En primer lloc s’identifica i s’avaluen els formatges, i dins d’aquests el Serrat, 

el curat, el fresc i el tendre i en segon lloc els derivats làctics; recuit o quallada, mató, 

iogurt i brossat o brull. 

3.1.  Identificació i avaluació dels formatges 

� Serrat: aquest tipus de formatge va ser creat pels pastors que aprofitaven la llet 

del seu ramat un cop venien els xais per Nadal o Pasqua.  

Aquest formatge s’elabora de forma artesana i normalment a partir de llet crua. A la 

llet s’hi afegeixen els ferments làctics i el quall, s’agita la mescla i es deixa quallar entre 

45 minuts i una hora. Seguidament es talla la quallada a la mida de gra d’arròs, es deixa 

escórrer i s’emmotlla. A continuació es premsa de 8 a 12 hores i es sala en salmorra 

durant unes 12 hores més. A continuació es col·loca a la cambra de maduració on s’hi 

passarà de 2 a 3 mesos. Aquesta cambra es trobarà a una temperatura entre 10 i 12°C 

amb humitats properes al 85 %. D’aquest procés d’elaboració s’obté un formatge de 

pasta semi dura o dura, d’escorça natural lleugerament florida i contingut de matèria 

grassa del 45-50 %. 
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� Curat: formatge amb una qualitat similar a l’anterior però amb un procés de 

maduració més llarg i algunes particularitats dins el procés productiu.  

L’elaboració habitualment es du a terme amb llet crua en la qual s’hi afegeixen els 

ferments i el quall. Un cop quallada i tallada es deixa escórrer espontàniament i es 

premsa durant unes 24 hores. Seguidament es sala en salmorra durant unes 24 hores 

més i es col·loca a la cambra de maduració durant 4-6 mesos, podent arribar a l’any. 

D’aquest procés d’elaboració obtenim un formatge de pasta dura, d’escorça natural 

i un contingut de matèria grassa del 55-65 %. 

 

� Fresc: producte tradicionalment elaborat i consumit a les ciutats grans o 

mitjanes, amb activitat agrícola i ramadera als seus voltants. L’elaboració era casolana i 

s’utilitzaven metodologies molt variades. Actualment les normes sanitàries ha portat a 

la desaparició d’aquesta activitat artesanal que ha estat substituïda per una xarxa de 

formatgeries distribuïdes arreu del territori.  

Aquest tipus de formatge és elaborat a partir de llet d’ovella, cabra o vaca en la qual 

se li produeix una coagulació enzimàtica mitjançant l’addició de quall animal. La 

quallada es realitza a una temperatura de 30-36 °C durant mitja hora com a mínim 

amb l’objectiu d’obtenir una quallada compacte però no dura. Seguidament es talla la 

quallada, se sala i es deixa escórrer. Al tractar-se d’un producte que es consumeix fresc 

necessita una temperatura de conservació de 2 a 5 °C. 

El producte elaborat és de color blanc, lletós i brillant. Pot tenir diverses formes i 

pot anar recobert d’espècies com pebre, fines herbes, etc. 

 

� Tendre: formatge fresc que ha passat per un procés d’oreig durant 2-10 dies. 

Aquest producte va gairebé extingir-se fins a dia d’avui, que la demanda d’aquest per 

part de la població ha tornat augmentar ja que és un aliment poc gras, saborós però 

suau, amb poca sal i apte per tots els paladars. 

El procés d’elaboració és el mateix del formatge fresc únicament que un cop acabat 

es deixa uns dies en oreig. És de color blanc al principi i lleugerament grogós per fora a 

mesura que va augmentant el període d’oreig. Té un gust suau, aromàtic i una mica 

salat. 
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3.2. Identificació i avaluació dels derivats làctics  

� Recuit o quallada: derivat làctic fresc molt produït tradicionalment a 

l’Empordà, Garrotxa i Guilleries. Originàriament el recuit estava elaborat amb llet 

d’ovella pasteuritzada i quallada. Es consumia per esmorzar, postres o berenar en les 

masies de la zona.  

Actualment el procés d’elaboració d’aquest producte consisteix en pasteuritzar la 

llet a 80 °C durant uns 5 minuts i seguidament es deixa refredar fins aproximadament 

40 °C. A continuació s’hi afegeix el quall, es deixa reposar una mitja hora, es talla per 

afavorir la sortida del sèrum i es filtra amb gassa. Després es remena perquè no quedi 

solat i agafi la textura cremosa característica d’aquest producte. Posteriorment es 

deixa reposar en oreig perquè s’escorri. El tractar-se d’un producte fresc necessita una 

temperatura de conservació entre 2-5 °C i ser consumit abans dels 5 dies posteriors a 

la seva elaboració. 

 

� Mató: és l’únic formatge català que no té imitació ni competidors fora del 

nostre territori ja que no és tradicional el seu consum. Originàriament aquest producte 

es produïa amb llet de cabra i herbacol com a coagulant.  

A l’actualitat el mató és un autèntic formatge fresc elaborat a partir d’una 

coagulació enzimàtica i pasta tova segons es troba recollit a la legislació alimentària.  

El procés d’elaboració d’aquest producte s’inicia amb la pasteurització de la llet la 

qual es deixa refredar abans d’addicionar el quall (vegetal o animal). Un cop quallada la 

llet s’hi fa un tall en creu i es deixa reposar. Seguidament es decanta el xerigot, es 

posar la massa del mató en un drap i es deixa escórrer espontàniament. Al tractar-se 

d’un producte fresc necessita una temperatura de conservació de 2-5 °C i es pot 

conservar refrigerat fins a uns 8 dies després de l’elaboració. Aquesta característica 

limita la seva producció i distribució per part de les grans indústries làctiques. És 

habitual que el consumidor busqui aquest producte en petits establiments de 

proximitat amb la garantia de que es tracta d’un producte fresc sense conservants. 

El producte elaborat té un color blanc lletós i brillat, de textura tova i gelatinosa. No 

presenta escorça definida però exteriorment presenta els gravats dels recipients on 

s’ha emmotllat. El seu sabor és fresc, dolç i lletós.  

 



Annex 4: Estudi d’alternatives 
 

32 
 

� Iogurt: El iogurt és una llet fermentada fruit de la fermentació de la lactosa per 

part dels bacteris làctics. Aquesta fermentació transforma la llet en una massa sòlida i 

àcida provocada per la presència d’àcid làctic.  

Aquest és un producte molt ben definit en la legislació vigent (RD 179/2003). Es 

defineix com a iogurt la llet fermentada obtinguda únicament pel desenvolupament 

dels bacteris làctics Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus, que han de 

ser sembrats simultàniament i trobar-se viables en el producte amb una concentració 

mínima de 107bactèries /100 g de iogurt. Únicament la població bacteriana podria ser 

menor si es tracta de iogurts pasteuritzats després de la fermentació. La legislació 

també marca el grau d’acidesa d’aquest producte, que ha de ser igual o inferior a pH 

de 4,6.  

El procés d’elaboració d’aquest producte s’inicia amb una pasteurització alta de la 

llet per tal de poder eliminar els patògens i que aquesta agafi la textura desitjada. 

Seguidament el canvi d’estructura de la proteïnes, durant la coagulació de la llet, 

afavoreix la retenció de l’aigua. Degut aquests canvis com més elevat sigui el contingut 

proteic de la llet més capacitat de lligar l’aigua i retenir el xerigot tindrà el producte. 

Tot aquest procés de coagulació es realitza en una cambra d’incubació a 40 °C. Un cop 

el producte té la textura i l’acidesa desitjada és traslladat a la cambra de refrigeració 

on es conservarà entre 2-5 °C.  

 

� Brossat o brull: derivat làctic que s’obté del sèrum residual de l’elaboració de 

formatges. Tradicionalment les cases de pagès on s’elaboraven formatges s’aprofitava 

el sèrum sobrant fent-lo escalfar fins arribar pràcticament al punt d’ebullició. Amb 

aquest increment de temperatura es formava una capa blanc i brossada a la part 

superior del xerigot la qual es recollia mitjançant una escuradora. Seguidament es 

deixava escórrer i una vegada fred es consumia entre la gent de la casa o es regalava a 

gent dels voltants. 

El procés d’elaboració d’aquest producte consisteix en escalfar el sèrum fins a uns 

90 °C, es recullen els flòculs blancs que apareixen en superfície i s’emmotllen sense 

premsar ni salar. A continuació s’ha de disminuir ràpidament la temperatura del 

producte fins uns 2-4 °C.  
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El producte que s’obté té un color blanc trencat i un gust dolç. La seva textura és 

suau, cremosa i filamentosa i s’ha de consumir com a màxim després de 4 dies de la 

seva elaboració. 

3.3. Elecció dels productes a elaborar  

Dels diferents alternatives proposades s’ha escollit l’elaboració de 4 productes 

diferents; formatge Serrat, formatge fresc, mató i iogurt. 

Els diferents productes frescos permeten obtenir uns rendiments més elevats de la 

llet que els curats i l’empresa els pot vendre 1 o 2 dies després de la seva elaboració. 

Tenen l’inconvenient que la seva data de caducitat és bastant reduïda i obliga a 

vendre’ls en poc temps. Per altra banda aquest factor també redueixen la competència 

per part d’altres elaboradors amb major capacitat productiva.  

A part dels productes frescos a l’explotació també s’elaborarà formatge Serrat. 

Aquest formatge amb un període de maduració mitjà (2-3 mesos) permetrà regular les 

fluctuacions de la producció i poder seguir venen productes en l’època que no es 

munyin els animal. Una altra característica que fa més atractiu aquest tipus de 

formatge de la resta es que des dels seus orígens ha estat elaborat amb llet d’ovella.  

La producció de recuit o quallada s’ha desestimat ja que a la zona on es preveu 

vendre els productes hi ha poc hàbit de consum. Respecte el brossat o brull no 

s’elaborarà ja que es prefereix subministrar el sèrum als animals en lactació de la 

mateixa explotació i sortir al mercat únicament amb productes de primera qualitat. 

 

4. Alternativa; vies de comercialització dels productes  

El cicle productiu dels diferents productes que es realitzaran a l’explotació 

finalitzarà amb la seva venta. La comercialització és un aspecte molt important dins la 

nova explotació projectada ja que sinó s’aconsegueix vendre els productes la resta del 

procés productiu servirà de ben poc. Per aquest motiu en aquest apartat s’analitzaran 

els diferents punts de venda on es podrien comercialitzar els productes elaborats i 

s’acabarà escollint els que semblin més adequats. 



Annex 4: Estudi d’alternatives 
 

34 
 

4.1.  Identificació i avaluació dels canals de comercialització  

En aquest aparat s’avaluen els petits comerços, la venda directa en mercats i fires, 

botigues pròpies, restauració i distribuïdors especialitzats com a canals de 

comercialització. 

 

� Petits comerços: establiments ubicats en petits locals comercials molts d’ells 

tradicionals. Es caracteritzen per tenir la fidelitat del client i proporcionen una certa 

imatge d’artesania al producte.  

Avantatges:  

- Fidelitat del client. 

- Ubicats en la major part del casos en el centre dels nuclis urbans. 

- Baixa competència entre productes de la mateixa gamma. 

Inconvenients:  

- Arriben a una quantitat de consumidors limitada. 

- Capacitat per vendre un limitat nombre de lots de producte. 

 

� Venta directa en mercats i fires: punts de venda setmanals o ocasionals que 

moltes vegades estan promocionats de forma específica degut a la seva importància 

socioeconòmica. Requereixen una infraestructura molt reduïda, fet que permet la 

venda directe del productor. 

Avantatges: 

- Arribada a un elevat nombre de clients de molts indrets. 

- Capacitat per vendre productes diferenciats. 

- Permet fer una gran publicitat de la marca comercial. 

- Venta directe del productor sense necessitat d’intermediaris. Fet que permet el 

productor fixar els preus de venda i tenir una relació directa amb el client.  

Inconvenients: 

- Elevada competència en algunes fires i mercats. 

- Necessitat de tenir una producció estable durant l’època productiva. 

- Requereix dedicació per part del personal que treballa a l’explotació. 
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� Botigues pròpies: locals comercials de la pròpia empresa on normalment 

només es venen els seus productes. 

Avantatges:  

- Dóna un molt bona imatge del producte i de la marca. 

- No hi ha competència dins els mateix local comercial de productes de la mateixa 

gamma.  

- Venta directe del productor sense necessitat d’intermediaris. Fet que permet el 

productor fixar els preus de venda i tenir una relació directa amb el client.  

Inconvenients:  

- Costos de manteniment del local. 

 

� Restauració: distribució a petits restaurants de la zona on s’ofereixi cuina de 

qualitat. S’estudiaria la possibilitat d’introduir els productes de l’explotació dins la seva 

carta. 

Avantatges: 

- Divulgació del producte a un gran nombre de clients d’indrets molt diversos. 

- Es pot aconseguir un preu raonable del producte. 

Inconvenients: 

- Actualment els restauradors busquen productes econòmics per poder atreure 

els clients amb àpats més barats. 

- La seva capacitat de venda de producte és bastant reduïda. 

 

� Distribuïdors especialitzats: únicament s’estudiarà la possibilitat d’oferir els 

productes a distribuïdors d’alimentació d’elevada qualitat. 

Avantatges: 

- No s’ha de dur a terme la distribució del producte.  

- Venda de grans lots de productes.  

Inconvenients:  

- Menor preu de venda del producte final. 

- Menor publicitat de la marca. 
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4.2. Elecció dels canals de comercialització  

La comercialització dels diferents productes que s’elaboraran a l’explotació es durà 

a terme en mercats i fires i petits comerços de proximitat. Amb aquestes dues formes 

de distribució el que es buscarà és que el client pugui arribar a valorar la qualitat del 

producte gràcies a l’assessorament del propi productor, en les fires i els mercats, o el 

comerciant, en els petits comerços.  

Respecte a la venda en fires i mercats s’assistirà setmanalment als mercats de 

Manlleu, Roda de Ter i Vic i a fires on s’ofereixin productes artesans. Per poder dur a 

terme la venda de productes frescos en aquests espais serà necessària una vitrina 

refrigerada de la qual ja disposa l’explotació d’una activitat que havia realitzat 

anteriorment el promotor. També s’aprofitarà d’aquesta activitat la furgoneta 

refrigerada amb la qual es durà a terme el transport i la distribució dels diferents 

productes. 

La venda en botigues pròpies s’ha desestimat ja que l’empresa no podria fer front 

als costos de manteniment d’una local d’aquesta característiques únicament amb la 

venda dels seus propis productes. La resta d’alternatives proposades també s’han 

desestimat ja que la producció de l’explotació és bastant reduïda i estacional, fet que 

no permetria satisfer una demanda regular al llarg de l’any, i en molts casos el client no 

valoraria la qualitat del producte per falta d’informació.  

 

5. Alternativa; protector lateral de la nau de gestació 

La nau que acollirà als animals gestants de l’explotació s’ha dissenyat amb unes 

grans obertures per facilitar la seva ventilació. La façana sud s’ha projectat 

complement oberta fet que permetrà l’entrada de grans volums l’aire però també de 

l’aigua de la pluja i el vent. Per tal de reduir la incidència dels fenòmens meteorològics 

a l’interior de la nau s’estudia la possibilitat d’instal·lar un voladís o una malla com a 

element protector.  
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5.1. Identificació i avaluació dels protectors laterals 

� Voladís: construcció d’un voladís de 2 metres amb estructura d’acer i coberta 

amb plaques de fibrociment. A partir de les accions a què estaria sotmès l’element  

s’ha determinat que l’estructura hauria d’estar formada per bigues IPE 160 que farien 

de suport de les biguetes IPE 120 en les quals es subjectaria la coberta. Les bigues 

s’unirien per la seva part superior als pilars mitjançant uns anells d’acer soldats. Per tal 

de poder donar l’angle d’obertura desitjat al voladís es col·locarien uns contraforts 

aproximadament a dos terços de la longitud total de les bigues. Aquests també 

estarien units als pilars mitjançant unes anells d’acer soldats (veure figura 1). La 

construcció de tot aquest muntatge seria bastant laboriosa i tindria un cost de 4.062 €. 

 

Figura 1. Croquis voladís. 

 

� Malla: instal·lació d’una malla vertical de PVC de 2 metres de longitud. 

L’entramat d’aquesta malla seria bastant tupit fet que evitaria l’entrada d’aigua però a 

la vegada seria suficient per deixar passar l’aire. Aquesta aniria muntada sobre unes 

guies que permetrien el seu plegat en cas que l’operari de l’explotació ho cregués 

necessari. La vida útil d’aquesta malla seria d’uns 20 anys, el seu muntatge és ràpid i el 

seu cost és de 2.043€. 
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5.2. Elecció del protector lateral 

De les dues alternatives plantejades s’ha escollit la instal·lació d’una malla. Aquest 

element de protecció té un muntatge ràpid i fàcil, el seu cost és més reduït que el 

voladís i permet a l’operari de l’explotació utilitzar-lo o no segons es cregui convenient. 

Com a únic desavantatge respecte l’altra alternativa és la seva menor vida útil.   
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1. Introducció  

En aquest annex es calcularà les dimensions que hauran de tenir les instal·lacions 

per poder acollir tots els animals de l’explotació i es determinarà la maquinària 

necessària per dur a terme l’activitat.  

 

2. Objectius del dimensionament 

Per tal de realitzar el dimensionament i la distribució dels diferents espais i 

instal·lacions, s’han marcat els següents objectius:  

� Disposar d’allotjament per 400 ovelles adultes, els respectius sementals i 

120 caps de recria.  

� Aprofitament màxim de l’espai de les naus que hi ha actualment a 

l’explotació. 

� Facilitat de maneig del bestiar a l’interior de les instal·lacions.  

� Plantejar instal·lacions còmodes pels animals i adaptades segons els seu 

estats productiu.  
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3. Dades tècniques i determinació dels diferents lots 

Per tal de comptabilitzar el nombre d’animals que s’allotjaran en els diferents espais 

de l’explotació s’han adoptat els paràmetres tècnics que s’exposen a la Taula 1. 

Taula 1. Índex tècnics de l’explotació.  

Animal  Índex tècnic Valor 

Ovelles    

 Animals adults 400 
 Sistema de part  1 part/any 
 Prolificitat 1,4 cries/part 
 Reposició 20 % anual 
 Període de gestació 150 dies  
 Durada d’alletament de la cria  30 dies  
 Durada lactació  90 dies  
 Producció lletera 0,6 kg/dia  
 Edat primer cobriment 12-13 mesos  
 Edat primer part 17-18 mesos 
 Longevitat 6-7 anys 
 Baixes per incidències 6 % 
 Eliminació per baixa fertilitat  8 % 
 Eliminació per selecció productiva 5 % 
 Avortaments  2 % 
Marrans 

 Ovelles/Semental 25/2 
 Durada cobriment grup  15 dies 
Xais 

 Nascuts morts 3 % 
 Baixes el part  2 % 
 Baixes durant l’alletament 6 % 

 

A partir dels índexs tècnics i el maneig reproductiu dels animals s’ha calculat el 

nombre de caps que formaran els diferents lots del ramat (Taula 2). 

Taula 2. Número d’animals en els diferents estadis productius   

  

 

 

 

 

 

Tipus d’animal Número 

Ovelles adultes  400 

Lot ovelles adultes 200 

Grup ovelles adultes  50 

Xaies (fins a 12-13 mesos) 80 

Xaies (fins a 16-18 mesos) 40 

Marrans  8 
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S’observa a la taula 2 que el ramat d’ovelles adultes està dividit en dos lots els quals 

es subdivideixen en quatre grups cada un. Aquesta distribució per grups s’ha dut a 

terme per facilitar el maneig, poder obtenir una producció més regular durant l’època 

de munyida i reduir les instal·lacions. Les xaies també es dividiran amb dos lots per tal 

de separar les que estan en període de creixement (de 2 a 13 mesos d’edat) i les que 

estan en període de cobriment o gestació (de 13 a 18 mesos d’edat). Dins els diferents 

lots de xaies, sobretot en el de creixement, es realitzaran els grups d’animals que 

siguin convenients segons l’estat de desenvolupament dels animals.  

 

4. Superfícies necessàries per l’allotjament 

Les necessitat d’espai varien segons el tipus d’animal i el seu estat productiu. Hi ha 

diverses publicacions tècniques que donen recomanacions pràctiques de l’espai que 

necessiten els diferents animals de l’explotació. A partir d’aquestes dades i el nombre 

de caps dels diversos lots s’han determinat els diferents espais necessaris. 

Taula 3. Superfícies dels diferents allotjaments 

Animal 
 

Superfície 
(m2/animal) 

N° caps 
Superfície 
total (m2) 

Ovella amb xai 2,0 150 300 
Ovella producció 1,5 50 75 

Ovella gestació  1,0 200 200 

Xaia lactació 0,3 40 12 

Xaia (fins a 12-13 mesos) 0,8 80 64 

Xaia (fins a 16-18 mesos) 1,0 40 40 

Marrans  2,0 8 16 

 
Amb els resultats obtinguts a la Taula 3 s’han dissenyat els diferents allotjaments 

per acollir els animals de l’explotació.  
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5. Instal·lacions existents 

L’explotació de Mas Pujols ja disposa d’un conjunt de naus de l’activitat de boví de 

llet i porcí que s’havien realitzat abans a la finca. Totes aquestes naus es troben a pocs 

metres de la masia de la finca tal i com es pot observar el plànol 3, planta inicial de la 

finca. Aquestes naus són les següents : 

Nau de 117 m2 (1 3m x 9 m) on hi havia les truges. 

Nau de 130 m2 (5 m x 26 m) on s’allotjaven les vaques lleteres. 

Local de 16m2 (3 m x 6 m) destinat a la infermeria de bestiar porcí. 

Nau de 107,5m2 (10 m x 10,75 m) on hi havia l’engreix de porcí.  

Magatzem de 107,5m2 (10 m x 10,75 m) on s’emmagatzemava el farratge.  

Cobert de 60 m2 (10 m x 6 m) destinat a la maquinària agrícola.  

 

Les edificacions descrites, excepte a la que s’allotjaven les vaques, són construïdes 

amb estructura de formigó prefabricat, coberta de fibrociment i terres de paviment 

continu. La instal·lació de boví de llet és d’estructura metàl·lica, amb cledes 

metàl·liques pels tancament laterals i terra de paviment continu.  

 

6. Disseny de les diferents instal·lacions  

Nau de recria 

Per tal de poder allotjar tota la reposició de l’explotació són necessaris 104 m2 de 

superfície. S’ha projectat ubicar aquests animals a la nau on abans s’allotjava el boví de 

llet ja que té una distribució que permetria fer diversos lots amb facilitat i acollir una 

zona d’infermeria i magatzem (veure plànol 4, planta final de la finca). En aquesta nau 

únicament s’hauran de realitzar els tancaments laterals de les façanes nord i l’est per 

tal de protegir els animals del fred durant l’hivern. Aquests es realitzaran amb obra de 

fàbrica amb bloc de formigó prefabricat i tindrà una alçada de 2,5 metres. Per tal de 

poder facilitar l’accés a la nau i les diferents tasques de neteja s’instal·larà una porta 

metàl·lica de 3,5 m d’amplada i 2,5 m d’alçada a la façana nord. A la façana sud 

únicament es substituiran les cledes i a la de l’oest és on s’instal·larà el cornadís.  
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Nau de gestació  

Aquesta nau és la que acollirà tots els animals gestants de l’explotació en les 

èpoques d’alletament del xai i la munyida. Per allotjar aquests animals és necessària 

una superfície de 200 m2 i actualment no hi ha cap nau a l’explotació que tingui 

aquestes dimensions. Per tal d’aprofitar una part de les naus ja existents s’ha optat per 

ampliar la nau de 117m2 (13 m x 9 m) on s’havien allotjat les truges. Aquesta nau té 

una molt bona orientació ja que el seu eix principal està orientat est oest i permet dur 

a terme l’ampliació necessària amb facilitat. Per tal d’assolir la superfície necessària 

s’ha optat per allargar la nau 10,3 metres (veure plànol 19, dimensions nau de 

gestació). S’adequarà la instal·lació tal i com s’indica a l’annex 13. Càlculs constructiu 

per tal que la nau disposi de tancament a la façana nord i est. A la nau ja existent 

s’enderrocaran els tancament laterals de la façana est i sud i tots les divisions interiors 

(veure plànol 16, enderrocs nau de gestació). Amb l’obertura total de la façana sud 

s’obtindrà una gran entrada d’aire que farà que la ventilació de l’interior del corral 

sigui molt bona. Per reduir la incidència del sol durant l’estiu i l’entrada d’aigua de 

pluja a l’interior de la nau, mitjançant aquesta obertura, serà necessària la instal·lació 

d’un malla de tancament vertical de dos metres de longitud (veure plànol 18, façanes 

nau de gestació).  

 

Nau de lactació  

Aquesta nau de nova construcció serà la que acollirà les ovelles des del part i fins a 

finalitzar la lactació. Serà una nau de 673,92 m2 (20,8 m x 32,4 m) ubicada al camp del 

costat est de la masia (veure plànol 4, planta final de la finca). Aquest és un espai amb 

suficient superfície per acollir aquesta nau, no presenta desnivells i està a pocs metres 

de distancia del local on s’ha projectat l’obrador, fet que permetrà realitzar el 

transport de la llet mitjançant una canonada.  

El disseny d’aquesta instal·lació s’ha dut a terme per tal que el maneig dels animals 

a l’interior sigui fàcil i optimitzi la utilització de la mà d’obra. S’ha optat per fer una nau 

on el flux dels diferents grups d’animals és lineal a mesura que van assolint les 

diferents etapes dins el cicle productiu. En un extrem de la nau si construirà la zona de 

parteres amb capacitat per 50 animals. Cada allotjament individual ocuparà un espai 

de 1,8 m2 (1,2 m x 1,5 m) i estaran distribuïts amb 4 grup de 12 parteres cada un. Cada 
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grup estarà format per dues files iguals i el mig hi haurà un passadís d’accés de 1,9 

metres d’amplada. A una fila de l’extrem de la nau s’afegiran dues parteres per tal de 

poder completar les 50 places que són necessàries. Tots aquests allotjaments 

individuals estaran delimitats mitjançant balles mòbils que en el moment que no siguin 

necessàries es puguin plegar i quedi un espai obert dins els diferents grups. Aquest 

sistema també permetrà realitzar la neteja de tota la superfície amb el tractor i 

desinfectar-la amb facilitat.  

Finalitzada la primera setmana de lactació, els animals es passaran al recinte de 

lactació amb grup on l’ovella i les seves cries disposaran de 2 m2 de superfície. Hi haurà 

dos grup d’alletament amb 50 reproductores cada un. Un cop es deslleti el xai, l’ovella 

es canviarà de recinte i s’iniciarà la munyida.  

Per la munyida dels animals d’aquesta explotació s’ha optat per una sala de munyir 

del tipus Casse “en cascada” (Figura 1). Aquesta estarà formada per 10 punts de 

munyida amb línia alta que permetrà munyir els animals de les dues bandes de la sala. 

A la part central de la sala, on hi hauran instal·lats els punts de munyida, s’hi construirà 

una fossa de 2 m d’amplada i 1,2 m de profunditat que s’hi accedirà amb una escala. 

Cada banda de la sala tindrà una capacitat per 10 animals que s’aniran disposant de 

forma lateral a mesura que vagin entrant. Cada animal disposarà d’un espai de 0,9 m 

de llargada x 0,45 m d’amplada. A la part del davant de l’animal hi haurà instal·lat un 

sistema de subjecció mòbil i una menjadora en forma de canal. Aquesta tindrà una 

amplada de 30 cm i una profunditat de 35 cm. Per poder subministrar l’aliment en 

aquesta menjadora i realitzar les diferents tasques de maneig necessàries, l’operari 

disposarà d’un passadís d’un metre d’amplada a la part del davant dels animals. Un 

cop finalitzada la munyida, els animals sortiran per l’extrem oposat per on han entrat i 

a traves d’un passadís de 1 metre d’amplada retornaran a la seva zona de repòs. Per 

tal de reduir el nombre de passadissos s’ha projecta un únic passadís lateral. 
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Figura 1. Planta i alçat d’una sala de munyir del tipus Casse (Torres et al., 1994) 

Per acollir els animals que s’esperen durant la munyida s’ha dissenyat un recinte de 

37,8 m2 (7,0 m x 5,4 m). La sala d’espera està dimensionada per 100 animals ja que es 

recomana que cap animal s’esperi en aquest espai més d’una hora abans de l’extracció 

de la llet. 

El costat de la sala d’espera s’adequarà un recinte de 17,5 m2 per allotjar les xaies 

de reposició durant el segon mes de lactació. Aquest espai estarà delimitat per balles 

metàl·liques que permetrà que les cries vegin la resta d’ovelles en tot moment.  

A l’altre extrem de la sala de munyir s’hi construirà un magatzem, una zona 

d’entrada i la lleteria, on es col·locarà el tanc d’emmagatzematge de la llet (veure 

plànol 5, distribució interior nau de lactació). La lleteria és un espai que ha d’estar molt 

net ja que és un local on s’emmagatzema un producte alimentari. Per facilitar les 

diferents tasques de neteja s’instal·larà gres als terres.  

Es tancarà completament la façana nord i les parets exteriors de la lleteria i el 

magatzem. Les façanes del sud i l’oest es tancaran fins una alçada de 3 metres. La 

façana est és la que quedarà oberta per l’accés dels animals i únicament es col·locaran 
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tancaments laterals a les parets exterior de les zona de parteres i la d’alletament de les 

xaies.  

 

Local dels reproductors  

Els marrans s’allotjaran al local on hi havia hagut la infermeria del bestiar porcí. 

Aquest recinte té les dimensions suficients per acollir els 8 macles i es troba situat a 

prop de la nau de gestació (veure plànol 4, planta final de la finca). En aquesta 

instal·lació no s’hi haurà de fer cap tipus de reforma. Únicament es construirà un petit 

tancat de reixa metàl·lica perquè els animals puguin accedir a l’exterior. 

  

Magatzem de farratges  

Una part important de l’alimentació dels animals d’aquesta explotació és a base de 

farratge sec. Per poder augmentar la capacitat d’emmagatzematge actual s’ha optat 

per destinar a aquesta finalitat, a més a més del magatzem actual, la nau de 107,5 m2 

(10,00 m x 10,75 m x 4,5 m (h)) on s’allotjava el porcí d’engreix. Aquesta nau està 

situada a continuació del magatzem i únicament s’haurà de realitzar una obertura per 

tal de poder accedir el seu interior amb el tractor i enderrocar les divisions interiors. 

Amb aquesta ampliació, a l’explotació es disposarà d’una superfície de 215 m2 per 

l’emmagatzematge de farratges.  

 

Cobert de la maquinària agrícola  

Aquest espai no es modificarà ja que actualment ja permet emmagatzemar totes les 

màquines de les quals disposa l’explotació. Amb la implantació de l’activitat tampoc no 

es preveu cap nova adquisició que requerís més espai.   

6.1. Menjadores 

L’alimentació dels animals és un factor clau dins l’activitat ramadera ja que suposa 

una despesa molt elevada i pot incidir de forma molt important en la producció. A més 

a més de la qualitat de l’aliment, la bona distribució, l’aprofitament i el benestar de 

l’animal durant el seu consum són fonamentals per poder extreure el màxim 

rendiment nutritiu de la dieta.  
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Hi ha una gran diversitat de sistemes de menjadores al mercat, però les que 

s’utilitzen més actualment en les explotacions d’oví de llet són les que van amb 

distribució mecanitzada. Aquest sistema requereix menys espai per distribuir l’aliment 

a tots els animals d’un grup, l’aliment s’introdueix tot des de un extrem de la 

menjadora que pot estar a l’exterior de la nau i permet una fàcil neteja de les restes de 

menjar no consumit.  

El sistema de distribució mecanitzat es basa en un punt de càrrega a un extrem i 

una cinta de goma que mitjanant una motor va desplaçant el menjar fins l’altre extrem 

de la menjadora (veure figura 2). Aquesta cinta té uns 70 cm d’amplada i està 

col·locada a uns 60 cm d’alçada respecte el terra de la nau. A cada costat de la cinta hi 

ha un cornadís que pot ser d’accés lliure o d’autocaptura. Es recomana instal·lar aquest 

últim sistema per tal d’evitar que els animals es prenguin l’aliment entre ells. Amb el 

sistema d’autocaptura cada plaça de menjadora ocupa 33cm d’amplada.  

 

 

Figura 2. Sistema de distribució mecanitzat d’aliment (Buxadé). 

A l’explotació s’instal·laran quatre sistemes de distribució mecanitzats; dos a la nau 

de lactació amb capacitat per 100 animals cada una i dos a la nau de gestació amb 

capacitat per 120 i 80 ovelles.  

A la nau de recria l’alimentació es subministrà a un estable on s’instal·larà un 

cornadís de lliure accés. Aquest estable tindrà una alçada de 40 cm i s’ubicarà al llarg 

de tota la façana est de l’edifici.   



Annex 5: Dimensionament de les instal·lacions ramaderes 
 

50 
 

Els marrans se’ls subministrarà l’aliment mitjançant una rastellera de barres 

metàl·liques subjectada a uns 50 cm d’alçada. Aquest sistema de menjadora dificulta 

més l’obtenció de l’aliment fet que permetrà que l’animal estigui més hores ocupat.   

6.2. Abeuradors  

Per poder subministrar l’aigua als animals dels diferents lots de l’explotació 

s’instal·laran els següents abeuradors: 

� Lactació: es col·locarà un abeurador de nivell constant en forma de canal en 

cada un dels lots i un a la sortida de la sala de munyir. Tots tindran una 

longitud de 1,5 m i una amplada de 25 cm. 

� Xaies lactació: en aquest lot s’instal·laran dos abeuradors de cassoleta. 

� Gestació:en el grup d’animals gestant es col·locaran dos abeuradors de nivell 

constant en forma de canal de 2 m de longitud per 25 cm d’amplada.  

� Recria: els animals de reposició se’ls subministrarà l’aigua amb tres 

abeuradors de nivell costant en forma de canal de 60 cm de longitud i una 

amplada de 25 cm. 

� Reproductors: en aquest lot s’instal·larà un abeuradors de cassoleta.  

6.3. Maquinària  

L’explotació de Mas Pujols ja té actualment tot un seguit de maquinària procedent 

de la seva activitat anterior. Disposa d’un tractor amb pala a davant i els seus 

complements, un remolc escampador de fems, una cisterna de purins, maquinària de 

preparació del terreny i sembradora. Per la neteja de les instal·lacions també disposa 

d’una màquina d’aigua a pressió. Per dur a terme la nova activitat ramadera serà 

necessària l’adquisició de la següent maquinària:  

� Màquina de munyir amb sistema de rentat automàtic i als seus 

corresponents equips de pulsació i mesura.  
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� Tanc de refrigeració vertical amb capacitat per 350 l. Aquest portarà 

annexat, a la seva part posterior, l’equip de fred format per un compressor 

de 736 W de potència.  

� Cintes de distribució d’aliment amb motor elèctric, quadre de control 

individualitzat, xassís d’acer inoxidable i cornadís autocapturant a cada 

banda de la cinta.   
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1. Introducció 

El maneig de l’ovella de llet varia en funció del grau d’intensificació de l’activitat. La 

intensificació de la producció determina l’alimentació, el ritme reproductiu i les 

instal·lacions necessàries, que alhora són els principals factors que condicionen les 

diferents tasques de maneig.  

En la present activitat d’oví de llet projectada s’opta per dur a terme un sistema 

d’explotació intensiu amb producció lletera de mitjans d’octubre fins a finals de juny. 

Amb l’aplicació d’aquest sistema de producció es desenvoluparà el maneig que 

s’exposa en els següents punts.  

 

2. Maneig reproductiu 

2.1. Cobriment 

L’activitat reproductiva dels animals és el que marca el ritme productiu d’una 

activitat d’aquestes característiques. L’ovella és un animal polièstric estacional el qual 

entra en zel de forma natural quan les hores de llum disminueixen. L’animal adopta 

aquesta estratègia reproductiva per tal que el part tingui lloc a la primavera, que és 

quan hi ha una major disponibilitat de pastura. Aquest aspecte és clau quan 

l’explotació basa exclusivament la seva alimentació en pastures (producció extensiva) 

però genera una concentració de la producció durant un període molt reduït de l’any. 

Per tal de diluir aquesta concentració de la producció de llet hi ha la possibilitat 

d’induir el zel dels animals mitjançant tècniques de maneig. Aquests mètodes 

permeten ajustar la producció de llet al llarg de l’any segons les previsions de 

l’explotació en cada època. 

S’opta per fer el maneig reproductiu dels animals en dos lot dins els quals hi hauran 

quatre grups. Un dels lots s’iniciarà el seu cobriment el 15 d’abril i cada 15 dies 

s’intentarà cobrint 50 animals. El cobriment d’aquest lot està previst que duri fins a 

mitjans de juny. L’anestre estacional que presentin els animals es trencarà amb dues 

tècniques de maneig: l’efecte mascle i el Flushing. El cobriment de l’altre lot de 

l’explotació es durà a terme a partir del 15 d’agost i s’allargarà fins el 15 d’octubre. 

S’intentarà cobrir un grup de 50 animals cada dues setmanes i per augmentar la 
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fertilitat, tot i no ser tant necessari com a la primavera, per trencar l’anestre 

estacional, també s’aplicaran les mateixes tècniques de maneig que amb l’altre lot.  

El sistema de cobriment de les ovelles es durà a terme mitjançant la munta natural 

lliure amb quatre mascles cada 50 ovelles. Els marrans i les ovelles es troben separats 

durant tot el cicle productiu excepte en l’època de cobriment. L’efecte mascle 

consisteix en la introducció brusca dels mascles en els lots d’ovelles que es troben en 

anestre, fet que provoca un estímul a les ovelles que les indueix entrar amb zel. Una 

part de les ovelles entra en zel fèrtil entre els 17-19 dies, després d’introduir els 

macles, i la resta ho fa entre els 24-28 dies. Amb aquesta pràctica de maneig es pot 

aconseguir una fertilitat del 65-75% en el període d’anestre sempre que les ovelles 

hagi estat ben alimentades i hagin transcorregut uns mesos des del final de la lactació. 

El percentatge d’ovelles que no quedin prenyades durant el període de cobriment del 

seu grups passaran els grups que es cobreixin posteriorment. Per augmentar la 

fertilitat dels animals també s’aplicarà el flushing. Aquesta tècnica consisteix en 

augmentar el concentrat de la ració per tal que l’animal millori la seva condició 

corporal abans del cobriment. Aquesta sobrealimentació es realitzarà 15 dies abans del 

cobriment augmentat la ració diària de concentrar 100-300 g segons la condició 

corporal de l’animal.  

Per tal que l’explotació millori genèticament al llarg dels anys s’adquiriran els 

sementals a centres de testatge de la raça ripollesa o explotacions d’alta genètica. No 

es descarta, quan l’explotació estigui consolidada, practicar la inseminació artificial per 

obtenir recria amb millors caràcters productius. Aquesta alternativa no es planteja des 

del principi degut al seu elevat cost i la disminució dels índex reproductius que implica 

aquesta tècnica.  

Als 45 dies després del cobriment es realitzarà el control de gestació mitjançant 

ecografia. S’ha adoptat aquest sistema de diagnòstic per tal de reduir al mínim el 

nombre de dies oberts de l’ovella. 

Amb aquest maneig reproductiu es pretén obtenir una producció de llet el més  

costant possible durant el període de munyida que va des del 15 d’octubre fins el 30 

de juny. El període de munyida s’aturarà a l’estiu per fer coincidir l’aturada de la 

producció de productes làctics amb la baixada de la demanda dels consumidors en els 

mesos d’agost i setembre (veure apartat el consum de llets fermentades i formatges a 
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Catalunya dins l’annex 1, estudi de mercat) i la poca disponibilitat de farratges propis 

de l’explotació en aquestes èpoques. 

2.2. Pre-part  

En el període del final de la gestació l’ovella redueix la seva capacitat d’ingestió, 

com a conseqüència de l’augment de la mida del fetus, tot i que les seves necessitats 

nutritives s’incrementen pels requeriments de la futura cria. Aquests dos fets 

provoquen que durant les 6 últimes setmanes de gestació s’hagi d’augmentar la 

densitat nutritiva de la ració que reben els animals per compensar la reducció del 

volum consumit. Per tal d’aportar la ració ajustada a l’estat reproductiu de l’animal, es 

separarà les ovelles de final de gestació de la resta del ramat. La creació d’aquest nou 

lot permetrà controlar millor l’estat de l’animal en aquestes setmanes prèvies al part.   

2.3. Part 

Uns quatre o cinc dies abans de la data prevista de part es col·locaran les ovelles en 

les parteres individuals perquè si adaptin. Prèviament cada allotjament individual 

haurà estat netejat, desinfectat i si haurà col·locat una abundant jaç de palla neta. El 

lot d’ovelles cobertes a la primavera iniciaran el període de part a partir del 15 de 

setembre i les prenyades a la tardor ho faran a partir del 15 de gener. La col·locació 

dels animals en allotjaments individuals permetrà controlar millor el part i facilitarà la 

seva assistència en cas que sigui necessària. Un cop l’animal hagi parit es comprovarà 

l’estat de la mare i la cria i si l’ovella accepta les seves cries. És freqüent, sobretot quan 

l’ovella és primípara, que l’animal no accepti les seves cries i no als vulgui subministrar 

el calostre. Aquesta problemàtica es veu reduïda quan l’ovella pareix en partera 

individual, com és el cas d’aquest projecte.  

 

3.  Maneig del xai  

El xai és un animal que neix molt dèbil i necessita fer la primera presa de calostre a 

les poques hores de vida per tal d’obtenir la immunitat de la mare. Per assegurar el 

bon desenvolupament de l’animal i la seva correcta immunització es recomana que 

durant les primeres 24 hores l’animal consumeix uns 300 ml de calostre (Ferrer i 

Navarro, 2004). Un cop l’animal ha rebut el calostre s’ha de seguir controlant que vagi 



Annex 6: Maneig dels animals  
 

57 
 

mamant de forma regular. Per millorar l’alletament de les cries durant la primer 

setmana de vida es tindran als animals en allotjament individuals. Transcorregut 

aquest període , les ovelles i les seves cries es passaran al lot de lactació en grup. En 

aquest lot els xais mamaran de les seves mares fins assolir els 13 kg de pes. Si l’animal 

té un bon estant sanitari i el guany mig diari és l’adequat, aquest pes el pot assolir a un 

30 dies d’edat. Per tal de controlar el desenvolupament dels xais durant la lactació es 

pesaran setmanalment. 

 

4. Maneig de la recria 

Del total de xai nascuts en cada lot es seleccionaran 40 femelles les quals es 

destinaran a la recria de l’explotació. Aquesta selecció es durà a terme tenint amb 

compte l’aptitud maternal i lletera de la mare i el bon desenvolupament de l’animal. 

Durant el primer mes de vida les futures xaies mamaran de la seva mare igual com ho 

fan la resta de xais. Un cop transcorregut aquest període de temps es passaran els 

animals en un lot on s’alletaran, amb la llet obtinguda en la munyida, durant un mes 

més. Durant aquest segon mes de vida, les tres primeres setmanes se’ls hi 

subministrarà dues preses de llet diàries i se’ls començarà a subministrar pinso. A la 

quarta setmana del segon mes de vida, es passarà a una sola presa diària per afavorir 

l’augment del consum de concentrat abans del deslletament. Quan l’animal hagi 

complert els dos mesos d’edat, si el seu estat de desenvolupament és l’adequat, serà 

desmamat i passarà a la nau de recria. En aquesta nau s’alimentarà de forma 

adequada per tal d’obtenir un ritme de creixement òptim i entre els 12 i 13 mesos 

d’edat, si ha assolit 2/3 del pes adult, es cobrirà. Als 45 dies després del cobriment es 

realitzarà el diagnòstic de gestació mitjançant una ecografia per detectar si està 

prenyada i si ho està, quan faltin 5 o 6 setmanes abans del part es traspassaran les 

xaies al lot de pre-part per tal que s’adaptin al grup que posteriorment hauran de 

conviure durant la lactació. 
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5. Maneig de la munyida  

Finalitzat el període d’alletament dels xais s’inicia la munyida de les ovelles durant 

aproximadament 3 mesos. Aquesta es durà a terme mitjançant munyida mecànica dos 

vegades al dia. L’horari en el qual s’iniciarà aquesta tasca serà a les 6 del matí i a les 6 

de la tarda.  

Durant la munyida es seguirà el protocol següent: 

- Entrada, col·locació i subjecció dels animals. 

- Subministrament de concentrat en cas que sigui necessari. 

- Bany de mugrons amb espuma.  

- Despuntat de mugrons. 

- Eixugat amb paper individual. 

- Col·locació de mugroneres. 

- Munyida. 

- Retirada de la mugronera. 

- Bany de mugrons amb segellador. 

- Sortida dels animals.  

Aquest protocol pot modificar-se segons les diferents patologies o problemàtiques 

que afectin als animals de l’explotació. Seguint aquest protocol de munyida s’ha 

previst que un operari sol pugui munyir de 80 a 100 ovelles per hora. 

A l’etapa final del període de lactació, les ovelles redueixen la seva producció de 

forma important. Per tal de poder augmentar el rendiment de la munyida, 10 dies 

abans de l’eixugat els animals únicament es munyiran el matí. Aquesta pràctica també 

serà beneficiosa per l’animal ja que l’ajudarà a perdre la llet i a passar a l’estat 

d’eixugat.  
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1. Nutrició en oví de llet  

La naturalesa i la composició de la dieta és un aspecte molt important en la 

producció lletera ja que afecta tant a la producció de llet, com a la seva composició i al 

ritme reproductiu dels animals. Per poder satisfer les diferents necessitats que té 

l’animal durant les diferents etapes del cicle productiu és molt important conèixer la 

seva fisiologia, els requeriments nutritius i els seus hàbits alimentaris. 

L’alimentació dels animals en sistemes d’explotació extensius i semi extensius es 

basen en la pastura de prats polífits (combinació de diverses espècies) i l’aprofitament 

de recursos marginals (subproductes) o de caire estacional (rostolls, redalls, etc). Amb 

aquest tipus d’alimentació difícilment s’ajusten les aportacions nutritives amb les 

necessitats de l’animal, sobretot en el període de lactació on les necessitats de l’animal 

són molt més elevades. Per poder satisfer les carències en les etapes de major 

demanada nutritiva, moltes estratègies d’alimentació contemplen la utilització de 

reserves corporals acumulades en les èpoques on hi ha un excedent d’aliment (Jimeno, 

Majano i Rebollar, 1997). Aquests sistemes de producció basats en les variacions en la 

disponibilitat d’aliments al llarg de l’any impliquen una producció lletera estacional. La 

màxima producció d’aliment és en els mesos de juny i juliol per tant és quan es 

localitza el pic de la producció lletera. L’inconvenient rau en el fet que aquest pic de 

producció coincideix amb la caiguda de la demanada d’aquest producte en els mesos 

d’estiu. Per poder reduir el màxim l’estacionalitat és necessari l’aportació 

suplementària d’aliments com poden ser fencs, ensitjats o concentrats. 

 

2. Bases de la formulació de la dieta  

L’alimentació ha de contemplar les necessitats de dos sistemes metabòlics: les de la  

població microbiana del rumen i les dels teixits de l’animal hoste, al llarg de les 

diferents etapes productives. Optimitzar la productivitat requereix proporcionar 

nutrients als dos sistemes en quantitats adequades i, el més important, correctament 

equilibrats (Chalupa et al., 1996). Aquests dos sistemes tenen unes demandes 

nutritives diferents fet que dificulta la formulació de les diferents racions. 

La flora microbiana del rumen pot utilitzar amoníac, aminoàcids i pèptids com a 

nutrients nitrogenats i l’energia únicament l’obté dels hidrats de carboni. Els teixits 
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animals només poden utilitzar aminoàcids, d’origen microbià o alimentari, per a la 

síntesis de la proteïna dels teixits i de la llet i la seva principal font d’energia són els 

àcids grassos volàtils procedents de la fermentació ruminal dels hidrats de carboni, tot 

i que també la poden obtenir, encara que en menor mesura, dels àcids grassos derivats 

de la mobilització de la grassa corporal i de les grasses incorporades a la dieta. El 

percentatge d’àcids grassos volàtils formats en el rumen té una elevada influència 

sobre la qualitat química de la llet i sobretot sobre el contingut de matèria grassa. La 

flora microbiana present en el rumen també elabora la proteïna que serà una 

important font de subministrament d’aminoàcids per la síntesis de la proteïna de la 

llet. Degut a la importància nutricional que tenen les fermentacions microbianes que 

es produeixen a nivell ruminal és molt important controlar-les i així poder prevenir 

problemes metabòlics com la cetosis i l’acidosis.  

En moments on les necessitats nutritives de l’animal són molt elevades, la síntesis 

microbiana pot ser que no sigui suficient per a cobrir-les. Per poder satisfer aquestes 

mancances, s’ha de fer una aportació de nutrients que no siguin degradats al rumen. 

Cal també tenir cura que aquests nutrients no perjudiquin l’activitat microbiana del 

rumen. És clau doncs, mantenir un adequat equilibri entre la nutrició dels 

microorganismes del rumen i la nutrició dels teixits de l’animal. L’increment energètic 

de la ració es pot dur a terme mitjançant la incorporació de grasses i les font 

proteiques es poden aportar amb aliments que continguin proteïnes no degradables al 

rumen.  

Un altre factor important i a tenir en compte a l’hora de formular la dieta, és la 

capacitat d’ingestió de l’animal, de manera que els nutrients necessaris per les 

diferents etapes productives s’han d’aportar amb una quantitat d’aliment limitada 

segons aquesta capacitat. Aquest paràmetre depèn de varis factors, alguns lligats al 

propi animal com són el pes viu, la fase productiva, la producció lletera, l’edat i l’estat 

sanitari de l’animal i d’altres lligats a la naturalesa de la dieta, com poden ser el 

contingut de fibra, la palatabilitat, etc.  

La capacitat d’ingestió de l’animal augmenta a mesura que ho fa el pes corporal de 

l’animal en edat de creixement. Per contra, en ovelles gestants i degut al volum que 

ocupa el fetus, a les 6 darreres setmanes de gestació la capacitat d’ingestió va 

disminuint. En aquesta període i just abans del part és quan hi ha el menor consum 
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d’aliment (aproximadament la meitat que en el pic de lactació). Després del part la 

capacitat d’ingesta va augmentant fins arribar el punt màxim entre les 6 i 8 setmanes 

després del part. Tot i l’augment del consum, durant les primeres 4 setmanes (després 

del part) es produeix una asincronia entre la ingesta i les necessitats nutritives de 

l’animal, de manera que la capacitat d’ingestió màxima només cobreix el 80% de les 

necessitats nutritives de l’animal, les quals són molt elevades (Treacher, 1983). Per 

suplir aquest dèficit, l’animal ha de mobilitzar les seves reserves corporals. Superat 

aquest període de dèficit, la capacitat d’ingestió i la producció evolucionen de forma 

paral·lela.   

  

3. Disponibilitat d’aliment 

L’alimentació dels animals d’una explotació està condicionada per diversos factors. 

En el cas de l’explotació de Mas Pujols els condicionants són: 

� El consum de les produccions obtingudes a la pròpia finca. 

� Reduïda maquinària per distribuir l’aliment. 

� Manca de sitges per emmagatzemar ensitjats. 

� Espai limitat per a l’emmagatzematge de gra o pinso (només dues sitges 

verticals).   

L’aprofitament de les produccions dels diferents camps de cultiu és un aspecte molt 

important ja que com s’ha explicat, les seves petites dimensions impliquen que els 

treballs de la diferent maquinària siguin bastant costosos. Per intentar reduir el màxim 

aquests costos es proposa plantar raigràs a 6,21 ha (2/3 del total de la superfície de la 

finca), el qual s’aprofitarà mitjançant pastures rotacionals. La pastura del cultiu es durà 

a terme des de principis d’octubre fins a finals de Juny sempre que la climatologia hi 

acompanyi. A les 3,11 ha restant s’hi sembrarà una barreja de pratenses que es 

destinaran a la producció de fenc. En cas de poca disponibilitat d’aliment a finals 

d’estiu també es podrien aprofitar com a pastures. La proximitat de l’explotació a 

finques cerealístiques i zones boscoses també permetrà aprofitar els rostolls i la 

vegetació del sotabosc durant els mesos d’estiu. En aquest període les ovelles estaran 

en estadi de gestació fet que permet realitzar la pastura de grans zones sense 

dificultats.  
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Per la distribució d’aliment l’explotació només disposa actualment d’un tractor amb 

pala amb els diferents accessoris per manipular bales i fems. Per aquest motiu s’opta 

per subministrar únicament farratge sec a l’interior de les instal·lacions. La utilització 

d’ensitjat no és possible amb la maquinària de què es disposa i la compra suposaria 

una despesa massa elevada. Utilitzar ensitjat també implicaria la construcció de sitges, 

actuació que es vol evitar per tal de no augmentar la inversió. A més a més cal tenir 

present que la presència de butírics, provocats per la incorporació de terra a l’ensitjat, 

podria comportar problemes en la producció del formatge.  

Per l’emmagatzematge de cereals i pinso l’explotació només disposa actualment de 

dues sitges verticals. Això ha condicionat que únicament s’hagi pogut formular amb 

dos productes concentrats. Dins la gran varietat que es troba el mercat s’ha optat per 

l’ordi i el pèsol. Aquest dos aliment es complementen bé amb la resta de productes 

disponibles a l’explotació i l’ovella li agrada consumir-los amb gra sense. Aquesta 

forma de presentació permet comprar aquests productes a qualsevol proveïdor, 

encara que sigui una explotació veïna, i es redueix els costos de manipulació del 

producte ja que no s’ha de molinar.  

 

4. Racions alimentàries de l’explotació  

Les necessitats nutritives de l’ovella de llet varien al llarg del seu cicle productiu. Per 

aquest motiu s’adopten diferents valors nutricionals pels diversos estadis productius 

(Taula 1). 

Taula 1. Requeriments nutritius en els diferents estadis productius (INRA).  

Necessitats diàries: CI(kg MS) UFL (/d) PDI(g/d) Ca(g/d)  P(g/d) 

Ovella seca o inici gestació 2,0 0,8 64,0 4,5 3,5 

Ovella lactació 2,0 1,2 114,5 7,9 4,8 

Ovella final gestació 1,6 0,9 90,0 7,0 4,1 

Xaia 1,4 0,5 42,0 3,0 2,5 

 

CI: Capacitat d’ingestió; MS: Matèria Seca; UFL: Unitat farratgera llet; PDI: Proteïna Digestible a 
l’intestí; Ca: Calci; P: Fòsfor. 
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Per poder satisfer les necessitats alimentàries dels animals s’han formulat les 

diferents racions diàries segons la disponibilitat de productes de l’explotació. 

Taula 2. Fórmules d’alimentació  

Raigràs verd 
(pastura)(Kg) 

Palla ordi 
(Kg) 

Fenc 
(g) 

Ordi gra 
(g) 

Pèsol gra 
(g) 

Carbonat 
 càlcic (g) 

Ovelles lactació 1,5 1,2 350 300 200 20 

Ovella seca o gestació  
(amb pastura de raigràs) 1,5 1,7 300 
Ovelles final de gestació 
(amb pastura de raigràs)  1,5 1,3 300 10 

Ovelles final de gestació  1,4 350 150 100 10 

Ovelles gestació  2,0 350 

Xaies 1,2 350 100 

Marrans 2,0 350 

 

Del les diferents racions que s’exposen a la Taula 2 s’observa que la majoria d’elles 

es basen únicament en el consum de farratges. El final de gestació, període que s’inicia 

6 setmanes abans del part, sense pastura de raigràs i durant la lactació l’aportació 

nutritiva dels farratges que té capacitat d’ingerir l’animal no és suficient per satisfer les 

seves necessitats. En aquest moment es quan s’incorpora a la ració aliment 

concentrats com és el cas del ordi i el pèsol en gra. En aquests estadis també cal 

aportar una mica de carbonat de calci per tal que la dieta assoleixi els nivells de calç 

necessaris. Durant el període de creixement de les xaies les capacitat d’ingestió va 

augmentar però la ingestió de farratges tampoc es suficient per satisfer les necessitats 

de l’animal. Per aquest motiu s’afegeix a la ració una petita quantitat de gra de cereal 

el qual aporta un elevat percentatge de proteïna i energia.  
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5. Subministrament de l’aliment 

El subministrament del farratge sec i el concentrat es realitzarà dos cops al dia 

mitjançant les cintes d’alimentació i en el cas de les xaies a l’estable. Amb les ovelles 

en lactació si és necessari se’ls podrà donar el concentrat a la sala de munyir.  

Per tal que els animals puguin pasturar el raigràs verd se’ls engegarà 4-5 hores el 

dia. El sistema de pastura serà rotacional i es durà a terme amb reixat elèctrica que 

delimitarà la zona de pastura diària. Amb aquesta forma d’aprofitament es podrà 

obtenir un major rendiment del cultiu ja que l’animal no al podrà sobrepasturar. 
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1. Introducció  

Per tal d’establir un lligam directe entre productor i consumidor a l’explotació 

s’oferirà un servei d’apadrinament de xais. Aquest permetrà que els clients pugin 

conèixer com es crien els animals, augmentant així el flux d’informació entre el sector 

productiu i els consumidors. També permetrà que aquest prengui consciència de totes 

les tasques diàries que s’han de dur a terme en una explotació. Per altra banda, fruit 

d’aquest apadrinament, l’explotació n’obtindrà uns ingressos econòmics.  

 

2. Sistema d’apadrinament 

L’apadrinament dels xais es vehicularà a través de la pàgina web de l’explotació, en 

la qual si podrà trobar informació sobre la cria dels animals, la producció de llet i 

l’elaboració dels diferents productes làctics.  

En el moment que es produeixi el naixement d’una cria es determinarà si aquesta 

serà per a reposició i sinó és el cas, s’oferirà la possibilitat que es pugui apadrinar. 

Perquè el padrí o client pugui escollir entre els animals quin vol apadrinar, es penjarà a 

la pàgina web, una foto de cadascuna de les cries. Aquest apadrinament suposarà pel 

padrí un cost de 20 €. 

Una vegada formalitzat l’apadrinament, es proporcionarà al padrí un document 

acreditatiu amb totes les dades de l’animal i una foto d’aquest un cop identificat. La 

identificació de l’animal es realitzarà amb un collar amb una simbologia i uns colors 

distintius que permetran al client identificar el seu animal sense dificultats durant les 

visites. L’explotació disposarà d’un horari de visites per tal que els clients puguin visitar 

els animals. Aquest s’ha establert de 11 a 1 del matí i de 3 a 6 de la tarda de divendres 

a diumenge. S’ha decidit, a primera instància aquests horaris reduïts per tal d’evitar 

l’estrés dels animals. Durant les visites els clients es trobaran acompanyats pels 

operaris de la granja que als resoldrà qualsevol dubte que tinguin sobre la cria de 

l’animal.    

En un futur es planteja la possibilitat d’instal·lar un sistema de càmeres per tal que 

el client pugui veure el seu animal en el moment que desitgi a través de la pàgina web 

de l’explotació.  
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3. Comercialització de l’animal  

Transcorregut el mes de cria, el xai apadrinat serà sacrificat igual com la resta 

d’animals de l’explotació. El sacrifici es durà a terme a l’escorxador municipal de 

Manlleu. Un cop la canal estigui freda i hagi passat les inspeccions sanitàries es 

retornarà a l’explotació per tal d’especejar-la i envasar-la tal i com desitgi el client. El 

pes d’una canal d’un xai lletó oscil·larà entre els 6 i 7 kg. Per tal d’evitar pèrdues, a 

l’explotació únicament es vendran animals sencers. En cas que el client no vulgui 

consumir l’animal apadrinat, aquest seguirà el canal de comercialització principal. La 

venda del xai lletó es durà a terme a partir de l’apadrinament dels animals i per 

encàrrec.  

 



 

 

 

 

 

 
Annex 9: Activitats del procés 

d’elaboració 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 9: Activitats del procés d’elaboració  
 

72 
 

Índex 

 

1. Introducció ............................................................................................................. 73 

2. Activitats del procés productiu .............................................................................. 73 

2.1. Refrigeració ..................................................................................................... 73 

2.2. Pasteurització .................................................................................................. 73 

2.3. Coagulació de la llet: ....................................................................................... 74 

2.4. Tractament de la quallada .............................................................................. 74 

2.5. L’emmotllat ..................................................................................................... 75 

2.6. El premsat ....................................................................................................... 75 

2.7. El salat ............................................................................................................. 75 

2.8. La maduració ................................................................................................... 76 

2.9. L’acabat ........................................................................................................... 77 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 9: Activitats del procés d’elaboració  
 

73 
 

1. Introducció  

Aplicant diferents processos productius, de la llet se’n poden obtenir una gran 

diversitat de derivats làctics. Tot i aquesta diversitat de processos d’elaboració, hi ha 

un seguit d’operacions bàsiques en l’obtenció d’aquests productes. Segons el tipus de 

producte elaborar es realitzaran algunes de les operacions que es citen a continuació. 

S’han descrit totes les que habitualment es duen a terme en la producció de formatges 

madurats ja que és un dels làctics amb un procés d’elaboració més complexa. 

    

2. Activitats del procés productiu 

2.1. Refrigeració  

Per poder conservar les propietats de la llet i prevenir-ne les seves alteracions i 

transformacions, és necessari l’aplicació de fred. La temperatura òptima de 

conservació és d’entre 2 i 4 °C i és recomanable no sobrepassar les 48 hores entre 

l’obtenció de la llet i la seva transformació. Tot i que es tracta d’un adequat sistema de 

conservació, durant la refrigeració es produeixen un seguit de modificacions: 

solubilització de les caseïnes (implica dificultat en la coagulació), pèrdua de l’estabilitat 

de l’emulsió grassa de la llet (provoca enranciment i oxidació del greix), modifica 

l’equilibri mineral entre la fase aquosa i la col·loïdal i la proliferació de bacteris 

psicròtrofs que produeixen la lipòlisi (degradació del greix) i proteòlisi (degradació de 

la proteïna). Per tal de reduir al mínim aquests canvis en la seva composició es 

recomana elaborar la llet el més ràpid possible (Urgell, 2008). 

2.2. Pasteurització  

És el tractament tèrmic a què es sotmet la llet per tal d’eliminar els organismes 

patògens que hi puguin haver presents. Segons el grau d’esterilitat que es vulgui assolir 

es determina una temperatura i una durada del procés. El tractament més habitual és 

realitza a una temperatura entre 63-65 °C durant 30 minuts.  

A part d’eliminar els microorganismes patògens de la llet, la pasteurització provoca 

una insolubilització d’una part de les proteïnes solubles i dels minerals, fets que 

alteren el procés de coagulació de la llet. Per compensar aquest fet, en algunes 
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elaboracions és necessària l’addició d’alguns components com poden ser el clorur 

càlcic o la caseïna. 

2.3. Coagulació de la llet: 

És el procés mitjançant el qual es transforma la llet en un massa gelatinosa gràcies a 

la modificació bioquímica de les micel·les de la caseïna. Aquesta modificació es pot 

produir mitjançant un procés enzimàtic, d’acidificació o mixta, segons requereixi cada 

tipus de producte. Perquè es desenvolupi aquest procés cal addicionar coagulant a la 

llet, el qual pot ser d’origen animal, vegetal o microbià. 

En alguns productes molt concrets la desnaturalització de la caseïna es realitza 

mitjançant l’adició d’àcids orgànics (vinagre, suc de llimona, etc) o sals (clorur càlcic). 

2.4. Tractament de la quallada 

És l’etapa del procés productiu que agrupa totes les tasques que es duen a terme 

des de que es produeix la coagulació fins que se separa el xerigot o sèrum. El nombre 

d’operacions que es duguin a terme en aquesta etapa vindran determinades pel tipus 

de producte que es vulgui obtenir. Per exemple, en el cas del formatge fresc només es 

realitzarà un escorregut i ja es passarà a la fase d’emmotllat. En altres tipus de 

productes és necessària la realització d’altres tasques com poden ser: el tall (divisió de 

la quallada en petites porcions per tal d’afavorir el posterior escorregut), l’agitació 

(acció per evitar la unió de les diferents porcions per tal d’afavorir l’eliminació del 

sèrum), escalfament (augment de temperatura per incrementar els enllaços 

intramoleculars i l’activitat bacteriana i així poder millorar l’escorregut) i rentat de la 

pasta (adició d’aigua per reduir la lactosa del sèrum fet que modifica les 

característiques sensorials del producte que s’obté). Totes aquestes actuacions es 

solen dur a terme amb quallades enzimàtiques ja que les produïdes mitjançant una 

coagulació làctica tenen una menor consistència i únicament és necessari un 

escorregut senzill a través d’una massa porosa.  
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2.5. L’emmotllat 

Per tal de poder donar la forma desitjada al producte elaborat i acabar l’eliminar el 

sèrum existent es col·loquen els grans de quallada a l’interior d’un motlle. Aquest 

també ha d’estar dissenyat per poder suportar les diferents tasques que s’hagin de dur 

a terme posteriorment (premsat, etc) i facilitar la manipulació del producte. Per tal de 

millorar el drenatge del xerigot, evitar que la quallada s’adhereixi a la superfície del 

motlle i facilitar el desemmotllat en alguns tipus de productes es col·loca una tela que 

recobreix el motlle.  

2.6. El premsat 

Per tal d’acabar de donar forma al producte, eliminar les restes de sèrum i afavorir 

que els grans de quallada quedin ben soldats es fa un premsat sobre els motlles. 

Aquesta operació s’ha de realitzar de forma progressiva perquè el xerigot tingui temps 

de sortir a l’exterior abans la quallada no quedi totalment soldada. La durada del 

premsat i la pressió (habitualment de 0,5 a 10 Kg/cm2) dependran de la mida del 

formatge, la humitat que es vulgui assolir, l’acidesa de la quallada i el tipus de llet. Les 

quallades de llet d’ovella necessita un major premsat que la resta degut a la seva 

composició. També hi ha altres tècniques que aconsegueixen els mateixos afectes 

mitjançant un sistema d’emmotllat i el volteig repetitiu del formatge.   

2.7. El salat  

L’adició de sal en els productes és un operació molt important ja que aporta el gust 

salat i també potencia altres sabors. Aquesta operació també permet inhibir el 

creixement de microorganismes ja que es redueix l’aigua lliure del producte, millorant-

ne la seva conservació posterior. L’aportació de sal es pot fer directament durant el 

tractament de la quallada (habitual en productes frescos), a la superfície un cop 

premsat el producte o submergint-lo en salmorra (barreja d’aigua i sal). Aquesta última 

forma de salat és la més utilitzada en els productes premsats ja que la difusió de la sal 

dins del formatge és més fàcil. Per tal que aquest procés proporcioni als productes les 

característiques desitjades cal controlar la quantitat de sal a aportar, la temperatura i 

el temps de contacte del producte amb la sal o salmorra, el pH del producte i la 
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salmorra (si s’utilitza aquesta barreja), la humitat i la seva relació entre superfície i 

volum del elaborat.  

2.8. La maduració  

Fase del procés d’elaboració de gran complexitat que compren tot el període de 

maduració del formatge, un cop aquest ja està salat. Aquest etapa es duu a terme 

habitualment amb cambra de maduració les quals permeten regular la temperatura, la 

humitat, la qualitat de l’aire i la ventilació per tal que el formatge vagi patint les 

transformacions físiques (reducció d’humitat i enduriment) i químiques (desens del 

pH) desitjades. Aquestes seran les que oferiran les característiques sensorials al 

producte final que són les que fonamentalment valora el consumidor. 

Abans d’iniciar la maduració és necessari assecar la superfície del producte, 

assegurar un bon desenvolupament de la escorça i instaurar, en cas que el producte ho 

requereixi, els microorganismes responsables de la maduració. Seguidament 

s’introdueixen els formatges a la cambra de maduració en la qual s’hi passaran un 

temps determinat segons el producte final que es vulgui aconseguir. Depenen de la 

durada de la maduració es classifiquen com: orejats (menys de set dies), tendres ( de 

set a trenta dies), semicurats (de trenta a seixanta), curats (de seixanta dies fins a sis 

mesos), curats vells (entre sis i dotze mesos), anyencs (de dotze a divuit mesos) i 

anyencs vells (més de divuit mesos). Durant aquest període de temps es poden dur a 

terme diferents operacions segons requereixin els diferents tipus de formatges. Una 

d’elles és el voltejat, que es duu a terme per millorar la pèrdua d’humitat i la formació 

de crosta que té la cara del formatge que està en contacte amb el prestatge. Una altra 

operació que es sol dur a terme és el rentat de la crosta. Aquesta operació pot tenir 

diferents finalitat, dins les quals destaquen la prevenció del creixement de fongs 

(realitzades amb aigua i sal, vinagre, llard o pebre vermell) i la millora de la maduració 

secundària dels formatges (fregant-los normalment Brevibacterium linens). Hi ha 

alguns formatges, sobretot en processos industrials, que es submergeix amb parafina 

líquida o es pinten amb pintura plàstica per tal de controlar millor la maduració del 

producte i donar-li un aspecte més net. Normalment els elaboradors artesans no 

utilitzen aquests productes sintètics i la crosta dels formatges és natural llisa o florida.  
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2.9. L’acabat  

Última etapa del procés d’elaboració en la qual es condiciona el producte per la 

seva posterior comercialització. És molt important que el formatge tingui un aspecte 

atractiu pel consumidor. Per aquest motiu es realitza normalment una neteja de la 

superfície per eliminar els fong i les possibles irregularitats en la forma. Finalitzada 

aquesta operació en alguns casos es fa una aplicació de cera o pintures transparents 

que ajuden a conservar el bon aspecte del producte. En altres casos s’arrebossa el 

producte amb diferents espècies o s’impregna amb diferents substàncies (cervesa, vi, 

etc) que fan canviar el seu gust.  

Per acabar només queda l’envasament i l’etiquetatge correcte del producte segons 

la normativa vigent per a informació del consumidor.     
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1. Programa productiu  

1.1. Productes elaborar  

A partir de la llet produïda per les ovelles de l’explotació s’elaborarà iogurt, mató, 

formatge fresc i formatge Serrat.   

1.1.1.  El iogurt 

El iogurt és una llet fermentada fruit de la fermentació de la lactosa per part dels 

bacteris làctics. Aquesta fermentació transforma la llet en una massa sòlida i àcida 

provocada per la presència d’àcid làctic.  

Aquest és un producte molt ben definit en la legislació vigent (RD 179/2003). Es 

defineix com a iogurt la llet fermentada obtinguda únicament pel desenvolupament 

dels bacteris làctics Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus, que han de 

ser sembrats simultàniament i trobar-se viables en el producte amb una concentració 

mínima de 107 bactèries / 100 g de iogurt. Únicament la població bacteriana podria ser 

menor si es tracta de iogurts pasteuritzats després de la fermentació. 

La legislació també marca el grau d’acidesa d’aquest producte, que ha de ser igual o 

inferior a pH de 4,6. A partir d’aquesta acidesa els patògens no es desenvolupen, fet 

que permet que sigui un producte sense necessitats de pasteurització. El pH de 4,6 

també coincideix amb el punt isoelèctric de les proteïnes de la llet. Aquestes es 

comencen a desnaturalitzar a pH 5,2 o 5,3 i es completa a 4,6, que és quan floculen i 

formen l’estructura del iogurt (Urgell, 2008)  

La qualitat del iogurt està estretament lligada a la matèria primera que s’utilitza per 

elaborar-lo. El percentatge d’extracte sec o fracció sòlida de la llet és el que 

determinarà la consistència del iogurt. La matèria grassa de la llet és la que 

proporcionarà l’aroma i el gust i, conjuntament amb les proteïnes, contribueix a 

emmascarar l’acidesa del producte. El contingut de proteïna de la llet també ens 

determinarà la capacitat de retenció d’aigua que té el producte elaborat. 
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1.1.2. Mató  

El mató és un formatge fresc sense sal elaborat a partir de llet sencera 

originàriament de cabra i quallat amb herbacol (quall vegetal). A partir de l’augment 

de les vacaries en el S.XIX es va passar a fer amb llet de vaca per grans nuclis de 

consum. Excepcionalment en mercats locals també es podria trobar aquest producte 

elaborat amb llet d’ovella. 

La regió de la Catalunya central, dins la qual s’hi troba Osona, és on tradicionalment 

s’elaborava aquest producte, tot i que en l’actualitat es conegut arreu del territori 

català. En moltes explotacions ramaderes es produïa aquest làctic el qual era venut 

posteriorment en els mercats locals. Un exemple d’aquest sistema de producció en va 

ser la matonera de Llafrenca. En aquesta explotació d’oví de llet, pròxima a l’explotació 

de Mas Pujols, s’elaborava el mató de forma tradicional i es venia en els mercats 

setmanals de Manlleu i Vic. Tot i ser un producte molt valorat pel consumidor, la falta 

de relleu generacional va obligar ha abandonar l’activitat.  

Tradicionalment el mató s’elaborava immediatament després de la munyida i es 

quallava amb herbacol (Cynara cardunculus). La coagulació era molt ràpida i compacte 

fet que generava la necessitat de trencar-la suaument perquè es pogués evacuar el 

sèrum. La quallada es deixava escorre fins a donar-li forma amb algun tipus de motlle o 

gassa. El producte que s’obtenia era molt tendre i humit, de color blanc intens i anava 

deixant anar sèrum contínuament.  

Se sol consumir a deshores o com a postra, acompanyat d’altres ingredients com 

poden ser mel, sucres o confitures, per tal d’incrementar la seva dolçor.   

1.1.3. Formatge fresc 

Producte tradicionalment elaborat i consumit a les ciutats grans o mitjanes, amb 

activitat agrícola i ramadera als seus voltants. L’elaboració era casolana i s’utilitzaven 

metodologies molt variades. Amb llet bullida o temperada i quallats inicialment amb 

herbacol i posteriorment amb quall animal. S’obtenia un producte d’un blanc pur i 

molt poc salat que traspuava xerigot i tenia un gust de llet dolça i caramel·litzada 

(Urgell, 2008).   

Amb imposició de les diferents normatives higièniques i sanitàries van anar 

desapareixent aquesta activitat estesa a moltes explotacions ramaderes. Amb el pas 
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dels anys aquesta producció ha estat substituïda per una xarxa de formatgeries 

artesanals les quals tenen una major producció i poden suportar el cost que suposa el 

compliment d’aquesta normativa.  

Actualment, al mercat es troba aquest producte elaborat amb llet pasteuritzada 

d’ovella, cabra o vaca. Mitjançant la coagulació enzimàtica s’obté una quallada 

compacte que es consumeix entre 2 i 10 dies després de l’elaboració. No presenta 

escorça definida i pot contenir sal o no. Es pot trobar amb una gran diversitat de 

formes i pesos i pot anar cobert d’espècies com pebre, fines herbes o altres.  

1.1.4. Formatge Serrat  

El formatge Serrat originàriament era el producte que elaboraven els pastors dels 

ramats d’ovelles de muntanya per tal d’aprofitar la llet un cop venut el xai. Es 

caracteritza per ser un producte tancat, atapeït, compacte i sense fissures.  

Antigament quan es feia aquest formatge s’emprava la tècnica d’eixugar-lo i 

concentrar-lo per tal que la massa quedés tancada, sense ulls i amb poca humitat, per 

tal de millorar la seva maduració i conservació. Per obtenir una quallada compacta que 

permetés l’esmicolament a trossets i així afavorir l’escorregut del sèrum, s’addicionava 

el quall immediatament després d’obtenir la llet. Un cop premsat es salaven per fora 

amb sal i es deixaven orejar un o dos dies perquè es formés l’escorça. A continuació es 

col·locaven al rebost, fresc i humit, on acabaven la seva maduració i es conservaven. 

Amb la desaparició dels ramats d’ovelles i l’increment de l’activitat del boví de llet, 

aquests formatges es van passar a fer amb llet de vaca. En els darrers anys, arran de 

l’augment dels ramats d’oví de llet hi ha formatgeries que tornen a recuperar la forma 

tradicional d’elaboració d’aquest tipus de formatge.  

Seguint la metodologia d’elaboració tradicional, el Serrat s’elabora amb llet crua 

d’ovella. La coagulació és de tipus enzimàtic mitjançant l’addició de quall animal o 

vegetal. Un cop premsats i salats, es col·loquen a la cambra de maduració com a mínim 

de 2 a 3 mesos depenent de la seva mida. D’aquest procés d’elaboració s’obté un 

formatge de pasta semi dura o dura i amb una crosta natural dura, groguenca i 

lleugerament florida. Destaca per ser un formatge de sabor intens, una mica gras, 

olorós i lleugerament picant quan arribat a un cert grau de maduració.  
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1.2. Calendari del procés productiu  

En aquesta explotació s’iniciarà la producció de làctics a mitjans d’octubre i es 

finalitzarà a finals de juny. Aquest període productiu pot patir petites variacions ja que 

ha de ser el mateix que la temporada de munyida dels animals del ramat.  

En època d’elaboració es treballarà a l’obrador de diumenge a divendres dins uns 

horaris que poden variar segons els productes elaborar. S’estima que de mitjana la 

persona encarregada de la producció de làctics i dediqui unes 6 hores diàries.  

A partir de la producció de llet diària del ramat d’ovelles s’ha elaborat un calendari 

dels diferents productes que s’elaboraran diàriament. S’estima que les 200 ovelles, 

que s’estaran munyint de mitjana a l’explotació, produeixin uns 120 litres diaris de llet. 

D’aquesta producció se’n destinarà a cada producte les quantitats que s’exposen a la 

Taula 1. A l’hora de distribuir la producció s’ha tingut en compte que el dissabte 

l’operari que realitzarà l’elaboració farà festa i per tant no es treballarà la llet que es 

produeixi. Aquesta s’emmagatzemarà en el tanc de refrigeració i s’elaborarà el 

diumenge.   

Taula 1. Distribució setmanal de la producció de llet.  

Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Mató: 100 l F.Serrat:120l Iogurt: 120 l F.Serrat:120l Mató: 80 l F.Serrat:120 l 
F.fresc: 60 l 

   
F.fresc: 40 l 

 
Iogurt: 80 l 

     
F.fresc: Formatge fresc        F.Serrat: Formatge Serrat 

 

Tot i la baixa producció de llet aquesta s’estima que serà de molt bona qualitat. De 

mitjana la llet d’aquests animals conté un 6,5 % de proteïna, un 9% de grassa i un 

extracte sec total de 182,5 g/l.  
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Amb els paràmetres de qualitat de la llet dels animals d’aquesta raça i les 

característiques dels productes que es volen obtenir s’ha calculat els diferents 

rendiments de la llet (veure Taula 2). 

Taula 2. Rendiment de la llet en l’elaboració dels diferents productes.  

Producte 
Rendiment en 

100 l de llet (kg) 

Iogurt 100,00 
Mató  37,74 
F.Fresc  40,17 
F.Serrat 21,28 

 

El aplicar els diferents rendiment a la distribució diària de la producció s’obtenen les 

quantitats de producte elaborat que s’exposen a la Taula 3. 

Taula 3. Producció de productes elaborats. 

Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Mató: 37,7kg F.Serrat: 25,5kg Iogurt: 120kg F.Serrat: 25,5kgMató: 30,1kg F.Serrat: 25,5kg 
F.fresc: 24,1kg 

   
F.fresc:16kg 

 
Iogurt: 80 kg 

     
 

Aquestes estimacions de producció poden patir algunes variacions segons les 

fluctuacions en la producció de llet del ramat. En cas de reduir-se la quantitat de llet es 

reorganitzarà la producció amb prioritat per satisfer la demanada de productes frescos 

(Iogurt, mató i formatge fresc) ja que aquest és un mercat més constant. Igualment al 

contrari, si s’augmenta la producció es destinarà un major percentatge de la llet a 

l’elaboració de formatge Serrat ja que aquest té un major marge de temps de 

comercialització.  

1.3. Subproductes 

De la producció dels diferents làctics s’obtindrà com a subproducte el sèrum. 

Aquest serà de diferents qualitat segons del procés d’elaboració que s’obtingui. El 

provinent de la producció de mató serà un sèrum d’una elevada qualitat, el qual 

s’aprofitarà com a complement alimentari en la fase de lactació de les xaies. Tot i ser 

de menor qualitat, el que es generi en l’elaboració del formatge Serrat també es 

destinarà a la mateixa finalitat. En un futur es podria estudiar la possibilitat d’elaborar 
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brossat a partir d’aquests subproductes, però inicialment es prefereix entrar al mercat 

amb productes més coneguts pels consumidors i de primera qualitat.  

El xerigot que s’obtingui de l’elaboració del formatge fresc contindrà sal dissolta, fet 

que el farà inapropiat per l’alimentació del bestiar. Això provoca que sigui considerat 

com un residu dins l’activitat de l’explotació.    
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Ferments   

2. Activitats del procés productiu 

En aquest apartat s’exposen les diferent actuacions que es duran a terme en cada 

un dels processos productius. 

2.1. Diagrames de flux dels processos productius 

A continuació es mostren els diagrames de flux dels diferents productes elaborats a 

l’explotació.  

2.1.1. Iogurt 

En la figura 1 es mostra el diagrama de flux del procés d’elaboració del iogurt. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Diagrama de flux de l’elaboració del iogurt.  
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2.1.2. Mató 

En la figura 2 es mostra el diagrama de flux del procés d’elaboració del mató. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flux d’elaboració del mató. 
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2.1.3. Formatge Fresc 

En la figura 3 es mostra el diagrama de flux de la producció de formatge fresc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flux d’elaboració del formatge fresc. 
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2.1.4. Formatge Serrat  

En la figura 4 es mostra el diagrama de flux de la producció de formatge Serrat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama del flux d’elaboració del formatge Serrat. 
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2.2. Descripció dels processos d’elaboració 

2.2.1. Recepció de la llet 

La recepció de la llet és un procés comú a tots els productes que s’elaboren. Abans 

no s’inicia el procés particular d’elaboració de cada un dels làctics s’haurà de fer un 

control per a determinar que la matèria primera és apta. Aquest consistirà en un 

control organolèptic (olor i color) i la mesurar de temperatura i l’acidesa. La 

temperatura del producte ha d’estar entre 2-6 °C i l’acidesa entre 18-22 °D (Dornic). 

Com que a l’obrador només s’elabora producte amb llet pròpia, el registre de 

tractaments medicamentosos serà suficient i no caldrà realitzar el control diari 

d’inhibidors. Per poder eliminar les possibles impureses sòlides presents a la llet es 

filtrarà mitjançant un filtre de malla de 0,2 mm d’espessor. 

Un mínim de dues vegades al mes es prendrà una mostra de llet per dur a terme un 

anàlisis general. En aquest es mesurarà el contingut de bactèries, cèl·lules somàtiques, 

greix, proteïna, lactosa, extracte sec i minerals i la presència d’inhibidors. En llet 

d’ovella destinada a l’elaboració de productes làctics amb llet crua es marca com a 

màxim 500.000 bacteris/ml a una temperatura de 30 °C segon el Reglament (CE) 

1662/2006 del 6 de novembre de 2006, on s’estableixen les normes específiques de 

higiene dels aliments d’origen animal. 

2.2.2. Iogurt 

El procés d’elaboració del iogurt s’iniciarà amb la pasteurització de la llet a 85 °C 

durant 15 min. El principal objectiu d’aquest procés tèrmic és eliminar els 

microorganismes patògens que i puguin haver presents en la matèria primera. A part 

d’aquest fet, les altes temperatures produeixen un seguit de canvis en les propietats 

físico-químiques dels components de la llet. Aquesta alteració influeix en el procés 

d’elaboració del iogurt i permet obtenir un producte final amb una major textura.  

Seguidament es disminuirà la temperatura fins a 40 °C i es farà la sembra dels 

ferments làctics. Aquests contindran els cultius de bactèries d’Streptococcus 

thermophilus i Lactobacillus bulgaricus. Aquest dos bacteris es caracteritzen per 

treballar en simbiosi, és a dir, que un estimula el desenvolupament de l’altre (Romero i 

Mestres, 2004). 
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Addicionats els ferments, es barrejarà durant 2 minuts i seguidament es passarà a 

l’envasament. Aquest es durà a terme de forma manual, amb l’ajuda de gerres, en 

recipients de plàstic de 250 ml. Es taparà el producte i s’introduirà a la iogurtera a 40°C 

durant 6 hores. Transcorregut aquest període de temps es traurà el producte i es 

comprovarà que el seu pH estigui per sota de 4,6. Aquest grau d’acidesa permet 

garantir que no es desenvoluparan patògens en el producte i que ha floculat 

correctament. A continuació s’emmagatzemarà a la cambra de refrigeració a 4°C fins el 

moment de la seva expedició. Prèviament a la sortida es comprovarà visualment que 

l’aspecte del producte és correcte i s’etiquetarà. En l’etiqueta es mostrarà el logotip de 

l’empresa i s’anotarà el tipus de producte del qual es tracta, els ingredients utilitzats 

per la seva elaboració, el número de lot i la data de caducitat. Aquesta en el cas del 

iogurt serà de 1 mes, ja que durant aquest temps el producte no canvia les seves 

característiques (Crosas, 2014).  

2.2.3. Mató 

La fabricació d’aquest producte s’iniciarà amb una pasteurització de la llet a 63 °C 

durant 30 minuts. A continuació es disminuirà la temperatura fins a 36 °C i s’aportarà 

l’extracte concentrat d’herbacol amb una dosis de 0,2 ml/L. Aquest quall d’origen 

vegetal s’obté de les fulles del card comú (Cynara cardunculus) i és amb el qual es 

realitzava el mató de la matonera de Llafrenca. Tot i obtenir uns rendiment de 

quallada menors que amb quall animal, es vol conservar la recepta tradicional per tal 

de fer ressorgir el consumidor el gust del producte original.  

Un cop formada la quallada, la qual necessita un temps de formació de mitja hora a 

tres quarts, s’extraurà un terç del sèrum. A continuació es dividirà la quallada amb 

porcions de 1 kg aproximadament que es dipositaran a sobre d’unes gasses de cotó 

gruixudes. Amb la gassa es formarà un farcell que es penjarà amb ganxos per tal que es 

produeixi l’escorregut de la quallada, gràcies a la força de la gravetat i el poder 

absorbent de la gassa. Perquè es produeixi el dessuerat de qualsevol producte làctic és 

molt important que la temperatura de l’obrador sigui d’uns 20 °C. 

Es deixarà escórrer en drap entre seixanta i noranta minuts i seguidament es 

passarà a emmotllar el producte en motlles de mig quilogram. El motlle utilitzat serà 

molt foradat per tal que el sèrum pugui sortir amb facilitat. Mitja hora després d’haver 
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emmotllat la quallada, es voltejarà i es deixarà escórrer durant trenta minuts més. 

Transcorregut aquest període de temps es desemmotllarà el mató i s’envasarà, de 

forma manual, en recipients de plàstic de 300 g. A continuació es col·locarà el producte 

a la cambra de refrigeració a 4 °C fins el moment de la seva expedició. Prèviament a la 

sortida del producte s’etiquetarà cada recipient, el qual tindrà una data de caducitat 

de 6 dies des del moment del seu envasament (Crosas, 2014). 

2.2.4. Formatge fresc  

L’elaboració d’aquest formatge s’iniciarà amb una pasteurització igual com la que es 

durà a terme amb el mató. Seguidament es baixarà la temperatura fins a 38 °C, 

s’addicionaran 0,1 g de clorur càlcic per litre de llet i es barrejarà durant 2 minuts 

aproximadament. L’aportació d’aquestes sals permeten millorar el rendiment 

formatger de la llet. A continuació s’afegirà el quall animal amb una dosis de 1 ml cada 

5 litres de llet (concentració renina 1/10.000) i s’esperarà a que qualli de mitja hora a 

tres quarts. Un cop formada la quallada, es tallarà a 4 cm (una passada de lira) i es 

remenà suament durant cinc minuts. Després es salarà el producte aportant 1 % de 

clorur sòdic per cada litre de llet elaborat. Per tal que la distribució sigui homogènia 

per tota la barreja de sèrum i quallada es barrejarà el producte suament durant cinc 

minuts. Posteriorment es retirarà un terç del xerigot i s’emmotllarà la quallada amb les 

restes de sèrum en motlles de 2 kg. Aquests tindran unes característiques semblants 

als motlles utilitzats pel mató. Es deixarà escórrer el producte durant una hora, es 

desemmotllarà i es col·locarà a la cambra de refrigeració a 4 °C. A la cambra de fred es 

deixarà reposar el producte durant 10-12 hores per tal que agafi consistència. Segons 

el punt de venda al qual vagi destinat el producte sortiran les peces senceres, per la 

posterior venda a granel, o es realitzaran porcions de 250 g aproximadament que 

s’envasaran amb terrines de plàstic amb tapa. Aquestes s’etiquetaran igual que la resta 

de productes frescos i tindran un període de caducitat de 6 dies des del moment de 

l’elaboració.  

S’ha optat per realitzar peces de formatge grans i després dividir-les en porcions per 

tal de disminuir la superfície de producte exposada a l’aire i així poder conservar millor 

les característiques de la llet utilitzada.  
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2.2.5. Formatge Serrat 

Aquest producte madurat serà elaborat a partir de llet crua. Tot i no augmentar la 

temperatura fins a la de pasteurització és necessari que la llet estigui entre 32-35 °C 

abans de l’adició del quall. Assolida aquesta temperatura, s’aportarà 1 ml de ferments 

d’origen animal per cada 5 litres de llet (concentració renina 1/10.000). S’esperarà 

durant mitja hora o tres quart que es formi la quallada la qual es tallarà posteriorment 

a gra d’arròs (a cubs 1 cm). Seguidament es barrejarà la quallada i el sèrum fins que 

agafi textura. Durant els períodes d’esperar en el procés d’elaboració d’aquest 

producte s’aprofitarà per anar preparant els motlles. Aquests estaran formats per un 

tub de plàstic d’ús alimentari, de 120 mm de diàmetre i 200 mm d’alçada, amb 

perforacions de 3 mm a tota la seva superfície i dues reixes de plàstic amb orificis 1 

mm. Una d’aquestes reixes es col·locarà a la part inferior del tub i l’altre recobrint tota 

la seva cara interior (veure figura 1 ). 

 

Figura 1. Motlle del formatge Serrat 

A l’interior del recipient que formin les malles reixades, s’emmotllarà la quallada 

conjuntament amb el sèrum fins a una alçada d’uns 13-15 cm. Quinze minuts després 

del emmotllat es realitzarà el primer volteig. Aquest es realitzarà de forma manual i 

vigilant no aixafar la forma que hagi agafat la quallada. Es repetirà aquesta operació als 

60 minuts, a les 4, a les 7 i a les 12 hores després de l’emmotllat. En aquest darrer gir 

s’aprofitarà per dur a terme el salat en superfície del formatge. S’aplicarà un 1 % de sal 

fina respecte el pes de la peça, la qual es repartirà uniformement de forma manual per 

tota la superfície. Seguidament es col·locarà les peces en oreig durant dos o tres dies 

perquè es formi l’escorça. Perquè la formació sigui homogènia en tot la superfície es 

col·locarà les peces de formatge en prestatgeries reixades i es giraran diàriament. La 

temperatura d’aquesta cambra es trobarà entre 19-22 °C i la ventilació serà elevada. 

Formada l’escorça es col·locarà el producte a la cambra de maduració durant 2 o 3 
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mesos. En aquesta cambra el formatge estarà sotmès a una temperatura de 10-12 °C i 

una humitat relativa del 85-90 %. Transcorregut el període de maduració, s’espera 

obtenir peces de 11 cm de diàmetre i 9 cm d’alçada amb un pes aproximats de 500 g. 

Quan es treguin els formatges de la cambra se’ls netejarà l’escorça i s’etiquetaran per 

la posterior sortida al mercat. A l’etiqueta podrem trobar les diferents dades sobre el 

producte i la seva data de consum preferent, la qual s’establirà un mes i mig després 

del final de la seva maduració (Crosas, 2014).  

 

3. Implementació del procés productiu  

Per dur a terme l’elaboració dels diferents productes seran necessaris tot un seguit 

d’equipaments, maquinària, materials i mà d’obra.  

3.1. Necessitats d’equipament  

Les diverses operacions que es durant a terme en els processos d’elaboració 

requeriran els equipament següent: 

• Recepció de la llet:  

Bomba centrífuga per ús alimentari pel traspàs de la llet de la lleteria a l’obrador 

de 368 W de potència.  

Canonada de PVC plastificat amb reforç interior amb espiral d’acer pel transport 

de llet.  

Filtre de malla de 0,2 mm d’espessor. 

Tanc vertical d’acer inoxidable polivalent (pasteuritzador - tanc de quallar) de 

250 litres de capacitat. 

• Tractament tèrmic de la llet:  

Tanc vertical d’acer inoxidable polivalent (pasteuritzador - tanc de quallar). 

Caldera de llenya per escalfar l’aigua de 70.000 Kcal/h.  

• Coagulació de la llet: 

Tanc vertical d’acer inoxidable polivalent (pasteuritzador - tanc de quallar). 

• Incubació del iogurt: 

Incubadora.  
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• Maduració del formatge: 

Cambra de maduració amb el seu corresponent equip de fred.  

• Conservació dels productes elaborats:  

Cambra de refrigeració amb el seu corresponent equip de fred.  

• Conservació de ferments i qualls: 

Nevera. 

• Neteja de material: 

Rentaplats industrial per la neteja de motlles i envasos.  

Piques industrials. 

3.2. Necessitats de material 

Pel maneig i l’elaboració dels diferents productes seran necessaris els següents 

materials:  

• Coagulació de la llet:  

Ferments i qualls necessaris per cada tipus de producte. 

Clorur càlcic. 

• Envasament del iogurt:  

Recipients de plàstic amb tapa. 

 4 gerres per omplir els envasos.  

• Tallat de la quallada:  

4 lires manual pel tall vertical i horitzontal. 

• Dessuerat del mató: 

150 gasses de cotó.  

100 ganxos per penjar. 

80 motlles de 0,5 kg de capacitat. 

• Dessuerat del formatge fresc: 

20 motlles de 2 kg de capacitat. 

• Dessuerat del formatge Serrat: 

100 tubs de polietilè amb perforacions. 

Reixes de plàstic.  
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• Salat: 

Sal comuna.  

Balança. 

• Envasament del mató:  

Balança.  

Recipient de plàstic amb tapa.  

• Envasament del formatge fresc: 

Balança. 

Ganivet. 

Terrines de plàstic amb tapa. 

• Suports per l’elaboració i l’envasament: 

2 taules d’acer inoxidable de 2 x 1,5 m, amb doble sostre i punt d’evacuació de 

líquids en cada un d’ells. 

1 taula d’acer inoxidable de 0,5 x 1 m, per l’envasament de productes.   

• Moviment de productes: 

40 caixes de plàstic de 60 cm x 40 cm de base i 20 cm d’alçada.  

Carretons pel transport de caixes.   

3.3. Necessitats energètiques 

Per realitzar algunes de les operacions dels processos d’elaboració cal aportar 

energia. A continuació, es citen les diferents actuacions que tenen necessitats 

energètiques:    

• Recepció de la llet:  

Bombament de la llet de la lleteria al obrador. 

• Tractament tèrmic de la llet:  

Escalfament d’aigua fins a 90°C. 

Bombament de l’aigua calenta. 

Agitació de la llet dins del pasteuritzador. 

• Coagulació i tallat de la llet: 

Remenat de la quallada. 

• Incubació del iogurt: 

Manteniment de l’incubadora a 40°C. 
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• Maduració del formatge: 

Producció de fred pel manteniment de la cambra de maduració entre 10-12 °C. 

• Conservació dels productes elaborats:  

Producció de fred pel manteniment de la cambra de refrigeració a 4 °C. 

• Conservació de ferments i qualls: 

Refrigeració i conservació de les diferents substàncies. 

• Neteja de material: 

Producció d’aigua calenta sanitària. 

Consum energètic del rentaplats.  

3.4. Mà d’obra  

L’elaboració dels diferents productes làctics serà una activitat molt important dins 

l’explotació. Per poder-se dur a terme s’estima que serà necessari un operari 6 hores al 

dia. Aquest persona serà l’encarregada de realitzar les diferents operacions dels 

processos productius, els registres i controls necessaris i la neteja dels equipaments i 

les instal·lacions. Les dues hores restants de la seva jornada laboral aquesta persona 

ajudarà al treballador encarregat de fer les diferents tasques ramaderes i agrícoles.  

Per poder realitzar la venda directe dels diferents productes a fires i mercats, la 

captació de clients i la distribució als diferents establiments es contractarà una persona 

a jornada complerta. 
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1. Introducció 

En aquest annex s’exposa el protocol que se seguirà a l’explotació per tal d’eliminar 

o reduir els perills relacionats amb la contaminació dels aliments al llarg de la fase de 

transformació i garantir així la seguretat alimentària del producte final. 

Per fer-ho, es seguirà la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene (GPCH) per a petits 

establiments del sector lacti (Urgell et al., 2013), document reconegut oficialment per 

les autoritats competents en matèria de seguretat alimentària de Catalunya, que és 

l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Aquesta guia ofereix uns criteris 

acceptats i unificats aplicables tant en l’elaboració del formatge i derivats lactis com en 

el control oficial, complint amb la legislació de seguretat alimentària vigent. 

Una vegada executat el projecte i iniciada l’activitat, caldrà adaptar aquest protocol 

a les condicions reals de producció i modificar els aspectes que siguin convenients. 

 

2. Legislació 

En aquest apartat s’exposen el conjunt de normatives referents a la seguretat 

alimentària de la producció de formatges. 

2.1. Normativa europea 

Reglament (CE) núm. 1774/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 3 

d’octubre de 2002, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als 

subproductes animals no destinats al consum humà. 

Reglament (CE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril 

de 2004, pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen 

animal. 

Reglament (CE) núm. 1019/2008, de la Comissió, de 17 d’octubre de 2008, pel qual 

es modifica l’annex II del Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del 

Consell, relatiu a la higiene dels productes alimentaris. 

Reglament (UE) núm. 365/2010 de la Comissió, de 28 d’abril de 2010, pel qual es 

modifica el Reglament (CE) núm. 2073/2005, relatiu als criteris microbiològics 

aplicables als productes alimentaris pel què fa als enterobacteris a la llet pasteuritzada 

i altres productes lactis líquids pasteuritzats i a la Listeria monocytogenes a la sal. 
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Reglament (UE) núm. 1169/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 

d’octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, pel qual es 

modifiquen els Reglaments (CE) núm. 1924/2006 i (CE) núm. 1925/2006 del Parlament 

Europeu i del Consell. 

2.2. Normativa estatal 

Reial Decret 1113/2006, del 29 de setembre, pel qual s’aproven les normes de 

qualitat per formatges i formatges fosos. 

Reial Decret 1728/2007, Reial Decret 1728/2007, del 21 de desembre, pel qual 

s’estableix la normativa bàsica de control que han de complir els operadors del sector 

lacti i es modifica el Reial Decret 217/2004, de 6 de febrer, pel qual es regula la 

identificació i registre dels agents, establiments i contenidors que intervenen al sector 

lacti i el registre dels moviments de la llet. 

Reial Decret 1245/2008, de 18 de juliol, pel qual es modifica la norma general 

d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial 

Decret 1334/1999, de 31 de juliol. 

Reial Decret 752/2011, de 27 de maig, pel qual s’estableix la normativa bàsica de 

control que han de complir els agents del sector de la llet crua. 

 

3. Prerequisits aplicables 

A continuació s’exposen les diferents mesures que caldrà adoptar i les activitats que 

s’hauran de seguir per tal de complir amb el protocol establert. 

3.1.1. Instal·lacions i equipaments 

Els perills que poden afectar a la maquinària, els estris i altres equips estaran 

perfectament controlats ja que tindran una intervenció constant i permanent en totes 

les fases del procés de producció. Es tindran en compte els següents punts: 

� Enumerar documentalment el conjunt d’instal·lacions, equips i estris de què es 

disposa. 
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� S’ha realitzat un bon disseny de la instal·lació, ubicant bé els espais per evitar 

defectes en la distribució de circuits de matèries primeres i productes acabats o en 

els usos previstos per a cadascun d’aquests espais. S’ha contemplat: 

� Un accés independent del personal de l’obrador, amb pas obligatori pels 

vestidors abans d’accedir a les zones d’elaboració. 

� Un espai adequat per a cada procés de forma lineal: recepció, transformació, 

maduració, acabament i expedició. 

� Un espai suficient per evitar una acumulació excessiva de materials, 

maquinària, instal·lacions i persones en una mateixa zona. 

� Una instal·lació dels equips necessaris per a la higiene correcta del local i del 

personal (rentamans, saboneres, armariets, etc.). 

� Evitar contaminacions encreuades entre zones netes i brutes, entre matèries 

primeres i productes acabats i entre residus i resta de productes. 

� Realitzar un manteniment correcte dels equips i la maquinària i conservar les 

instal·lacions en bon estat, evitant sobretot punts d’acumulació de brutícia o altres 

focus de contaminació per acumulació de residus. Indicar la persona encarregada 

del manteniment, què es comprova, metodologia i freqüència de la revisió, així com 

la manera de comprovar l’eficàcia d’aquestes activitats de manteniment. 

3.2. Entrada de matèries primeres i productes a l’obrador 

3.2.1. Control de la llet 

A fi d’assegurar que la llet que entra a l’obrador (i que després formarà part del 

producte final) és adequada des del punt de vista de seguretat alimentària, caldrà 

portar un control de la llet abans de ser transformada. Els requisits que es tindran en 

compte seran: la temperatura de refrigeració, les condicions higièniques de 

manteniment i de transport i l’absència d’inhibidors de creixement (antibiòtics). Així 

doncs, s’haurà de prendre una mostra de cada partida de llet diària que entra a 

l’obrador i fer els controls corresponents d’acord amb el Reglament (CE) 853/2004: 



Annex 11: Seguretat alimentària  

 

104 

 

� Acidesa: en llet d’ovella, rang entre 18 – 22 graus Dornic. 

� Temperatura: recomanada entre 2 i 6 °C, tot i que el rang legal és de 0 a 10 °C. 

� Control organolèptic: control visual del color i olor de la llet. 

� Inhibidors: prova de detecció de possibles residus d’antibiòtics. Al tractar-se d’una 

elaborador que es proveirà de llet pròpia, es podrà substituir el control d’inhibidors 

pel compliment del Llibre de registre de medicaments de l’explotació ramadera. 

� Control de les condicions de neteja de la cisterna: comprovació del full de registre 

de rentades. 

A part d’aquests anàlisis, dos cops al mes també es controlarà la quantitat de 

cèl·lules somàtiques i bacteris. A la legislació actual només es marca un màxim de 

500.000 bacteris/ml, per l’elaboració de productes amb llet crua. Aquest anàlisi 

general de la llet es realitzarà en un laboratori acreditat. 

3.2.2. Control de la resta de productes 

Pel què fa a la resta de productes que arribin a l’obrador (alimentosos i alimentaris), 

per cada lot es faran els següents controls: 

� Temperatura: si és un producte refrigerat (2 – 6 °C). 

� Condicions especials de conservació: si hi són, i comprovar visualment que no 

presentin defectes (també pel material d’envasament). 

També es farà una llista actualitzada de tots els proveïdors (dades identificatives i 

productes que subministren) juntament amb les especificacions de compra que s’hagin 

demanat. 

3.3. Traçabilitat 

A fi d’evitar que els productes insegurs arribin als consumidors, caldrà disposar d’un 

sistema de traçabilitat, que necessàriament haurà de relacionar: 

� Matèries primeres amb proveïdors. 
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� Processos de transformació amb productes intermedis i productes finals. 

� Productes finals amb destinataris finals. 

Per dur a terme el control de la traçabilitat s’emprendran les següents mesures: 

� Arxivar els albarans de lliurament dels diferents productes. 

� Omplir les fitxes de control dels diferents productes (adaptades al procés 

d’elaboració de cada establiment) i mantenir-les al dia. 

� Guardar els albarans o les factures dels clients, on han de constar les dades 

següents: nom, adreça, telèfon o correu electrònic de contacte del client, producte, 

quantitat i número de lot. 

� Registrar a la base de dades de Lletra Q el centre lacti i les seves sitges de llet, així 

com els responsables i els tècnics de qualitat, principal i secundaris. 

� Registrar els moviments de llet d’ovella abans no passin 48 hores des del inici de la 

transformació. 

� Comunicar a la base de dades de lletra Q tots els resultats no conformes a les 

proves de detecció de residus d’antibiòtics, amb independència de si és un resultat 

preliminar o definitiu. 

� Trametre la informació que consta a l’annex VIII del Reial Decret 752/2011 i del 

Reial Decret 1728/2007, junt a la remesa de mostres al laboratori acreditat. 

3.4. Formació i aspectes laborals 

La formació dels treballadors encarregat de l’elaboració de làctics es centrarà en 

dos aspectes essencials: la seguretat alimentària i la qualitat del producte final, és a 

dir, en el coneixement de l’ofici d’elaborador. 

La GPCH proposa una planificació i un registre de la formació del personal, que es 

seguirà per tal de prevenir o reduir al màxim els possibles perills i riscos durant les 

fases de transformació de la llet a derivats làctics.  
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Els perills que poden ser introduïts per pràctiques incorrectes dels manipuladors 

poden ser deguts a diversos factors: 

� Higiene personal desatesa. 

� Vestimenta de treball inadequada o en males condicions d’higiene. 

� Complements, maquillatge o elements estètics similars. 

� Estat de salut altament contaminador a causa d’un manipulador malalt o infectat 

amb microorganismes patògens. 

La manera de prevenir la introducció d’aquests perills es centrarà en formar els 

manipuladors seguint les pràctiques d’higiene següents: 

� Assegurar la higiene personal adequada: mans i ungles netes, cara neta, orificis 

nasals i orelles nets, i cabells nets. 

� Rentar-se les mans amb aigua i sabó, si cal usant un raspall per sota les ungles, 

sempre després d’anar al lavabo, fumar o manipular elements bruts. 

� Usar bates i botes de plàstic sempre netes dins les zones de manipulació d’aliments, 

usar gorres per recollir tots els cabells, guants de material no al·lergogen i 

mascareta per tapar la boca i el nas quan calgui. 

� No portar maquillatge, anells, braçalets, collarets o altres penjolls mentre es 

treballi. 

� Comunicar en el cas de malaltia a fi d’apartar el manipulador de l’obrador o donar-li 

la baixa, si pot ser motiu de contaminació de l’aliment. 

Posteriorment, caldrà comprovar en quina mesura assoleixen els coneixements i 

com s’implanten mitjançant el control visual de la feina de l’operari. 

Finalment, en el cas que el manipulador no compleixi els requeriments anteriors, 

serà necessari implantar un sistema d’avís perquè no es repeteixin aquestes 
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mancances ja que poden comprometre la innocuïtat dels productes elaborats pel petit 

establiment lacti. 

3.5. Aigua 

L’aigua és un dels elements més importants que cal controlar, per la seva presència 

majoritària en la fase de neteja i en els circuits tancats, i ocasionalment també en el 

procés d’elaboració. S’assegurarà la seva innocuïtat a partir de les següents accions: 

� Garantint l’ús d’aigua clorada i sense risc microbiològic. 

� Realitzant controls de contingut de clor setmanalment atès que l’aigua provindrà de 

la xarxa municipal. 

� Revisant i mantenint el punt de connexió de servei (escomesa) i també la xarxes de 

distribució interiors per assegurar-ne l’estat correcte i l’absència de punts de 

contaminació. 

� Registrant les operacions de manteniment de les instal·lacions. 

3.6. Neteja i desinfecció 

En una elaborador làctia es tracten productes molt peribles, per la qual cosa la 

higiene té un paper essencial. Així doncs, caldrà mantenir l’obrador en un correcte 

estat de neteja i desinfecció. 

S’han de separar en l’espai i en el temps les operacions de neteja i desinfecció de les 

d’elaboració. Seguidament es presenten les fases del procés de neteja i desinfecció 

que es seguiran a l’obrador projectat: 

� Prerentada: s’eliminaran les restes de materials més grollers amb aigua o bé en sec. 

� Rentada: s’eliminaran els residus orgànics macroscòpics i les pel·lícules greixoses de 

les superfícies mitjançant l’ús d’un fregall i detergent, seguint les dosis, les 

temperatures i el temps d’aplicació que indica el fabricant del producte a les 

instruccions. 

� Desinfecció: es destruiran els microorganismes presents a les superfícies o als 

utensilis mitjançant l’aplicació adequada del desinfectant, seguint les dosis, les 
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temperatures i el temps d’aplicació que indica el fabricant del producte a les 

instruccions. 

� Esbandida: s’expulsaran les restes de detergent i desinfectant. Segons els productes 

utilitzats potser serà necessària una esbandida entre detergent i desinfectant. 

� Assecatge: s’eliminaran les restes d’aigua mitjançant paper d’un sol ús o evaporació 

natural. 

� Emmagatzematge: es col·locarà el material net al lloc corresponent. 

Per tal de complir amb el protocol de neteja i desinfecció (N+D) s’elaborarà una 

taula on hi constarà una descripció del material de neteja, la llista de superfícies que 

caldrà netejar, el nom de la persona encarregada de dur-la a terme i amb quina 

freqüència es realitzarà. 

També es verificarà diàriament la neteja de les instal·lacions i els equips i, en cas de 

detecció de restes de brutícia o detergent, es tornaran a repetir les operacions 

necessàries per completar la N+D dels equips, estris o instal·lacions afectades. 

Cada cop que es canviï la maquinària, modifiquin les instal·lacions o variï el 

detergent o desinfectant caldrà validar el protocol de neteja i desinfecció o modificar-

lo si és convenient. 

3.7. Plagues 

Caldrà prevenir la presència de plagues (mosques, escarabats, rates, ratolins, etc.) 

per tal que no deteriorin ni contaminin els aliments. Això es farà seguint les següents 

mesures: 

� Mantenint la higiene de les instal·lacions, mitjançant el Pla N+D, així com eliminant 

els residus sòlids i líquids de forma adequada. 

� Disposant de tancaments hermètics o mosquiteres, que faran de barreres físiques. 

Si convé s’instal·laran electrocutadors d’insectes o làmines adhesives per a voladors, 

trampes mecàniques o esquers. 
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� Detallant la freqüència de cada revisió, metodologia i persona encarregada de dur-

la a terme. 

En cas de detecció d’alguna plaga de forma directa per la presència de rates, 

escarabats o mosques (o de forma indirecta pels seus excrements o aliments 

malmesos), caldrà prendre les mesures adequades per tal d’eliminar la plaga 

instaurada amb els diferents recursos disponibles i, si cal, aplicant biocides autoritzats i 

inscrits al registre corresponent mitjançant un professional en possessió del carnet 

d’aplicador de tractaments amb plaguicides d’ús ambiental i d’ús en la industria 

alimentària. En cas de contractar serveix externs, caldrà assegurar-se que les empreses 

subministradores d’aquest servei estiguin inscrites al Registre Oficial d’Establiments i 

Serveis de Plaguicides (ROESP). 

En cas de realitzar qualsevol tipus de tractament químic, caldrà registrar l’aplicació 

(dia, producte, dosi, àrees infectades, etc.) i les mesures preventives o de seguretat 

que s’emprenguin a fi d’evitar una contaminació de les instal·lacions i els productes 

alimentaris. 

3.8. Temperatures 

La temperatura és un paràmetre clau en un elaborador, ja que d’una banda elimina 

o redueix els perills fins a un nivell acceptable (tractament tèrmic) i de l’altra conserva 

la matèria primera i intervé en l’elaboració, la maduració i la conservació del producte. 

Per tant, cal controlar-la per a poder obtenir un producte innocu i de qualitat. 

Les temperatures mínimes que caldrà controlar i registrar són: 

� Procés de refrigeració: entre 2 i 6 °C. 

� Procés de termització: entre 57 i 68 °C durant 15 segons. Es tracta d’un tractament 

tèrmic en què la llet continua sent legalment llet crua, però sense els bacteris 

potencialment perjudicials per elaborar formatges a partir de llet crua. 

� Procés de pasteurització: a 72 °C durant 15 segons, a 63 °C durant 30 minuts o 

qualsevol combinació temperatura/temps amb la qual s’obtingui un efecte 

equivalent, de manera que els productes donin una reacció negativa a la prova de la 

fosfatasa alcalina immediatament després de ser sotmesos a aquest tractament. 
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� Període de maduració: entre 8 i 14 °C. 

� Període d’emmagatzematge: entre 2 i 6 °C. 

3.9. Residus 

Els residus són aquells elements residuals sobrers de tots els processos realitzats en 

l’establiment: aigües residuals, xerigot, residus inerts (plàstic, cartró, vidre, etc.) i 

derivats dels serveis industrials (fums, gasos, etc.). 

Cal separar els residus de la resta de productes de l’obrador i realitzar-ne la gestió 

més adequada per a cada tipus (depuració, abocament, tractament, etc.). Per això serà 

convenient emprendre les següents accions: 

� Gestionar de manera independent les aigües residuals, xerigot i inerts (cartró, 

paper, vidre i plàstic). 

� Disposar d’un espai d’emmagatzematge adequat o del sistema d’evacuació més 

correcte per tal evitar l’acumulació de residus a l’obrador. 

� Destruir la llet que hagi sofert algun problema (presència d’inhibidors, feta malbé, 

etc.) mitjançant una entitat gestora i acreditar la cessió del residu amb l’albarà 

corresponent. 

A banda d’explicar documentalment els tràmits habituals i com realitzar de manera 

correcta la gestió de residus, s’haurà de detallar també la seva freqüència de retirada, 

persona responsable i establiment de destinació. 

3.10. Al·lèrgens 

El Reial decret 1245/2008 estableix una llista de 14 ingredients al·lèrgens (i el seus 

productes derivats) que s’han d’indicar obligatòriament a l’etiqueta dels aliments 

mitjançant una referència clara del nom de l’ingredient, perquè poden donar lloc a 

reaccions adverses en persones sensibles. Així, per aplicar correctament aquesta 

normativa, caldrà seguir la següent pauta: 

� Fer una llista actualitzada de les primeres matèries emprades que siguin al·lèrgenes 

i de les que puguin contenir al·lèrgens, juntament amb els seus proveïdors. 
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� Fer una llista actualitzada dels productes elaborats que continguin ingredients 

al·lèrgens. 

� Fer constar a l’etiqueta dels productes, de forma rellevant i visible, els ingredients 

al·lèrgens que s’utilitzin en l’elaboració. 

� Evitar les contaminacions encreuades en cas d’elaborar productes que continguin 

ingredients al·lèrgens. 

� Garantir que els protocols de neteja desinfecció eliminen les traces d’aquests 

ingredients al·lèrgens. Per tant, després d’usar-los s’haurà de netejar tant l’espai i la 

maquinària com els estris i les superfícies on hagin estat, a fi d’eliminar qualsevol 

traça que pugui incorporar-se als productes fets posteriorment. 

� Tenir un armari a part per als ingredients al·lèrgens detallats en aquesta normativa, 

a fi d’evitar encreuaments amb la resta de matèries primeres usades en l’elaboració 

dels productes. També caldrà que estiguin correctament identificats. 

La traçabilitat i el registre d’ús d’aquests productes es realitzarà a les fitxes de 

control corresponents. 

3.11. Etiquetatge 

Malgrat no és una pràctica vinculada estrictament al procés d’elaboració ni hi 

incideix directament, sí que té incidència en la seguretat alimentària del consum del 

producte que descriu. 

A l’etiqueta del producte final hi hauran de constar els paràmetres descrits a la 

Taula 1. 
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Taula 1. Paràmetres que cal indicar a l’etiqueta del producte. Font: GPCH, 2013. 

Paràmetre Indicacions Comentaris 

Denominació 
Tipus de producte  

Marca comercial 
 

Tipus de llet Espècie animal  

Denominació 

específica o d’origen 
Artesà, Q, DOP, IGP, etc. 

Segons la llei 14/2003, 

de qualitat 

agroalimentària 

Matèria grassa 

(MG) 

Nom genèric en funció del contingut 

sobre l’extracte sec (desnatat, semigras, 

etc.) o percentatge de MG/100 g de 

producte 

Segons Reial Decret 

1113/2006 

Raó social 

elaborador 
Raó social i adreça 

El NIF i altres dades són 

opcionals 

Marca 

d’identificació 

Oval sanitari amb el format: 

- ES (a dalt) 

- Núm. de registre (al mig) 

- CE (a sota) 

 

Número de lot 
Marcat per seguir la traçabilitat amb 

el format escollit per l’empresa 

Format escollit per 

l’obrador 

Data de consum 

preferent 

La que es considera consum recomanable ja que manté les 

característiques del producte. 

Condicions de 

conservació 

En el cas de frescos o peribles: conservació en fred o a 4 °C; fer 

esment de les condicions particulars de conservació si el producte ho 

requereix 

Pes net Pes del producte, en grams  

Llista 

d’ingredients 
Indicar-los tots pel nom específic 

Ordenats per ordre 

decreixent de les 

proporcions 

Al·lèrgens 

En el cas de contenir els al·lèrgens 

presents a l’annex II del Reglament (UE) 

1169/2011 

Cal fer una indicació 

clara en un lloc visible de 

l’etiqueta 

Propietats 

nutricionals 

D’acord amb l’article 9 del Reglament 

(UE) 1169/2011 (Llista de mencions 

obligatòries), cal indicar les següents 

propietats nutricionals: 

- Valor energètic, en kcal i kJ 

- Greixos, en g 

- Greixos saturats, en g 

- Hidrats de carboni, en g 

- Sucres, en g 

- Proteïnes, en g 

- Sal, en g 

La informació 

nutricional serà obligatòria 

a partir del desembre de 

2016, conforme el 

Reglament 

(UE) 1169/2011. 

Pot haver-hi informació 

addicional voluntària 

sobre el contingut 

vitamínic o altres 

propietats nutricionals. 
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3.12. Superfícies 

D’acord amb el Reglament 365/2010 s’haurà de realitzar un control de superfícies 

amb una freqüència de dos cops l’any a fi de detectar possibles patògens (Listeria 

monocytogenes, E. coli i enterobacteris). 

Les instal·lacions i equipament que caldrà analitzar serà el següent: 

� Maquinària del procés d’elaboració (pasteuritzador – tanc de quallar). 

� Superfícies en contacte amb la llet o els productes elaborats. 

3.13. Producte final 

El control del producte final és el que permet acabar d’assegurar que tot producte 

que passa al mercat compleix amb les condicions higièniques i de seguretat 

requerides; per aquest motiu, serà necessari fer analítiques del formatge acabat. 

Els paràmetres que caldrà contemplar a l’hora de realitzar els anàlisis són 

paràmetres indicadors de la higiene del procés (E. coli, S. aureus, enterobacteris i 

coliformes) i paràmetres d’innocuïtat alimentària (Listeria monocytogenes, Salmonella 

i enterotoxina estafilocòccica). 

Segons la normativa vigent (Reglament 365/2010), com que la quantitat de llet 

transformada diàriament serà menor a 250 litres, la freqüència de l’anàlisi 

microbiològica dels diferents productes serà de com a mínim dues analítiques per any. 

Aquesta freqüència s’haurà d’incrementar-se en cas de detecció de patògens al 

producte final. 

3.14. Incidències 

L’objectiu del control de les incidències és tenir sota vigilància tot el què passa a 

l’elaborador a fi de constatar que el protocol de treball de l’obrador és l’adequat. Si no 

ho són, aquest control permetrà adonar-se’n i aplicar les mesures correctores 

necessàries. 

El control de les incidències consistirà a completar els registres que es faran (control 

de l’aigua, control de temperatures, fitxa d’elaboració i control del producte final) 

anotant tot allò que no estigui dins la normalitat de l’obrador, així com també les 

mesures correctores preses per tal de solucionar la desviació. 



Annex 11: Seguretat alimentària  

 

114 

 

Tot i això, si s’apliquen correctament les bones pràctiques esmentades al llarg 

d’aquest annex, difícilment i de forma puntual podran haver-hi incidències. 

 

4. Anàlisis de perills i punts de control crítics 

El protocol que es seguirà a l’obrador, basat en la Guia de Pràctiques Correctes 

d’Higiene, també contempla la implantació d’un sistema d’Anàlisis de Perills i Punts de 

Control Crítics (APPCC) en cada fase del procés de producció. Aquest sistema permetrà 

una millora en la gestió de la seguretat dels productes produïts, demostrarà el 

compromís de l’empresa en comercialitzar i produir aliments segurs, incrementarà la 

confiança dels clients i facilitarà l’organització davant inspeccions i també l’entrada a 

nous mercats i clients. 

A continuació es presenten les bases del sistema APPCC seguint les diferents etapes 

del procés productiu dels diferents productes làctics que s’elaboraran. 

4.1. Recepció de la llet 

Perills i causes: 

� Presència de patògens, inhibidors, cèl·lules somàtiques o cossos estranys a la llet 

per males pràctiques en l’explotació ramadera. 

� Equips i material de transport que poden contaminar la llet per manca d’higiene. 

Mesures preventives: 

� Aplicar les pràctiques correctes en la producció, obtenció i manipulació de la llet. 

� Controlar el correcte estat de la llet abans de procedir a la seva transformació. 

� Separar la zona de recepció de la llet de la resta de materials. 

Mesures correctores: 

� Rebutjar la llet que no tingui les característiques adequades i avisar un gestor de 

residus perquè es faci responsable d’eliminar-la. 
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� Pasteuritzar o elaborar formatge amb un cicle de maduració de 60 dies com a 

mínim, amb la condició de conèixer i registrar el temps de permanència de cada lot 

en el magatzem de maduració (solament en el cas que la llet no compleixi amb les 

característiques de gèrmens). 

4.2. Conservació de la llet 

Perills i causes: 

� Desenvolupament microbià a la llet per mal funcionament de la temperatura 

del tanc d’emmagatzematge. 

� Contaminació de la llet per falta d’higiene del tanc. 

Mesures preventives: 

� Aplicar el protocol N+D esmentat a l’apartat 7.2.6 del present annex. 

� Conservar-la entre 2 i 6 °C un màxim de 72 hores, abans de ser transformada. 

� Fer la revisió i el manteniment recomanats pel fabricant del tanc de llet. 

Mesures correctores: 

� Revisar urgentment el tanc de conservació per garantir el correcte funcionament. 

� Comprovar manualment la temperatura de la llet. 

� Canviar el protocol N+D si aplicar-lo correctament no és suficient. 

� Fer un anàlisi addicional segons els paràmetres obligatoris requerits per a la llet 

crua, si hi ha incidències. 

� Rebutjar la llet que no tingui les característiques adequades i avisar un gestor de 

residus perquè es faci responsable d’eliminar-la. 
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4.3. Recepció dels ingredients auxiliars 

Perills i causes: 

� Ingredients en mal estat a causa del propi material o d’un transport incorrecte. 

Mesures preventives: 

� Control de la temperatura per a ingredients que es conservin per sota de 4 °C, si 

s’escau, o altres condicions específiques del producte. 

� Control visual del vehicle transportista per valorar-ne l’estat higiènic. 

Mesures correctores: 

� Rebutjar els ingredients rebuts en mal estat o condició inadequada abans de 

descarregar-los. 

� Avisar el proveïdor. 

4.4. Conservació dels ingredients auxiliars 

Perills i causes: 

� Degradació i pèrdua de les propietats dels ingredients degut a una conservació 

diferent a les recomanacions del fabricant. 

� Estat incorrecte dels ferments, el quall o altres auxiliars per conservació a 

temperatura superior a la recomanada. 

 

Mesures preventives: 

� Controlar la data de caducitat. 

� Fer la revisió i el manteniment recomanats per l’instal·lador responsable de l’espai 

frigorífic on es conservin els ingredients auxiliars. 

� Conservar els ingredients auxiliars segons les indicacions del fabricant. 
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Mesures correctores: 

� Revisar urgentment l’espai frigorífic on es conserven els ingredients per garantir-ne 

el funcionament correcte. 

� Comprovar manualment i diàriament la temperatura dels frigorífics i anotar-les, si 

convé, al Registre d’incidències. 

� Fer un anàlisi addicional als paràmetres que causen la desviació. 

� Rebutjar els ingredients auxiliars en mal estat o caducats abans d’usar-los. 

4.5. Recepció d’envasos, etiquetes i embalatges 

Perills i causes: 

� Envasos en mal estat o de material defectuós a causa del propi material o d’un 

transport incorrecte. 

� Incorporació de microorganismes patògens a causa d’un emmagatzematge en un 

espai brut o inadequat, de forma conjunta amb altres materials. 

Mesures preventives: 

� Controlar visualment els envasos rebuts, exteriorment i interiorment, i conservar-

los adequadament. 

� Destinar un espai específic per a magatzem d’envasos i embalatges dins l’obrador.  

� Mantenir aquest espai net i sense olors. 

Mesures correctores: 

� Rebutjar els envasos rebuts en mal estat. 

� Avisar el proveïdor. 

� Netejar l’espai on es guardin els envasos. 

� Rebutjar el material que estigui en mal estat. 
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4.6. Pasteurització 

Perills i causes: 

� Desenvolupament microbià a la llet i equips, posteriors a la pasteurització, per 

haver-la realitzat incorrectament. 

� Presència de residus de neteja i desinfecció en l’equip de pasteurització. 

� Presencia a la llet d’algun patogen, especialment de Brucella o Mycobacterium 

tuberculosis. 

Mesures preventives: 

� Controlar el compliment de les condicions programades per a la pasteurització amb 

els registres que genera el termògraf de l’equip. 

� Aplicar el protocol N+D esmentat a l’apartat 3.6 del present annex. 

� Fer la revisió i el manteniment recomanats pel fabricant del pasteuritzador. 

� Baixar ràpidament a la temperatura de coagulació (<1 hora). 

Mesures correctores: 

� Tornar a rentar i desinfectar els equips. 

� Formar convenientment el treballador encarregat de la neteja. 

� Revisar el pasteuritzador i el circuit auxiliar (caldera aigua calenta, bombes de 

recirculació i termògraf) per si hi ha incidències. 

� Rebutjar la llet o reprocessar-la si no ha assolit la temperatura de pasteurització. 

� Ajustar les condicions de la pasteurització (increment i baixada de temperatura) per 

garantir que es realitza correctament. 

� Canviar de proveïdor en cas d’incidències continuades. 
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4.7. Addició dels ingredients auxiliars 

Perills i causes: 

� Addició de quall, ferments o additius en mal estat, que poden provocar una 

contaminació microbiològica immediata o un problema de desenvolupament 

microbiològic posterior durant l’elaboració. 

� Contaminació dels ingredients durant la dosificació. 

Mesures preventives: 

� Garantir la higiene correcta dels manipuladors i dels elements que intervenen en 

aquest procés de dosificació per evitar contaminar-los: neteja de mans i aplicació 

del protocol N+D als estris utilitzats. 

� Controlar el temps i la temperatura de coagulació. 

� Utilitzar la dosi adient de quall, ferments i d’altres ingredients. 

� Controlar la data de caducitat dels ingredients que s’utilitzin i comprovar visualment 

l’estat dels additius abans de dosificar-los. Revisar la temperatura o la traçabilitat en 

el cas de dubte. 

Mesures correctores: 

� Tornar a rentar i desinfectar els equips. 

� Formar convenientment el treballador encarregat de la neteja. 

� Rebutjar els ferments i altres ingredients caducats o en mal estat. 
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4.8. Coagulació 

Perills i causes: 

� Coagulació insuficient, lenta o ràpida, que provoca una mala escorreguda i, 

potencialment, el desenvolupament de patògens per excessiva humitat. 

� Brutícia o mala conservació dels equips de transformació, incloent-hi motlles, amb 

la possible presencia d’elements físics o microorganismes patògens que afectin el 

producte final. 

Mesures preventives: 

� Controlar les condicions de l’elaboració: temps, temperatura i pH. 

� Utilitzar la dosi adient de quall i ferments segons la seva força i d’altres ingredients 

(clorur càlcic, sal, etc.). 

� Netejar i desinfectar els equips de transformació després d’utilitzar-los. 

Mesures correctores: 

� Ajustar les condicions de l’elaboració (temps, temperatura i dosi de quall). 

� Tornar a rentar i desinfectar els equips. 

� Formar convenientment el treballador encarregat de la neteja. 

4.9. Maneig de la quallada 

Perills i causes: 

� Desenvolupament microbià indesitjat. 

� Defectes de textura, que provoquin una retenció elevada d’humitat i la conseqüent 

aparició de problemes microbiològics. 

� Defectes d’acidificació, que provoquin una manca d’acidesa protectora davant 

microorganismes patògens. 
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� Contaminació de la quallada per brutícia en els estris, aigua en mal estat o males 

practiques del manipulador. 

Mesures preventives: 

� Aplicar correctament el protocol N+D esmentat a l’apartat 3.6 del present annex. 

� Tallar i manipular el gra adequadament. 

� Controlar l’acidificació. 

� Garantir les pràctiques correctes d’higiene del manipulador que treballi la quallada 

manualment. 

� Garantir el correcte estat sanitari de l’aigua. 

Mesures correctores: 

� Restaurar o incrementar la temperatura i/o l’agitació a fi de millorar l’escorreguda i 

l’acidificació. 

� Tornar a rentar i desinfectar els equips. 

� Formar convenientment el treballador encarregat de la neteja. 

4.10. Emmotllament i escorregut 

Perills i causes: 

� Incorporació microbiana indesitjada. 

� Defectes d’humitat. 

� Defectes d’acidificació. 

Mesures preventives: 

� Aplicar correctament el protocol N+D esmentat a l’apartat 3.6 del present annex. 

� Controlar el pH. 
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� Comprovar que s’hagin netejat i esbandit els motlles correctament i que l’ambient 

on es realitza l’escorreguda sigui net. 

� Garantir les pràctiques correctes d’higiene del manipulador que treballi la quallada 

manualment. 

Mesures correctores: 

� Revisar les condicions d’elaboració, incloent-hi el procés i l’estat del local 

d’elaboració. 

� Tornar a rentar i desinfectar els equips. 

� Formar convenientment el treballador encarregat de la neteja. 

4.11. Salat 

Perills i causes: 

� Contaminació per males pràctiques en aplicar la sal en superfície o a la quallada. 

� Mala conservació de la sal que provoqui contaminació física o microbiològica i, 

consegüentment, contamini el producte final. 

Mesures preventives: 

� Revisar l’estat higiènic de la sal seca o la higiene del manipulador responsable del 

salament. 

� Netejar-se bé les mans abans de salar en superfície. 

� Conservar adequadament la sal segons indicacions del fabricant o proveïdor. 

Mesures correctores: 

� Rebutjar la sal en mal estat. 

� Avisar el proveïdor sobre el producte defectuós. 
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4.12. Maduració 

Perills i causes: 

� Defectes de crosta, cos, textura, etc. 

� Mala higiene dels manipuladors durant els voltejos o altres tasques sobre els 

formatges, que poden contaminar microbiològicament els formatges amb les mans 

o la roba bruta. 

� Permanència de patògens en formatges de llet crua per manca de temps de 

maduració. 

Mesures preventives: 

� Controlar la temperatura, la velocitat de l’aire, la humitat de la cambra de 

maduració i el temps de curació. 

� Aplicar correctament el protocol N+D esmentat a l’apartat 3.6 del present annex. 

� Mantenir la cambra ordenada i neta. 

� Netejar els prestatges o suports dels formatges després de cada cicle de maduració. 

� Fer que els treballadors de l’establiment segueixin les pautes correctes d’higiene 

personal i de manipulació dels formatges. 

� Establir unes temperatures adequades de maduració adaptades al tipus de 

formatge que es vulgui elaborar i controlar-les. 

� Realitzar el correcte manteniment dels equips frigorífics. 

� Controlar visualment els registres de temperatura de la cambra i fer-ne 

comprovacions manuals. 
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Mesures correctores: 

� Avisar l’empresa de manteniment de la cambra en cas d’incidència. 

� Realitzar N+D general de la cambra i prestatges en cas de patir una incidència 

microbiològica greu a la sala de maduració. 

� Tornar a rentar i desinfectar els equips. 

� Formar convenientment el treballador encarregat de la neteja. 

4.13. Emmagatzematge 

Perills i causes: 

� Canvi en les característiques microbiològiques i organolèptiques dels productes 

làctics degut a oscil·lacions importants de temperatura, que afectin la composició 

microbiològica dels productes i provoquin un possible creixement de patògens. 

� Contaminació del producte acabat a causa d’un espai brut. 

� Increments puntuals de temperatura per sobre de 16 °C, fet que pot provocar 

l’aparició de microorganismes patògens al producte final. 

Mesures preventives: 

� Mantenir la temperatura de la cambra controlada a fi de detectar-hi possibles 

incidències. 

� Organitzar correctament el treball per obrir el mínim temps necessari la cambra. 

� Aplicar correctament el protocol N+D esmentat a l’apartat 3.6 del present annex. 

� Col·locar ordenadament el formatge dins la cambra, en prestatges o caixes. 

� Revisar visualment l’equip frigorífic i realitzar el manteniment recomanat pel 

fabricant d’aquest equip. 
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Mesures correctores: 

� Revisar el registre de temperatures i buscar incidències a fi de detectar problemes 

puntuals. 

� Resoldre aquests problemes puntuals amb una millor organització del treball. 

� Fer que l’instal·lador revisi immediatament l’equip frigorífic si hi ha incidències 

permanents. 

4.14. Envasament i expedició 

Perills i causes: 

� Mal envasament del producte i, per tant, possibilitat d’una contaminació posterior.  

Mesures preventives: 

� Controlar que els envasos es trobin en les condicions adequades i que el procés es 

realitza de forma correcta.  

Mesures correctores: 

� En cas de que el producte hagi estat mal envasat, refer el procés d’embasament.  
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1. Introducció 

L’explotació de Mas Pujols ja disposava d’un seguit d’instal·lacions de la seva 

activitat anterior. En una d’elles és on s’ha projectat la instal·lació del nou obrador que 

acollirà tots els processos d’elaboració dels productes làctics. El local del qual es 

disposa es troba situat annex a la masia i té unes dimensions de 8 x 19 m. Els 

tancament laterals i els pilar estan construïts amb obra de fàbrica i té una coberta a 

dues aigües, realitzada amb plaques de fibrociment. La coberta té una pendent del 

15% i es troba suportada mitjançant biguetes i jàsseres peraltades de formigó 

prefabricat. L’alçada màxima d’aquest edifici és de 4 metres.  

Tot i disposar d’aquest local el promotor va determinar que en el dimensionament 

d’aquesta zona s’aprofitessin al màxim els espai ja que la superfície que no fos 

ocupada es podria destinar a altres finalitats de l’explotació.  

L’obrador que es dimensionarà ha de tenir la capacitat per elaborar i 

emmagatzemar els productes làctics que es produeixin amb la llet de la pròpia 

explotació. La producció de productes elaborats s’ha estimat que serà la que s’exposa 

a la Taula 1. 

Taula 1. Producció de productes elaborats . 

Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Mató: 37,7kg F.Serrat: 25,5kg Iogurt: 120kg F.Serrat: 25,5kgMató: 30,1kg F.Serrat: 25,5kg 

F.fresc: 24,1kg 
   

F.fresc:16kg 
 

Iogurt: 80 kg 
     

   

Amb la capacitat de producció i emmagatzematge que ha de tenir l’obrador, les 

característiques del local i les dels tancament (definides en l’annex 13, càlculs 

constructius) es durà a terme el dimensionament de les diferents sales. Aquestes seran 

distribuïdes per tal d’evitar creuaments de línies i són: vestidors, laboratori i despatx, 

magatzem d’envasos i embalatges, magatzem de productes de neteja, sala de la 

caldera, obrador, cambra d’oreig, cambra de maduració, cambra de refrigeració i sala 

d’envasament i expedició (veure plànol 25, distribució interior obrador). A continuació 

es justifiquen les seves dimensions.  
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2. Sales projectades 

2.1. Vestuaris 

Tot obrador per normativa requereix d’uns vestidors amb capacitat per satisfer les 

necessitats dels seus treballadors. Els vestidors es trobaran situats al final del passadís 

d’entrada al local per tal de facilitar el canviat dels treballadors abans d’entrar a la 

resta de sales de la instal·lació. Les seves dimensions seran de 1,6 x 6,35 m, que suposa 

una superfície total de 10,1 m
2
. 

2.2. Laboratori i despatx  

En aquesta sala es duran a terme els petits controls de la matèria prima i dels 

productes acabats. També s’hi trobarà instal·lat un equip informàtic per dur a terme 

els diferents registres i informes dels processos productius. Les seves dimensions seran 

de 1,6 x 1,9 m, suposant un total de 3 m
2
 . 

2.3. Magatzem d’envasos i embalatges 

Sala que s’utilitzarà per emmagatzemar tots els envasos i embalatges dels diferents 

productes elaborats, les caixes amb les quals es realitzarà el maneig dels diferents 

làctics i utensilis que no s’utilitzin . Es trobarà situat al costat de la sala d’envasament i 

expedició i tindrà unes dimensions de 3 x 4 m, suposant una superfície 12 m
2
. 

2.4. Magatzem de productes de neteja  

En aquest espai s’emmagatzemaran els diferents productes de neteja i desinfecció 

que s’utilitzin a l’obrador. També s’hi projectarà una petita zona que permetrà netejar 

alguns utensilis o objectes. Es trobarà situat al costat de la sala d’envasament i 

expedició i les seves dimensions seran de 1,9 x 4 m, que suposarà una superfície total 

de 7,6 m
2
. 

2.5. Sala de la caldera  

En aquesta sala s’hi trobarà ubicada la caldera que generarà tota l’aigua calenta que 

es consumeixi a l’obrador i a la nau de lactació. Per tal de poder aportar des de 

l’exterior de l’obrador la llenya que consumirà aquest aparell la sala disposarà d’una 
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porta amb sortida a l’exterior. Les dimensions d’aquesta sala seran de 2 x 2,2 m, que 

suposarà una superfície total de 4,4 m
2
. 

2.6. Obrador 

L’obrador serà la sala on es durà a terme tots els processos d’elaboració dels 

diferents productes làctics. A part de les tasques de producció també hi haurà un 

espai, dins aquesta sala, que acollirà una zona per a la neteja dels diferents motlles i 

utensilis. S’ha estimat que pel volum de producció que tindrà l’explotació i pel tipus 

d’elaboració que es durà a terme, aquesta sala haurà d’ocupar una superfície d’uns 40 

m
2
 aproximadament. Per poder satisfer aquestes necessitats s’ha dissenyat una sala de 

4,8 x 8,25 m, la qual proporcionarà una superfície de 39,6 m
2
. 

2.7. Cambra d’oreig  

En aquesta cambra s’emmagatzemaran els formatges Serrat durant dos o tres dies 

perquè es formi l’escorça. Perquè aquesta formació es dugui a terme el més 

homogèniament possible cal una correcta ventilació del producte. Per poder afavorir el 

moviment de l’aire es col·locarà el formatge sobre unes prestatgeries reixades i es 

deixarà mig metre a la part superior i inferior de la prestatgeria sense producte.  

Per a dimensionar aquesta sala s’ha tingut en compte la producció prevista del 

formatge tipus Serrat (veure taula 1 d’aquest mateix annex), la humitat que contindrà 

el producte i el temps d’emmagatzematge d’aquest. Aquesta cambra ha de tenir la 

capacitat per emmagatzemar 56 kg de formatge. Considerant una densitat 

d’emmagatzematge de 62,5 kg/m
3
, ja que el formatge conté molta humitat i necessita 

una elevada ventilació, la cambra haurà de disposar de 1 m
3
 de prestatgeries.  

En aquesta cambra s’ha projectat la instal·lació de lleixes de 0,5 m d’amplada amb 

una alçada útil per l’emmagatzematge de 2 m ja que es deixaran 0,5 m per la part 

inferior i superior sense prestatges perquè circuli l’aire. Per poder acollir el metre de 

prestatgeria necessària la sala d’oreig tindrà unes dimensions de 2,2 x 1 m, suposant 

una superfície de 2,2 m
2
. 
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2.8. Cambra de maduració  

En la cambra de maduració és on es durà a terme, durant un màxim de 13 

setmanes, la maduració del formatge Serrat. Al multiplicar aquest període de temps 

per la producció setmanal prevista més un 5 %, degut a la humitat del producte, s’obté 

que aquesta cambra haurà de tenir capacitat per emmagatzemar 1.045 kg. 

Considerant una densitat d’emmagatzematge per aquest tipus d’espai de 125 kg/m
3
 

(García-Vaquero, E. i Ayuga, F., 1993) s’obté que aquesta cambra haurà de disposar de 

8,36 m
3
 de prestatgeries per a la maduració. Aquestes seran de fusta i tindran una 

amplada de 0,5 m. Les lleixes tindran una alçada de dos metres útils ja que es deixaran 

0,5 m per la part inferior i superior sense prestatges perquè circuli l’aire.  

Es projecte una cambra amb lleixes a banda i banda i un passadís al mig de 1 metre, 

per dur a terme les diferents tasques de manipulació del producte. Les dimensions 

d’aquest espai hauran de ser de 2 x 4,2 m, el que suposarà una superfície total de     

8,4 m
2
. 

2.9. Cambra de refrigeració 

En aquesta cambra s’emmagatzemaran tots els productes elaborats fins al moment 

de la seva expedició. El dimensionament d’aquesta sala s’ha realitzat amb el criteri que 

tingués la capacitat suficient d’emmagatzemar tots els productes frescos elaborats fins 

al moment de la seva caducitat. Aquest període de caducitat en el iogurt serà de 28 

dies i en el formatge fresc i el mató de 6 dies. Amb aquest temps d’emmagatzematge i 

les produccions citades en l’apartat 1 d’aquest mateix annex s’ha determinat que 

aquesta ha de tenir una capacitat d’emmagatzematge per 908 kg de producte 

elaborat. Considerant una densitat d’emmagatzematge per aquest tipus d’espais de 

300 kg/m
3 

(García-Vaquero, E. i Ayuga, F., 1993) s’obté que aquesta cambra haurà de 

disposar de 8,36 m
3
 de prestatgeries. Les lleixes que s’instal·laran en aquesta cambra 

tindran les mateixes característiques que les de la sala de maduració.   

Es projecta una cambra amb lleixes a banda i banda i un passadís el mig de 1 metre, 

per dur a terme les diferents tasques de manipulació del producte. Les dimensions 

d’aquest espai hauran de ser de 2 x 1,6 m, el que suposarà una superfície total de      

3,2 m
2
. 
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2.10. Sala d’envasament i expedició  

La sala d’envasament i expedició serà l’espai on s’envasaran els productes que ho 

requereixin i es preparant les diferents partides per la seva posterior expedició. Per 

poder fer la càrrega i descàrrega de productes aquesta sala disposarà d’una porta amb 

sortida a l’exterior. Les dimensions d’aquesta sala seran de 2,5 x 4 m, el que suposarà 

una superfície total de 10 m
2
.       
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1. Introducció   

En aquest annex es desenvolupen els càlculs constructius per a dimensionar i 

comprovar les estructures dels edificis que es requereixen per acollir la nova activitat. 

Com s’ha indicat a l’annex de dimensionament de l’explotació, les noves construccions 

consisteixen en la nau de lactació i l’ampliació de la nau de gestació. 

Per dur a terme aquests apartat s’ha utilitzat les normes i els procediments de càlcul 

que marca el CTE (Codi tècnic de l’edificació) i la “Instrucción de l’hormigón estructural 

(EHE-08)” pel tipus d’estructura projectades.    

En primer lloc es desenvolupen els càlculs de la nau de lactació. 

 

2. Nau de lactació  

2.1. Dades generals 

Per tal de complir les necessitats d’espai determinades en l’annex 5, 

dimensionament de les instal·lacions ramades, la nau de lactació ha de tenir una 

superfície de 673,92 m2 que es distribueix en una planta de 20,8 m per 32,4 m (veure 

plànol 5, distribució interior nau de lactació) 

Les dades generals pel que fa a l’estructura són: 

 

� Separació entre pòrtics: 6,4 m 

� Alçada del pilar: 4 m. 

� Longuitud de la jàssera: 22m 

� Material: Formigó prefabricat 

� Tancament: Panell de formigó prefabricat de 20 cm 

� Separació entre biguetes: 1 m 

� Tipus de coberta: coberta de fibrociment de 7 mm col·locada a dues aigües.  

� Pendent de la coberta: 10 % 
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2.2. Materials emprats en l’estructura: 

Taula 1. Característiques dels materials constructius.  

FORMIGONS 

Resistència  característica    A 28 dies segons tipus  

Ciment CEM-I 

Tipus HP-45/B/20/IIa 

Docilitat Consistència plàstica o tova segons tipus 

Assentament en con d’Abrams: Tolerància + 2 cm. 

Compactació Per auto vibració dels motlles 

Nivell de Control Estadístic segons EHE 

FONAMENTS: 

Formigó HA-25/P/25/IIa 

Acer de les armadures B-500-S/SD 

Recobriment 60 mm 

2.3. Resistència característica del terreny 

Amb la base de roca solta que té el camp on es dura a terme la construcció s’ha 

adoptat una tensió admissible del terreny en sabates aïllades de 150 KN/m².  

2.4. Coeficients parcials de seguretat 

Per realitzar el dimensionament s’han utilitzat els valors de càlcul de les variables, 

multiplicant-los o dividint-los pels corresponents coeficients parcials de les accions i la 

resistència, respectivament. 

Taula 2. Coeficients de seguretat segons CTE i EHE-08. 

 

 

Les accions es combinen considerant els coeficients parcials de seguretat i els 

coeficients de simultaneïtat del Document Bàsic SE del CTE. 

Coeficients de seguretat 

Minoració de la resistència del formigó (γC) 1,50 

Minoració de l’acer B500S/SD (γS) 1,15 

Majoració accions permanents (γ G,j) 1,35 

Majoració accions variables (γ Q,1) 1,50 
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2.5. Accions sobre l’edificació (Segons Document Bàsic SE-AE del CTE) 

Per tal de dimensionar les biguetes de la coberta i posteriorment la resta 

d’elements estructurals, es determinen les accions permanents i variables a què estan 

sotmesos. Mitjançant la combinació d’aquestes accions, segons la metodologia 

marcada en el CTE, es determinarà l’esforç a què estan sotmeses les biguetes.  

Càrrega permanent 

Pes propi de la coberta: 

- Biguetes de formigó prefabricat de 220 mm i una longitud de 7,4 m: 0,33 kN/m 

- Pes propi de la coberta de fibrociment, espessor 7 mm: 0,18 kN/m2 

Sobrecàrregues 

- Sobrecàrrega d’ús: 1 kN/m2 (contínua) o 2 kN (puntual) 

- Sobrecàrrega de vent sobre la coberta: (qe): Es calcula a partir de l’equació 

següent: 
�� =  ��  ·  �� ·  �� 

 

La pressió dinàmica del vent (qb) és igual a 0,5 kN/m2; el factor d’exposició (ce), al 

ser un edifici d’una sola planta, és de 2,0 i els valors del coeficient de pressió que actua 

sobre la coberta (cp) és de 0,0 quan actua a pressió i de 0,6 quan ho fa a succió. Per 

tant, la pressió que pot exercir el vent sobre la coberta serà de 0 kN/m2 i la succió de 

0,6 kN/m2. 

Sobrecàrrega de neu: (segons el DB SE-AE): 0,9 kN/m2 tenint en compte que l’alçada 

topogràfica és de 600 metres. 

2.6. Combinació de les accions 

Pel càlcul de l’estat límit últim (ELU) les accions es combinen segons el CTE DB SE: 

	 
 �,
��

·  � �, +  
 � · � +  
 �,� ·  � �,� + 	 
 �,�
���

·  ��,� ·  � �,�  
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Pel càlcul de l’estat límit de servei (ELS) les accions es combinen segons l’equació 

del CTE DB SE: 

	 � �,
��

 +  � +  � �,� +  	 ��,� 
���

·  � �,�  

 

Pel càlcul de l’ELU i l’ELS es consideren els coeficients parcials de seguretat (γ) i els 

coeficients de simultaneïtat (Ψ) d’acord amb les taules del CTE DB SE. El resultat de les 

accions i de les combinacions d’accions s’indiquen a la Taula 3. 

 

Taula 3. Accions i resultat de les combinacions d’accions en l’estat límit últim (ELU, CTE DB SE) en la 

comprovació de les biguetes. 

Accions sobre la bigueta de formigó armat 

Càrregues permanents: 

  Placa de fibrociment 0,18 kN/m2 

  Pes propi 0,33 kN/m2 

Càrregues variables: 
 

Ús (càrrega uniforme) 1 kN/m2 

Ús (càrrega concentrada)  2 kN 

Vent  a pressió 0 kN/m2 

Vent a succió 0,6 kN/m2 

Neu 0,9 kN/m2 

Estat Límit Últim: 

Hip. A (Vent a pressió, ús uniforme): 2,86 kN/m2 

Hip. B (Vent a succió, ús uniforme): -0,49 kN/m2 

Hip. C (Vent a pressió, ús puntual): 1,36 kN/m2 + 3 KN 

Hip. D (Vent a succió, ús puntual): -0,49 kN/m2 

Estat Límit Servei: 

Hip. A (Vent a pressió, ús uniforme): 1,96 kN/m2 

Hip. B (Vent a succió, ús uniforme): 0,36 kN/m2 

Hip. C (Vent a pressió, ús puntual): 0,96 kN/m2 + 2 kN 

Hip. D (Vent a succió, ús puntual): 0,36 kN/m2 
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Després de determinar els moments flectors resultants de les hipòtesis plantejades, 

es determina que els resultats més desfavorables són els següents: 

Combinació més desfavorable (ELU):  2,86 kN/m2 

Combinació més desfavorable (ELS):   1,96 kN/m2 

2.7. Esforços actuant sobre les biguetes 

A partir de les combinacions d’accions de l’estat límit últim més desfavorable s’han 

calculat els esforços que ha de suportar la bigueta: 

Taula 4. Accions actuants sobre la bigueta en l’estat límit últim (ELU). 

ELU Mmàx (kN·m) Vmàx (kN) 

Esforços sobre les biguetes 16,06 9,58 

 

Partint d’aquests resultats, s’ha comprovat al catàleg del fabricant de prefabricats si 

la bigueta VP-22 és l’adequada per a les sol·licitacions determinades. Al catàleg es 

dóna com a valor de moment màxim 17,24 kN·m i un tallant màxim de 12,77 kN. 

Comparant aquests valors amb els obtinguts, es pot determinar que aquesta bigueta 

és adequada en aquestes condicions. 

2.8. Esforços actuants sobre la jàssera 

A partir de l’esforç que transmeten les biguetes a la jàssera, el estar birecolzades , i 

el pes propi de la jàssera, s’ha calculat la càrrega repartida sobre aquesta. 

Taula 5. Accions actuants sobre la jàssera en l’estat límit últim (ELU). 

Accions sobre la jàssera 

Recolzament puntual de la bigueta 9,58 kN 

Nº biguetes 46 

Longitud jàssera 22 m 

Pes propi jàssera 153,33 kN 

Càrrega uniforme sobre jàssera 27 kN/m 

 

A partir de les dades de la Taula 5 s’han obtingut els esforços actuants. 

Taula 6. Moment (M) i tallant màxim (V) actuant sobre la jàssera en l’ELU 

ELU Mmàx (kN·m) Vmàx (kN) 

Esforços sobre la jàssera 1.633,5 465,9 
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Mitjançant el catàleg tècnic s’han obtingut els valors de resistència de la jàssera HE-

60: moment 1.713,36 kN·m i tallant 311,52 kN. Si es duu a terme la comparació 

d’aquestes dades amb els resultats obtinguts, es pot determinar que la jàssera 

escollida és l’adequada per a resistir els esforços als quals està sotmesa. 

2.9. Esforços actuants sobre els pilars  

El pilar és un element constructiu que es veu afectat per la força del vent que pot 

actuar sobre els tancaments laterals, representant una càrrega contínua, i per 

transmetre a la fonamentació l’esforç que hi aplica la jàssera. L’acció del vent sobre els 

panells de tancament i la força que transmeten aquests sobre el pilar s’exposen a la 

Taula 7. 

Taula 7. Accions sobre els panells de tancament i als pilars 

Accions sobre el panell de tancament 

Vent a pressió 0,7  kN/m2 

Vent a succió 0,3  kN/m2 

Accions sobre el pilar 

Separació 6,4 m 

Vent a pressió 4,48 kN/m 

Vent a succió 1,92 kN/m 

 

Sobre el pilar hi actua un esforç axial, causat pel recolzament de la jàssera i el seu 

propi pes. També hi actua un moment i un esforç tallant (amb un valor molt reduït), 

causats per la força lateral del vent. Els seus valors s’indiquen a la Taula 8. Per fer el 

dimensionament s’ha adoptat un model de pilar i s’ha iterat el càlcul suposant un pes 

propi i determinant les sol·licitacions i comprovacions fins que l’escollit complia. 

Taula 8. Valors màxims de l’axial, moment i tallant actuant sobre el pilar en l’ELU. 

Esforços sobre el pilar ELU 

Pes propi del pilar (kN) 15,36 

N (kN) 297 

M (kN·m) 10,08 

V (kN) 17,92 

 

El que s’ajusta més als esforços és un pilar de 40 x 40 amb una armadura 

longitudinal formada per 8 barres de 16 mm de diàmetre repartides a raó de dues en 
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cada vèrtex dels estreps. Aquests tenen una forma quadrada i es col·locaran a l’interior 

del pilar al llarg de la seva longitud.  

Per tal de poder formar el voladís que s’ha projectat a la façana est de la nau no es 

col·locaran els pilars a l’extrem de la jàssera. Aquestes es situaran dos metres a 

l’interior, respecte l’extrem de la biga, creant un voladís de 1,8 m, tal com es pot 

observar en el plànol 9, estructura i coberta nau de lactació. Aquesta modificació 

respecte un pòrtic convencional no comporta cap canvi en els càlculs ja realitzats.  

2.10. Esforços en l’estat límit de servei (ELS) dels elements constructius 

Pel dimensionament de la sabata les accions que es tenen en compte són sense 

majorar o el que és el mateix en Estat Límit de Servei. Utilitzant la mateixa hipòtesi de 

combinació d’accions s’ha determinat l’estat límit de servei, pels diferents elements 

estructurals (veure Taula 9). 

Taula 9. Valors de les accions sobre els diferents elements constructius en l’ELS. 

Elements Axial (kN) Tallant (kN) Moment (kN·m) 

Bigueta 
 

6,27 10,04 

Jàssera 
 

220,88 1.214,84 

Pilar  220,88 17,92 20,16 

 

2.11. Dimensionament de la sabata 

Pel càlcul de la sabata es consideren els esforços transmesos pel pilar corresponents 

a les accions sense majorar (ELS). 

 

Predimensionament: 

Determinació de l’excentricitat: 

� = �
�  

Essent: 

M: moment sense majorar (kN · m) 

N: axial sense majorar (kN) 
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Determinació de l’àrea de la sabata per als càlculs del predimensionament: 

� = �,�� �
 !"#

   

Essent: 

σadm: tensió admissible del terreny (kN/m2) 

 

Determinació de l’excentricitat relativa:  

$ = �
� < 1

9 (= 0,111)  

 

L’excentricitat relativa dóna com a resultat 0,057 unitats, per tant, cal majorar les 

càrregues en els càlculs geotècnics (γg) i estructurals (γe). Les fórmules per majorar les 

carreges són les següents:  

                           
+ = 1 + 3$                                         
� = 1 + 4,5$ 

Essent: 

η: coeficient funció de l’excentricitat de la càrrega 

 

Estimació del pes propi de la sabata: 

� = / + 1 

On: 

 

 

Es pot passar a predimensionar l’àrea de la sabata: 

 

 

Tenint en compte el resultat obtingut (2,25 m2), s’opta per predimensionar la 

sabata amb uns valors de 1,50 x 1,50 metres. 
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Predimensionament del cantell:  

Determinació de la tensió uniforme del terreny a la sabata (kN/m2) per a càlcul 

estructural:   

 

Essent: 

Nd: axial majorat que transmet el pilar a la sabata 

γf: coeficient de majoració de càrrega variable 

 

Determinació del vol de la sabata  

 

Essent: 

a: dimensions de la sabata  

a0: dimensions del pilar  

 

Determinació del cantell útil de la sabata:  

 

 

Després de realitzar les operacions indicades, s’ha obtingut un cantell útil de 0,11 

m. Com que el cantell útil (d) no pot ser menor de 0,24 m, s’ha escollit un cantell total 

de 30 cm (24 cm de cantell útil i 6 cm de recobriment). 

 

COMPROVACIONS 

Una vegada predimensionada la sabata s’ha de comprovar que sigui estable al bolc, 

lliscament i enfonsament. En primer lloc es compra al bolc: 

Determinació del moment estabilitant:  

 

Essent: 

N: càrrega centrada sense majorar (kN) 

P: pes propi de la sabata (kN) 

a: costat de la sabata 
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Determinació del moment de bolc:  

 

Essent: 

M: moment a la base de la sabata 

V: tallant a la base del pilar que pot provocar el bolc 

h: alçada de la sabata 

 

Comparació al bolc:  

                              

Essent: 

γ1: coeficient de seguretat 

 

Un cop realitzats els càlculs corresponents, es pot determinar que la sabata no 

bolca ja que el moment estabilitzant és major al moment provocat pel bolc: 189,84 

kN·m > 25,54kN · 2.  

En segon lloc es comprova l’estabilitat de la sabata al lliscament:  

Determinació de la força estabilitzant al lliscament: 

 

Essent: 

N: axial a la base del pilar  

P: pes propi de la sabata  

ϕd: angle de fregament intern modificat ϕ= (2/3) · ϕ 

 

Comprovació al lliscament: 

                                             

Essent: 

V: acció horitzontal sobre la sabata 

γ2: coeficient de seguretat 

 

Els resultats obtinguts permeten afirmar que la sabata no llisca atès que la força 

estabilitzant és major que el tallant a la base del pilar: 92,12 kN > 17,92 kN · 1,5. 
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Per últim cal comprovar l’estabilitat del terreny: 

En primer lloc es determina l’excentricitat segons l’equació: 

 

Essent: 

M,V,N: els esforços moment, tallant i axial que transmet l’estructura a la sabata 

P: pes propi de la sabata  

h: cantell de la sabata 

 

El valor de l’excentricitat “e” és 0,006 m. Com que és menor a “a/6”, la distribució 

de les tensions és en forma trapezoïdal. 

 

Segons la distribució de les tensions sobre la sabata s’utilitzen les equacions de la 

Taula 10. 

Taula 10.Equacions de càlcul de les diferents tensions segons la seva distribució.  

 

 

Per tant la tensió màxima i mínima al terreny és : 

σmàx: 151,2 kN/m2 

σmín: 109,8 kN/m2 

 

Per a la comprovació de les tensions s’utilitzen les següents expressions: 

Per a tots els tipus de distribucions:  

 

Essent: 

σmàx: tensió màxima  

σmín: tensió mínima  

σadm: tensió admissible del terreny 
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I, per al cas de distribució trapezoïdal: 

 

 

Un cop realitzats els càlculs, s’ha obtingut que ambdues comprovacions es 

compleixen, i per tant, les predimensions es donen com a bones i passen per tant, a 

ser les dimensions. 

Determinació del tipus de sabata 

Les dimensions de la sabata determinen si es tracta d’una sabata rígida o flexible 

segons l’expressió: 012 ≤ 2ℎ 

En aquest cas la sabata que caldrà construir serà de tipus rígida. 

S’aplica el mètode de bieles i tirants amb càrrega excèntrica. 

L’armadura en les sabates rígides s’obté de l’aplicació de les següents fórmules: 

Determinació de la tracció que ha de resistir l’armat:  

 

 

 

Essent: 

Nd: axial majorat que transmet el pilar a la sabata 

d: cantell útil de la sabata 

a: costat de la sabata 

η: coeficient funció de l’excentricitat de la càrrega 

fyd: resistència de càlcul de l’acer ( No pot ser superior a 400N/mm2)  

 

Els resultats obtinguts són els següents: 

R1d = 207,48 kN 

X1 = 1,09  

Us = 727,2 kN 
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Mitjançant aquests valors s’ha aïllat As de l’equació obtenint una àrea d’acer 

necessària de 6,81 cm2.Dels diferents diàmetres de rodons que hi ha actualment el 

mercat s’ha escollit una armadura formada per 9 rodons de 10 mm de diàmetre, 

donant com a resultat una àrea d’acer de 7,11 cm2. Aquesta armadura es col·locarà 

repartida cada 17,3 cm el llarg de tota la base deixant un recobriment de 6 cm a cada 

extrem. El trobar-se els rodons separats a una distància menor de 30 cm ja compleix la 

normativa.  

2.12. Ancoratge i disposició de l’armat 

La longitud d’ancoratge lb es calcula segons la posició I mitjançant la fórmula 

següent:  

67 · ∅� ≮ :;�
28,5 ∅ 

Essent: 

m3: coeficient numèric en funció del tipus d’acer i la resistència de formigó 

Ø: diàmetre de la barra (cm) 

fyk: límit elàstic característic de l’acer (N/mm2) 

 

Al ser una sabata rígida és necessari l’ancoratge amb patilla. Després d’aplicar 

l’equació anterior, s’obté que cal col·locar 17,54 cm en l’eix horitzontal. Aquesta 

mateixa longitud també s’aplicarà a la patilla. Tot l’engraellat es repartirà per tota la 

base uniformement com es pot veure en el plànol 8, fonamentació nau de lactació. 

2.13. Bigues de fonamentació 

Les bigues de fonamentació lligaran les sabates de l’estructura i es dimensionaran 

segons l’EHE i la classificació de la sismicitat de la zona segons la normativa 

sismoresistent (NCSE-02). 

Al tractar-se d’una zona amb una acceleració de 0,08 g (possible lleugera activitat 

sísmica), és necessària la utilització de bigues de fonamentació. S’han escollit bigues de 

dimensions 40 x 40 cm per facilitat de construcció. 
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Determinació de l’acer per fissuració: 

Es considera la següent equació: 

=> · :;? > 0,15 · �� · :A? 

Essent:  

As: àrea de l’acer 

fyd: resistència de càlcul de l’acer 

a: costat de la biga de fonamentació  

fcd: resistència de càlcul de formigó  

 

Com que As = 9,2 cm2, s’escullen 4 rodons de 20 mm de diàmetre, donant com a 

resultat una àrea d’acer de 12,57 cm2. Es disposaran 2 rodons a la part superior de la 

biga i 2 a la part inferior. Es pot veure el detall de la disposició de l’armadura a les 

bigues de fonamentació en el plànol 8, fonamentació nau de lactació. 

2.14. Tancaments 

En aquesta nau els tancaments exterior es duran a terme amb panells de formigó 

prefabricat de 20 cm de gruix. Es tancarà completament la façana nord i a la resta 

s’instal·laran panells fins una alçada de 3 metres. Únicament es deixarà un excés a 

l’exterior, pel pas dels animals i la maquinària, a la part central de la façana est (veure 

plànol 6, façanes nau de lactació). 

Els tancaments interiors es duran a terme amb obra de fabrica de 40 x 20 x 20. 

Aquests es construiran per delimitar els espai de la lleteria, el magatzem i la sala de 

munyir (veure plànol 5, distribució interior nau de lactació). Als sostres d’aquest locals 

s’instal·larà panell de tipus sandvitx de 6 cm de gruix.   

 

3. Ampliació de la nau de gestació  

3.1. Dades generals 

Per tal de complir les necessitats d’espai determinades en l’annex 5, 

dimensionament de les instal·lacions ramades, es durà a terme una apliació de la nau 

de gestació. Aquesta consistirà en allargar 10,3 metres la nau actual (veure plànol 19, 
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dimensions nau de gestació). Amb l’amplicació, la superficié construida de la nau 

passarà dels 117 m2 actuals als 209,7m2. 

Les dades generals pel que fa a l’estructura són: 

 

� Separació entre pòrtics 5 m 

� Alçada del pilar: 3,5 m. 

� Longuitud de la jàssera: 9m 

� Material: Formigó prefabricat 

� Tancament: Panell de formigó prefabricat de 20 cm 

� Separació entre biguetes: 1 m 

� Tipus de coberta: coberta de fibrociment de 7 mm col·locada a dues aigües.  

� Pendent de la coberta: 10 % 

3.2. Materials emprats en l’estructura:  

 

Taula 11. Característiques dels materials constructius.  

FORMIGONS 

Resistència  característica    A 28 dies segons tipus  

Ciment CEM-I 

Tipus HP-45/B/20/IIa 

Docilitat Consistència plàstica o tova segons tipus 

Assentament en con d’Abrams: Tolerància + 2 cm. 

Compactació Per auto vibració dels motlles 

Nivell de Control Estadístic segons EHE 

FONAMENTS: 

Formigó HA-25/P/25/IIa 

Acer de les armadures B-500-S/SD 

Recobriment 60mm 

 

3.3. Resistència característica del terreny 

Amb la base de roca solta que té l’espai on es dura a terme la construcció s’ha 

adoptat una tensió admissible del terreny en sabates aïllades de 150 KN/m². 
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3.4.  Coeficients parcials de seguretat 

Pel càlcul d’aquesta estructura s’ha utilitzar els mateixos coeficient parcials de 

seguretat emprats en la nau de lactació (veure apartat 1.1.4). 

3.5. Accions sobre l’edificació (Segons Document Bàsic SE-AE del CTE) 

Per poder dimensionar el diferents elements estructurals, es determinen les accions 

permanents i variables a què estan sotmesos. Mitjançant la combinació d’aquestes 

accions, segons la metodologia marcada en el CTE, es determinarà l’esforç a que 

estaran sotmeses les biguetes.  

 

Càrrega permanent 

Pes propi de la coberta: 

- Biguetes de formigó prefabricat de 18 mm i una longitud de 5,25 m: 0,26 kN/m 

- Pes propi de la coberta de fibrociment, espessor 7 mm: 0,18 kN/m2 

Sobrecàrregues 

- Sobrecàrrega d’ús: 1 kN/m2 (contínua) o 2 kN (puntual) 

- Sobrecàrrega de vent sobre la coberta: (qe): Es calcula a partir de l’equació 

següent: 
�� =  ��  ·  �� ·  �� 

 

La pressió dinàmica del vent (qb) és igual a 0,5 kN/m2; el factor d’exposició (ce), al 

ser un edifici d’una sola planta, és de 2,0 i els valors del coeficient de pressió que actua 

sobre la coberta (cp) és de 0,0 quan actua a pressió i de 0,6 quan ho fa a succió. Per 

tant, la pressió que pot exercir el vent sobre la coberta serà de 0 kN/m2 i la succió de 

0,6 kN/m2. 

Sobrecàrrega de neu: (segons el CTE DB SE-AE): 0,9 kN/m2 tenint en compte que 

l’alçada topogràfica és de 600 metres. 
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3.6. Combinació de les accions 

Mitjançant les diferents fórmules exposades a l’apartat 1.1.6 s’han calculat les 

diferents hipòtesis de l’Estat límit últim (ELU) i Estat límit de servei (ELS). Els resultats 

obtinguts s’exposen a la Taula 12. 

Taula 12. Accions i resultat de les combinacions d’accions en l’estat límit últim (ELU, CTE DB SE) en la 

comprovació de les biguetes. 

Accions sobre la bigueta de formigó armat 

Càrregues permanents: 

  Placa de fibrociment 0,18 kN/m2 

  Pes propi 0,26 kN/m2 

Càrregues variables: 
 

Ús (càrrega uniforme) 1 kN/m2 

Ús (càrrega concentrada)  2 kN 

Vent  a pressió 0 kN/m2 

Vent a succió 0,6 kN/m2 

Neu 0,9 kN/m2 

Estat Límit Últim: 

Hip. A (Vent a pressió, ús uniforme): 2,77 kN/m2 

Hip. B (Vent a succió, ús uniforme): -0,55 kN/m2 

Hip. C (Vent a pressió, ús puntual): 1,27 kN/m2 + 3 KN 

Hip. D (Vent a succió, ús puntual): -0,55 kN/m2 

Estat Límit Servei: 

Hip. A (Vent a pressió, ús uniforme): 1,89 kN/m2 

Hip. B (Vent a succió, ús uniforme): 0,29 kN/m2 

Hip. C (Vent a pressió, ús puntual): 0,89 kN/m2 + 2 kN 

Hip. D (Vent a succió, ús puntual): 0,29 kN/m2 

  

Després de determinar els moments flectors resultants de les hipòtesis plantejades, 

es determina que els resultats més desfavorables són els següents: 

Combinació més desfavorable (ELU):  2,77 kN/m2 

Combinació més desfavorable (ELS):   1,89 kN/m2 
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3.7. Esforços actuant sobre les biguetes 

A partir de les combinacions d’accions de l’estat límit últim més desfavorable s’han 

calculat els esforços que ha de suportar la bigueta (veure Taula 13) 

Taula 13. Accions actuants sobre la bigueta en l’estat límit últim (ELU). 

ELU Mmàx (kN·m) Vmàx (kN) 

Esforços sobre les biguetes 9,54 7,27 

 

Partint d’aquests resultats, s’ha comprovat al catàleg del fabricant de prefabricats si 

la bigueta VP-18.5 és l’adequada per a les sol·licitacions determinades. Al catàleg es 

dóna com a valor de moment màxim 9,74 kN·m i un tallant màxim de 8,52 kN. 

Comparant aquests valors amb els obtinguts, es pot determinar que aquesta bigueta 

resisteix. 

3.8. Esforços actuants sobre la jàssera 

A partir de l’esforç que transmeten les biguetes a la jàssera, el estar birecolzades, i 

el pes propi de la jàssera, s’ha calculat la càrrega repartida sobre aquesta. 

Taula 14. Accions actuants sobre la jàssera en l’estat límit últim (ELU). 

Accions sobre la jàssera 

Recolzament puntual de la bigueta 7,27 kN 

Nº biguetes 20 

Longitud jàssera 9 m 

Pes propi jàssera 32,68 kN 

Càrrega uniforme sobre jàssera 19,79 kN/m 

 

A partir de les dades de las Taula 15 s’han obtingut els esforços actuants 

Taula 15. Moment (M) i tallant màxim (V) actuant sobre la jàssera en l’ELU 

ELU Mmàx (kN·m) Vmàx (kN) 

Esforços sobre la jàssera 200,37 89,06 

 

Mitjançant el catàleg tècnic s’ha obtingut els valors de resistència de la jàssera 

mòdel Dover: moment 1.014,32 kN·m i tallant 225,2 kN. Si es duu a terme la 

comparació d’aquestes dades amb els resultats obtinguts, es pot determinar que la 

jàssera escollida és l’adequada per a resistir els esforços als quals està sotmesa. 
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3.9. Esforços actuants sobre els pilars  

El pilar és un element constructiu que ha d’estar dimensionat per resistir la força del 

vent que pot actuar sobre els tancaments laterals, representant una càrrega contínua, i 

per transmet a la fonamentació l’esforç que genera la jàssera que descansa sobre seu. 

L’acció del vent sobre els panells de tancament i la força que transmeten aquests sobre 

el pilar s’exposen a la Taula 16. 

Taula 16. Accions sobre els panells de tancament i als pilars 

Accions sobre el panell de tancament 

Vent a pressió 0,7  kN/m2 

Vent a succió 0,3  kN/m2 

Accions sobre el pilar 

Separació 5 m 

Vent a pressió 4,0 kN/m 

Vent a succió 2,5 kN/m 

 

Sobre el pilar hi actua un esforç axial, causat pel recolzament de la jàssera i el seu 

propi pes. També hi actua un moment i un esforç tallant (amb un valor molt reduït), 

causats per la força lateral del vent. Els seus valors s’indiquen a Taula 17.  

Taula 17. Valors màxims de l’axial, moment i tallant actuant sobre el pilar en l’ELU. 

Esforços sobre el pilar ELU 

Pes propi del pilar (kN) 10,37 

N (kN) 89,06 

M (kN·m) 9,00 

V (kN) 14,00 
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A parir d’aquestes dades i la metodologia de càlcul exposada a l’annex 7 de la EHE-

08, s’ha estimat l’armadura que s’havia de col·locar en als pilars de 30 x 30 que 

s’instal·laran en aquesta nova construcció. Els càlculs duts a terme són els següents: 

Armadura del pilar: 

Determinació de la capacitat mecànica del formigó: 

BA = 0,85 · C · D · :A? 

Essent:  

b: costat del pilar 

d: secció útil pel càlcul. d= b- recobriment de l’armadura 

fcd: resistència de càlcul del formigó  

 

Aplicant un recobriment de l’armadura de 3,5 cm i un formigó amb una resistència 

de 45 N/mm2 s’ha obtingut un capacitat mecànica de 2.027,25 kN. 

Determinació de l’armadura del pilar: 

Amb la capacitat mecànica del formigó i l’esforç axial que ha de suportar aquest 

element estructural s’ha determinat que el pilar calculat corresponia al cas 2: 

0 ≤ E? ≤ 0,5 · BA 

 

En aquest cas el càlcul de la capacitat mecànica de l’acer es realitza amb la següent 

equació: 

BF� =  BF� = G?
D − D′ + E?

2 − E? · D
D − D′ · (1 − E?

2 · BA
) 

Essent: 

Md: moment actuant sobre el pilar 

Nd: axial actuant sobre el pilar 

d: secció útil pel càlcul. d= b- recobriment de l’armadura 

d’: recobriment de l’armadura 

UC: capacitat mecànica del formigó 
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Amb l’aplicació d’aquesta fórmula s’ha obtingut que l’armadura del pilar calculat ha 

de tenir una capacitat mecànica de 38,83 kN. Amb aquest resultat i la resistència de 

càlcul s’ha pogut obtenir l’àrea d’acer necessària mitjançant l’equació següent: 

BF� = =F� · :;? 

Essent: 

US1: capacitat mecànica de l’acer 

AS1: àrea de l’armadura d’acer de la meitat del pilar  

fyd: resistència de càlcul de l’acer 

 

El resultat obtingut ha estat de 0,89 cm2 d’acer en cada meitat del pilar. 

Determinació de la quantia geomètrica mínima de l’armadura:  

En el perfil del pilar l’armadura d’acer ha d’ocupar una superfície mínima en relació 

a la del formigó. Aquesta es comprova amb l’equació següent: 

JKíM = =>
=A

> 0,004 

Essent: 

As: àrea de l’acer  

Ac: àrea del formigó 

 

Per poder complir aquesta condició s’hauran de col·locar més acer que el 

determinat per càlcul i per tant, es projecta col·locar 4 rodons de 12 mm de diàmetres 

(àrea= 4,52 cm2). 

3.10. Esforços en l’estat límit de servei (ELS) dels elements constructius 

Pel dimensionament de la sabata les accions que s’han de tenir en compte són 

sense majorar o el que és el mateix en Estat Límit de Servei. Utilitzant la mateixa 

hipòtesi de combinació d’accions s’ha determinat l’estat límit de servei, per als 

diferents elements estructurals (veure Taula 18). 

Taula 18. Valors de les accions sobre els diferents elements constructius en l’ELS. 

Elements Axial (kN) Tallant (kN) Moment (kN·m) 

Bigueta 
 

4,73 5,91 

Jàssera 
 

63,63 143,17 

Pilar 63,63 14,00 18,00 
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3.11. Dimensionament de la sabata 

Pel càlcul de la sabata es consideren els esforços transmesos pel pilar corresponents 

a les accions sense majorar (ELS). 

 

Predimensionament: 

Determinació de l’excentricitat: 

� = �
�  

Essent: 

M: moment sense majorar (kN · m) 

N: axial sense majorar (kN) 

 

Determinació de l’àrea de la sabata per als càlculs del predimensionament: 

� = �,�� �
 !"#

   

Essent: 

σadm: tensió admissible del terreny (kN/m2) 

 

Determinació de l’excentricitat relativa  

$ = �
� < 1

9 (= 0,111)  

 

L’excentricitat relativa dóna com a resultat 0,24 unitats, per tant, cal majorar les 

càrregues en els càlculs geotècnics (γg) i estructurals (γe). Les fórmules per majorar les 

carreges són les següents:  

                           
+ = 1 + 3$                                         
� = 1 + 4,5$ 

Essent: 

η: coeficient funció de l’excentricitat de la càrrega 
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Estimació del pes propi de la sabata: 

� = / + 1 

 

 

Es pot passar a predimensionar l’àrea de la sabata: 

 

 

Tenint en compte el resultat obtingut (1,19 m2), s’opta per predimensionar la 

sabata amb uns valors de 1,20 x 1,20 metres. 

 

Predimensionament del cantell:  

Determinació de la tensió uniforme del terreny a la sabata (kN/m2) per a càlcul 

estructural:   

 

Essent: 

Nd: axial majorat que transmet el pilar a la sabata 

γf: coeficient de majoració de càrrega variable 

 

Determinació del vol de la sabata  

 

Essent: 

a: dimensions de la sabata  

a0: dimensions del pilar  
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Determinació del cantell útil de la sabata  

 

 

Després de realitzar les operacions indicades, s’ha obtingut un cantell útil de 0,06 

m. Com que el cantell útil (d) no pot ser menor de 0,24 m, s’ha escollit un cantell total 

de 30 cm (24 cm de cantell útil i 6 cm de recobriment). 

 

COMPROVACIONS 

Una vegada predimensionada la sabata s’ha de comprovar que sigui estable al bolc, 

lliscament i enfonsament. En primer lloc es compra al bolc: 

Determinació del moment estabilitant:  

 

Essent: 

N: càrrega centrada sense majorar (kN) 

P: pes propi de la sabata (kN) 

a: costat de la sabata 

 

Determinació del moment de bolc:  

 

Essent: 

M: moment a la base de la sabata 

V: tallant a la base del pilar que pot provocar el bolc 

h: alçada de la sabata 

 

Comparació al bolc:  

                              

Essent: 

γ1: coeficient de seguretat 
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Un cop realitzats els càlculs adients, es pot determinar que la sabata no bolca ja que 

el moment estabilitzant és major al moment provocat pel bolc: 50,88 kN·m > 22,20kN · 

2.  

En segon lloc es comprova l’estabilitat de la sabata al lliscament:  

Determinació de la força estabilitzant al lliscament: 

 

Essent: 

N: axial a la base del pilar  

P: pes propi de la sabata  

ϕd: angle de fregament intern modificat ϕ= (2/3) · ϕ 

 

Comprovació al lliscament: 

                                             

Essent: 

V: acció horitzontal sobre la sabata 

γ2: coeficient de seguretat 

 

Els resultats obtinguts permeten afirmar que la sabata no llisca atès que la força 

estabilitzant és major que el tallant a la base del pilar: 30,86 kN > 14 kN · 1,5. 

 

Per últim cal comprovar l’estabilitat del terreny: 

En primer lloc es determina l’excentricitat segons l’equació: 

 

Essent: 

M,V,N: els esforços moment, tallant i axial que transmet l’estructura a la sabata 

P: pes propi de la sabata  

h: cantell de la sabata 

 

El valor de l’excentricitat “e” és 0,26 m. Com que és major a “a/6”, la distribució de 

les tensions és en forma triangular.  
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Segons la distribució de les tensions sobre la sabata s’utilitzen les equacions de la 

Taula 19. 

Taula 19. Equacions de càlcul de les diferents tensions segons la seva distribució.  

 

 

Per tant la tensió màxima i mínima al terreny és: 

σmàx: 138,56 kN/m2 

σmín: 0 kN/m2 

 

Per a la comprovació de les tensions s’utilitza la següent expressió: 

En tots els casos:  

 

Essent: 

σmàx: tensió màxima  

σmín: tensió mínima  

σadm: tensió admissible del terreny 

 

Un cop realitzats els càlculs, s’ha obtingut que compleix, i per tant, les 

predimensions es donen com a bones i són per tant dimensions. 

 

Determinació del tipus de sabata 

Les dimensions de la sabata determinen si es tracta d’una sabata rígida o flexible 

segons l’expressió: 012 ≤ 2ℎ 

En aquest cas la sabata que caldrà construir serà de tipus rígida. 

S’aplica el mètode de bieles i tirants amb càrrega excèntrica 
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L’armadura en les sabates rígides s’obté de l’aplicació de les següents fórmules: 

Determinació de la tracció que ha de resistir l’armat:  

 

 

 

Essent: 

Nd: axial majorat que transmet el pilar a la sabata 

d: cantell útil de la sabata 

a: costat de la sabata 

η: coeficient funció de l’excentricitat de la càrrega 

fyd: resistència de càlcul de l’acer ( No pot ser superior a 400N/mm2)  

 

Els resultats obtinguts són els següents: 

R1d = 88,80 kN 

X1 = 0,64  

Us = 148 kN 

Mitjançant aquests valors s’ha aïllat As de l’equació obtenint una àrea d’acer 

necessària de 3,70 cm2.Dels diferents diàmetres de rodons que hi ha actualment el 

mercat s’ha escollit una armadura formada per 5 rodons de 10 mm de diàmetre, 

donant com a resultat una àrea d’acer de 3,93 cm2. Aquesta armadura es col·locarà 

repartida cada 27 cm el llarg de tota la base deixant un recobriment de 6 cm a cada 

extrem. El trobar-se els rodons separats a una distància menor de 30 cm ja compleix la 

normativa.  

 

 

 

 



Annex 13: Càlculs constructius  
 

163 
 

3.12. Ancoratge i disposició de l’armat 

La longitud d’ancoratge lb es calcula segons la posició I mitjançant la fórmula 

següent:  

67 · ∅� ≮ :;�
28,5 ∅ 

Essent: 

m3: coeficient numèric en funció del tipus d’acer i la resistència del formigó 

Ø: diàmetre de la barra (cm) 

fyk: límit elàstic característic de l’acer (N/mm2) 

 

Al ser una sabata rígida és necessari l’ancoratge amb patilla. Després d’aplicar 

l’equació anterior, s’obté que cal col·locar 17,54 cm en l’eix horitzontal. Aquesta 

mateixa longitud també s’aplicarà a la patilla. Tot l’engraellat es repartirà per tota la 

base uniformement com es pot veure en el plànol 20, fonamentació ampliació nau de 

gestació. 

3.13. Bigues de fonamentació 

Al tractar-se d’una zona amb una acceleració de 0,08 g (possible lleugera activitat 

sísmica), és necessària la utilització de bigues de fonamentació. S’han escollit bigues de 

dimensions 40 x 40 cm per facilitat de construcció. 

 

Determinació de l’acer per fissuració: 

Es considera la següent equació: 

=> · :;? > 0,15 · �� · :A? 

Essent:  

As: àrea de l’acer 

fyd: resistència de càlcul de l’acer 

a: costat de la biga de fonamentació  

fcd: resistència de càlcul del formigó  

 

Com que As = 9,2 cm2, s’escullen 4 rodons de 20 mm de diàmetre, donant com a 

resultat una àrea d’acer de 12,57 cm2. Es disposaran 2 rodons a la part superior de la 
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biga i 2 a la part inferior. Es pot veure el detall de la disposició de l’armadura a les 

bigues de fonamentació en el plànol 20, fonamentació ampliació nau de gestació. 

3.14. Tancaments 

En aquesta nau els tancaments exterior es durant a terme amb panells de formigó 

prefabricat de 20 cm de gruix. Aquests s’instal·laran fins una alçada de 3 metres a la 

façana nord i est. 

Abans d’iniciar la construcció d’aquesta nau s’enderrocaran els tancaments laterals 

de la façana est i sud de la nau ja existent i també les divisions interiors.  

Al finalitzar aquesta estructura s’instal·larà una malla de tancament vertical a la 

façana sud. Aquesta es fixarà a l’extrem superior dels diferents pilars i un cop 

desplegada tindrà una longitud de dos metres.  

 

4. Obrador  

4.1. Tancaments  

En el local on s’ubicarà l’obrador es col·locaran els següents tancaments:  

� Tancaments laterals: les parets de l’edificació estan construïdes amb obra de 

fàbrica i tenen un gruix de 15 cm. Sobra aquesta superfície s’ha projectat la 

instal·lació de panells formats per una capa d’escuma rígida de poliuretà de 

49 mm i una planxa d’acer de 1 mm a la part de l’interior de l’edifici. Aquest 

gruix de panell permetrà eliminar les irregularitats que creen els pilar a 

l’interior del local ja que aquests tenen unes dimensions de 20 x 20.        

� Tancaments interiors: les divisions de l’interior de la instal·lació s’han 

projectat amb panells sandvitx formats per una capa d’escuma rígida de 

poliuretà de 98 mm i una planxa d’acer d’ 1 mm a cada banda de l’aïllament. 

� Sostres: per facilitar el muntatge de les diferents instal·lacions, necessàries 

per dur a terme el procés productiu, i obtenir una superfície plana a tot 

l’obrador s’ha projectat un fals sostre. Aquest es durà a terme amb panells 

sandvitx de les mateixes característiques que els dels tancament interiors 

però amb un guix d’aïllant de 58 mm.  
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4.2. Paviments  

La superfície que cobreix tot el terra de l’edifici està formada per una llosa de 

formigó plana de 20 cm. Al disposar d’una superfície tan homogènia a tot el local 

únicament es preveu l’aplicació de dues capes de resines especials per aquest tipus 

d’establiments. 
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1. Introducció 

En aquest annex es descriuen les necessitats d’il·luminació artificial que requereixen 

els diferents espais de l’explotació i el nombre de punts de llum que s’han d’instal·lar 

per satisfer-les.  

La il·luminació dels diferents locals es durà a terme amb làmpades fluorescents de 

65 W i 40 W. Aquestes últimes s’instal·laran únicament a les sales de l’obrador on les 

necessitats d’il·luminació són menors. Tots els fluorescents seran de color blanc 

brillant de luxe i aniran col·locats en llumeneres de pantalla metàl·lica i difusor de 

plàstic. El difusor permet protegir al fluorescent dels elements exterior i evita la 

dispersió d’aquest en cas de trencament.  

Per millorar la visibilitat a les portes d’accés exteriors dels diferents locals 

s’instal·laran làmpades halògenes de 150 W. Aquestes aniran amb llumeneres 

orientables de pantalla metàl·lica i difusor de vidre. 

En aquest apartat també es calculant el nombre de llums d’emergència que seran 

necessaris en les diferents naus. Aquesta il·luminació es durà a terme mitjançant 

làmpades de descàrrega de 10 W de potència, que es col·locaran a sobre les diferents 

portes de sortida de les sales tancades.  
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2. Enllumenat de l’obrador  

2.1. Necessitats d’intensitat d’il·luminació  

Per poder determinar les intensitats d’il·luminació necessàries en les diferents sales 

de l’obrador s’han utilitzat les recomanació que s’exposen a la Taula 1. 

Taula 1. Intensitats d’il·luminació (E) recomanades per a diferents tipus d’enllumenat (Norma DIN 

5035). 

 

 

 

 

 

2.2. Càlcul del nombre de punts de llum interiors  

Per poder determinar el nombre de punts de llum necessaris en cada una de les 

sales s’ha utilitzat el mètode del flux. Aquest es desenvolupa amb la fórmula següent:  

� = (� · �)/(	
 · 	� · Ø 
������ ) 

Essent: 

N: nombre de punts de llum (adimensional) 

E: intensitat d’il·luminació de la sala (lux= lm/m2) 

S: superfície total de la sala (m2) 

Ø unitari: flux lluminós de les làmpades (lm).  

Cc: Factor de manteniment, el qual minora el flux lluminós que emet la làmpada segons 

la freqüència de neteja d’aquesta i les condicions del local. En el cas de l’obrador es 

considera que les sales seran netes i la neteja es realitzarà freqüentment (cada 1-2 

mesos)[Cc=0,9]. 

Cu: Factor d’utilització. Depèn del tipus de làmpades, llumeneres, de la reflexió de la 

superfície del local i les dimensions de la sala, que s’expressen amb l’índex del local (R). 

 

 

 

Classes de recintes i activitat E (lux) 

Vestuaris  120 

Despatx  250 

Magatzems  120 

Cambres  250 

Envasament i expedició   250 

Obrador  250 

Passadissos 60 



Annex 14: Enllumenat  

 

170 

 

� = (� · �)/[ℎ · (� + �)] 

Essent: 

R: índex del local per a una il·luminació directa o semi-directa (adimensional) 

a: amplada (m) 

l: longitud (m) 

h: alçada (m) 

 

Amb el valor de R obtingut, es busca a la Taula 2 el coeficient Cu corresponent 

segons el color de la superfície del local.  

Taula 2. Valors de factor d’utilització (Cu) en funció de l’índex del local (García Vaquero i Ayuga, 

1993). 

Tipus de 
làmpades i 
llumeneres  

Índex del  
local (R) 

Color de la superfície del local 

Clar Mitjà Fosc 

Làmpades  

fluorescents 

amb difusor 

de plàstic  

1 0,35 0,30 0,26 

2 0,47 0,41 0,35 

3 0,54 0,47 0,41 

4 0,57 0,50 0,43 

 

Una vegada determinats els diferents valors del factor d’utilització ja es poden 

calcular el nombre de punts de llum per a cada sala. Els resultats obtinguts es mostren 

a la Taula 3. 

Taula 3. Nombre de punts de llum necessaris a cada sala.  

Zona  R a(m) l(m) h(m) E(lux) Cu Cc Ø u(lm) N(teòric) N (real) 

Vestuaris  0,42 6,35 1,60 3,00 120 0,35 0,9 2.000 1,92 2(40 W) 

Despatx  0,29 1,90 1,60 3,00 250 0,35 0,9 3.300 0,72 1(65 W) 

Magatzem  0,57 4,00 3,00 3,00 120 0,35 0,9 3.300 1,39 2(65 W) 

Magatzem neteja 0,43 4,00 1,90 3,00 120 0,35 0,9 3.300 0,88 1(65 W) 

Caldera  0,35 2,00 2,20 3,00 120 0,35 0,9 2.000 0,94 1(40 W) 

Cambra maduració  0,45 2,00 4,20 3,00 250 0,35 0,9 3.300 2,00 2 (65 W) 

Cambra refrigeració  0,30 2,00 1,60 3,00 250 0,35 0,9 3.300 0,77 1(65 W) 

Cambra oreig  0,23 1,00 2,20 3,00 250 0,35 0,9 2.000 0,87 1(40 W) 

Envasat i expedició   0,51 4,00 2,50 3,00 250 0,35 0,9 3.300 2,41 3(65 W) 

Obrador  1,01 8,25 4,80 3,00 250 0,35 0,9 3.300 9,52 10(65W) 

Passadís 1  0,29 1,00 5,90 3,00 60 0,35 0,9 2.000 0,56 1(40 W) 

Passadís 2  0,68 8,45 1,00 3,00 60 0,35 0,9 2.000 0,80 1(40 W) 

Passadís 3  0,26 1,00 3,60 3,00 60 0,35 0,9 2.000 0,34 1(40 W) 
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En el plànol 30, instal·lació elèctrica obrador es mostrà la distribució dels punts de 

llum arreu de les diferents sales. 

2.3. Enllumenat exterior  

Per poder facilitar el trànsit de persones a l’entrada de l’obrador i la zona de càrrega 

i descarrega dels diferents productes, s’ha projectat la instal·lació de dues llumeneres 

exteriors. Una d’elles es col·locarà sobre la porta per la qual s’efectuarà la l’entrada i la 

sortida de productes i l’altra sobre la porta d’accés a l’interior de l’obrador (veure 

plànol 30, instal·lació elèctrica obrador).  

2.4. Enllumenat d’emergència 

L’enllumenat d’emergència és un sistema que s’instal·la amb la finalitat de facilitar 

l’evacuació segura del personal en cas d’emergència i il·luminar els elements de 

seguretat d’ús manual i quadres elèctrics. Per poder complir aquests requisits 

s’instal·laran 13 làmpades de descàrrega que proporcionaran cada una d’elles una 

il·luminació de 150 lm i tindran una potencia de 10 W. Aquestes aniran col·locades a 

sobre les portes d’accés de les diferents sales (veure plànol 30, instal·lació elèctrica 

obrador). 
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3. Enllumenat de les instal·lacions ramaderes 

3.1. Necessitats d’intensitat d’il·luminació  

Per poder determinar les intensitats d’il·luminació necessàries en les noves 

instal·lacions ramaderes s’han utilitzat les recomanacions que s’exposen a la Taula 4. 

Taula 4. Intensitats d’il·luminació (E) recomanades per a diferents tipus d’enllumenat (Norma DIN 

5035).  

 

 

 

 

 

 

3.1. Càlcul del nombre de punts de llum interiors  

Per determinar el nombre de punts de llum necessaris en cada un dels espais s’ha 

utilitzat el mètode del flux. Aquest es desenvolupa amb la fórmula següent:  

� = (� · �)/(	
 · 	� · Ø 
������ ) 

Essent: 

N: nombre de punts de llum 

E: intensitat d’il·luminació de la sala (lux= lm/m2) 

S: superfície total de la sala (m2) 

Ø unitari: flux lluminós de les làmpades.  

Cc: Factor de manteniment, el qual minora el flux lluminós que emet la làmpada segons 

la freqüència de neteja d’aquesta i les condicions del local. En el cas de les instal·lacions 

ramaderes es considera que els espais on s’allotgen els animals seran bruts i la neteja es 

realitzarà normal (cada 4-8 mesos)[Cc=0,6]. La resta de zones de les naus s’estima que 

seran netes i la neteja es realitzarà freqüentment (1-2 mesos)[Cc=0,9].  

Cu: Factor d’utilització. Depèn del tipus de làmpades, llumeneres, de la reflexió de la 

superfície del local i les dimensions del la zona, que s’expressen amb l’índex del local (R). 

 

 

 

Classes de recintes i activitat E (lux) 

Corrals  30 

Parteres  50 

Magatzems  120 

Sala de munyir 120 

Lleteria     250 

Zona lactació xaies 50 

Passadissos 60 
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� = (� · �)/[ℎ · (� + �)] 

Essent: 

R: índex del local per a una il·luminació directa o semi-directa 

a: amplada (m) 

l: longitud (m) 

h: alçada (m) 

 

Amb el valor de R obtingut, es busca a la Taula 2 el coeficient Cu corresponent 

segons el color de la superfície del local.  

Una vegada determinats els diferents valors del factor d’utilització ja es poden 

calcular el nombre de punts de llum per a cada espai. Els resultats obtinguts es 

mostren a la Taula 5. 

Taula 5. Nombre de punts de llum necessaris a cada sala.  

Zona  R a(m) l(m) h(m) E(lux) Cu Cc Ø u(lm) N(teòric) N (real) 

Corral de lactació  2,11 14,6 20,00 4,00 30 0,35 0,6 3.300 10,79 11(65W) 

Parteres 1,79 11,15 20,00 4,00 50 0,41 0,6 3.300 13,73 14(65W) 

Magatzem  0,33 2,00 2,80 3,50 120 0,30 0,9 3.300 0,75 1(65W) 

Zona d’entrada 0,30 1,50 2,80 3,50 120 0,30 0,9 3.300 0,57 1(65W) 

Sala de munyir 0,83 6,40 5,50 3,00 120 0,30 0,9 3.300 3,41 4(65W) 

Sala d’espera 0,73 5,40 7,00 4,00 30 0,30 0,9 3.300 1,27 2 (65W) 

Lleteria  0,38 2,50 2,80 3,50 250 0,30 0,9 3.300 1,97 2(65W) 

Zona lactació xaies 0,66 6,40 4,50 4,00 50 0,30 0,6 3.300 2,42 3(65W) 

Passadís    0,22 1,00 7,00 4,00 60 0,30 0,9 3.300 0,46 1(65W) 

Corral de gestació  1,32 8,60 10,00 3,50 30 0,3 0,6 3.300 4,34 5(65W) 

 

En els plànol 12, instal·lació elèctrica nau de lactació i plànol 23, instal·lació elèctrica 

nau de gestació es mostrà la distribució dels punts de llum arreu dels diferents espais. 

3.2. Enllumenat exterior  

Per poder facilitar el trànsit de persones a l’entrada de la nau de lactació i l’accés 

dels diferents lots d’animals en aquesta mateixa nau, s’ha projectat la instal·lació de 

tres llumeneres exteriors. Una d’elles es col·locarà a sobre la porta d’accés del 

personal i les dues restants als pilars centrals de la façana est (veure plànol 12, 

instal·lació elèctrica nau de lactació).  
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3.3. Enllumenat d’emergència 

L’enllumenat d’emergència és un sistema que s’instal·la amb la finalitat de facilitar 

l’evacuació segura del personal en cas d’emergència i il·luminar els elements de 

seguretat d’ús manual i quadres elèctrics. Per poder complir aquests requisits 

s’instal·laran 4 làmpades de descàrrega que proporcionaran cada una d’elles una 

il·luminació de 150 lúmens i tindran una potencia de 10 W. Aquestes aniran col·locades 

a sobre les portes d’accés de les diferents sales (veure plànol 12, instal·lació elèctrica 

nau de lactació). 

3.4. Enllumenat de la resta d’instal·lacions ja existents 

Les naus que hi ha actualment a l’explotació ja disposen del seu sistema 

d’enllumenat. Aquest està format pels punts de llum que s’exposen a continuació: 

� Nau de recria: 8 fluorescents de 65W. 

� Nau de gestació ja existent: 5 fluorescents de 65W. 

� Local dels reproductors: 1 fluorescents de 65W. 

� Magatzem de farratges: 4 fluorescents de 65W. 
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1. Introducció 

Per poder dur a terme l’activitat és necessari l’enllumenat i diversos punts de 

subministrament repartits per les diferents sales de les instal·lacions. Per realitzar 

aquesta distribució cal dimensionar les diferents línies que són necessàries. 

En aquesta explotació es consumirà corrent altern monofàsic de 230 V i corrent 

altern trifàsic de 400 V. Tota l’energia necessària serà subministrada per la companyia 

elèctrica a l’escomesa de l’explotació situada a l’entrada de l’obrador. Des d’aquest 

punt a través de varies línies es distribuirà a totes les naus.  

 

2. Instal·lació general 

A prop de la porta d’accés a l’obrador es situarà l’escomesa de l’explotació, la qual 

estarà connectada al quadre general de distribució que es trobarà instal·lat al costat. 

D’aquest quadre en sortiran les diferents línies que al connectaran amb les 

instal·lacions de les diverses naus. A part de les diferents connexions, aquest quadre 

també contindrà el fusible de seguretat de la caixa general de protecció (CGP) i 

l’interruptor de control de potència (ICP) de calibre I, com elements de protecció 

(veure plànol 36, esquema unifilar de la instal·lació elèctric). Per tal d’evitar l’entrada 

d’aigua i pols al quadre i el contacte directe d’operaris aquest anirà instal·lat a l’interior 

d’una caixa tancada amb pany amb un índex de protecció IP-55. 

   

3.  Instal·lació de l’obrador 

3.1. Línies de corrent altern monofàsic 

Les línies de corrent monofàsiques seran les encarregades de subministrar 

l’electricitat els diferents endolls i a l’enllumenat interior, exterior i d’emergència.  

Aquestes línies estaran formades per tres cables unipolars: un serà el conductor de 

fase, l’altre el conductor neutre i l’últim el conductor de protecció. S’utilitzaran 

conductors de coure aïllats amb PVC i instal·lats dins una canalització de tub corrugat 

del mateix material.  
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Per poder calcular la secció dels diferents conductors cal conèixer els diversos 

aparells que han d’alimentar les línies. Aquests s’exposen a la Taula 1. 

Taula 1. Nombre d’aparells que funcionen amb corrent altern monofàsic 

Zona  
Enllumenat 

interior 
(65 W) 

Enllumenat 

 interior  

(40 W) 

Enllumenat 

 exterior 

(150 W) 

Enllumenat 

emergència 

(10 W) 

Endolls  

(2.300 W) 

Vestuaris  
 

2 
 

1 4 

Despatx  1 
  

1 2 

Magatzem  2 
  

1 1 

Magatzem neteja 1 
  

1 1 

Caldera  
 

1 
 

1 1 

Cambra maduració  2 
  

1 1 

Cambra refrigeració  1 
  

1 1 

Cambra oreig  
 

1 
 

1 
 

Envasat i expedició   3 
 

1 1 1 

Obrador  10 
  

2 6 

Passadís 1  
 

1 
 

1 
 

Passadís 2  
 

1 
   

Passadís 3  
 

1 1 1 
 

 

A partir del nombre de punts de connexió necessaris a l’obrador s’ha decidit separar 

les línies monofàsiques segons la seva utilitat, per tal d’optimitzar la instal·lació i els 

seus elements de seguretat. Fent aquesta separació s’obtenen línies d’endolls, una 

d’enllumenat interior, una d’enllumenat exterior i una d’enllumenat d’emergència. Els 

diferents punts de llum s’agruparan en una sola línia per cada tipus ja que el nombre 

de llumeneres és reduït.  

Fent la distribució de línies citada anteriorment aquestes comprendran els aparells 

que s’exposen a la Taula 2. 

Taula 2. Nombre d’aparells de cada línia. 

Línia 
 

N°aparells 

Enllumenat interior  8 (40 W) +19 (65 W) 

Enllumenat exterior  2 (150 W) 

Enllumenat d'emergència  13 (10 W) 

Endolls 1 8 (2.300 W) 

Endolls 2 10 (2.300 W) 
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3.1.1. Càlcul de les seccions de les línies monofàsiques 

Un cop determinades les diferents línies de la instal·lació es prossegueix amb el seu 

dimensionament. Les seccions dels conductors es calcularan mitjançant dos criteris; 

per escalfament (intensitat màxima admissible) i per caiguda de tensió. 

Per poder realitzar els diferents procediments de càlcul cal determinar quina és la 

intensitat màxima dels diferents aparells. En el cas dels endolls monofàsics la fórmula 

utilitzada és la següent: 

� = �
� · ���	 

Essent: 

I: intensitat (A) 

P: potència (W) 

V: Tensió (230 V) 

cos 	: factor de potència= 1 

 

Per al càlcul de la intensitat màxima de les làmpades de descàrrega que 

s’instal·laran a les diferents línies s’utilitza l’equació que s’exposa a la ITC-BT-44 del 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT). Aquesta és la que se cita a 

continuació:  

� = 1,8 · �
� 

Essent: 

I: intensitat (A) 

P: potència (W) 

V: Tensió (230 V) 

 

Calculades les intensitats dels diferents aparells es determinarà la intensitat màxima 

que haurà de passar per cada línia i es buscarà una secció que la resisteixi. Un cop 

determinada la secció dels conductors es comprovarà que la caiguda de tensió no 

superi els percentatges que marca la normativa.  

El càlcul de la secció dels conductors per escalfament és un procediment que depèn 

de la intensitat de la línia, el tipus de conductor, l’aïllament d’aquest i el tipus 

d’instal·lació. A la Taula 1 de la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-19 del REBT 
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s’exposen les diverses combinacions dels paràmetres anterior i les intensitat que 

resisteixen les diferents seccions en cada cas.  

Seguidament es comprova que la secció determinada per escalfament no superi el 

percentatge de caiguda de tensió. L’equació que s’utilitza per realitzar aquest càlcul és 

la següent: 

%��� = 2 · 100
� · � · � · �(� · � · ���	) 

Essent: 

%cdt: Percentatge de caiguda de tensió 

X: conductivitat elèctrica del conductor (m/Ω·mm
2
). En el cas del coure és de  

56 m/Ω·mm
2 

S: Secció del conductor (mm
2
) 

V: tensió (230 V) 

I: intensitat (A) 

L: longitud (m) 

cos 	: factor de potència. Per les diferents làmpades de descàrrega que hi ha en aquesta 

instal·lació s’agafa 0,85 i pels endolls un valor de 1. 

 

Si a l’aplicar l’equació anterior s’obté un percentatge de caiguda de tensió superior 

al 3% en enllumenat o al 5% en endolls, s’haurà d’augmentar la secció del conductor 

fins que aquest es trobi dins el rang que marca la normativa.  

A la Taula 3 s’exposen les seccions dels conductors de fase i neutre obtingudes per 

escalfament i els resultats del càlcul de la caiguda de tensió de les diferents línies.  

Taula 3. Seccions dels conductors de fase i neutre i caiguda de tensió de les línies monofàsiques 

Línia  
Intensitat 

(A) 

Secció 
conductors 

(mm
2
) 

Longitud 

(m) 
cos � % cdt 

Enllumenat interior 12,25 1,5 24,17 0,85 2,60 

Enllumenat exterior 2,34 1,5 21,95 0,85 0,45 

Enllumenat d'emergència 1,04 1,5 27,4 0,85 0,25 

Endolls 1 80 25,0 20,55 1,00 1,02 

Endolls 2 100 35,0 24,25 1,00 1,07 
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A partir de les seccions dels conductors de fase i neutre és determina la secció del 

conductor de protecció segons els criteris que s’exposen a la taula 2 ITC-BT-19 de 

REBT. A la Taula 4 es mostren les seccions que hauran de tenir aquests conductors a 

les diferents línies. 

Taula 4. Conductor de protecció de les línies monofàsiques.  

Línia  
 

Secció dels 

conductor de fase 
 i neutre (mm

2
) 

Secció del 

conductor de 

protecció (mm
2
) 

Enllumenat interior  1,5 2,5 

Enllumenat exterior  1,5 2,5 

Enllumenat d'emergència  1,5 2,5 

Endolls 1 
 

25 16 

Endolls 2 
 

35 16 

 

3.1.2. Elements de protecció  

Per tal de protegir la instal·lació elèctrica i les persones que l’utilitzen en cada una 

de les línies s’instal·larà un interruptor diferencial (ID) i un petit interruptor automàtic 

(PIA). A la Taula 5 s’indiquen les característiques d’aquests elements de protecció. 

Taula 5. Calibre dels petits interruptors automàtics (PIA) i el calibre i sensibilitat dels interruptors 

diferencials (ID) de les línies monofàsiques.  

Línia  PIA (A) ID (A/mA) 

Enllumenat interior  16 16/30 

Enllumenat exterior  3 16/30 

Enllumenat d'emergència  3 16/30 

Endolls 1 80 80/100 

Endolls 2 100 100/100 

 

3.1.3. Posada a terra  

Per reduir els danys que pot generar un contacte elèctric indirecte, a més de 

l’interruptor diferencial serà necessari instal·lar una posada de terra. Aquesta 

consistirà en un conductor enterrat horitzontalment al sòl. Per poder fer el 

dimensionament d’aquesta posada a terra s’ha seguit el procediment que s’exposa a la 

ITC-BT-18 del REBT.  

 

Per determinar la longitud d’aquest conductor s’utilitzen les fórmules següents: 
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�� = ��
��

= 24
0,1 = 240� 

Essent: 

Rt: resistència màxima admissible per la pressa de terra 

Vc: tensió de contacte admissible (V). En local on hi haurà zones humides es considera 24 

V ja que es consideren instal·lacions conductores de l’electricitat.  

Id: Intensitat de defecte (A). S’agafa el valor més desfavorable de sensibilitat dels 

diferents interruptors diferencials projectats. 

 

� = 2 · �
��

= 2 · 50
240 = 0,42 " 

Essent: 

L: longitud del conductor enterrat horitzontalment  

ρ: valor mitjà de la resistivitat del terreny (Ω · m). Es considera que el sòl on s’enterra el 

conductor és conreable i fèrtil.  

Per facilitar la instal·lació s’adoptarà una longitud del conductor enterrat de 0,5 m.  

3.2. Línia de connexió 

La línia de connexió serà l’encarregada de portar el corrent elèctric des del quadre 

general de protecció, situat al costat de l’escomesa, fins al quadre de connexions de 

l’obrador. Aquesta línia serà monofàsica i es dimensionarà seguin els criteris de càlcul 

per escalfament i per caiguda de tensió.  

Per poder dur a terme el càlcul de la secció del conductor és necessari conèixer la 

intensitat que haurà de suportar la línia. Aquesta s’obtindrà realitzant el sumatori de 

les intensitats de les línies que i estant connectades. 

��#$$%&'ó =  �).'$�%+'#+ +  �).%&�%+'#+ +  �).%-%+.è$�'0 +  �)$�#112 3 + �)$�#112 4
= 12,25 + 2,34 + 1,04 + 80 + 100 = 195,63 8 

 

Amb el resultat obtingut s’ha consultat la Taula 2 de la ITC-BT-06 i s’ha determinat 

que per escalfament eren necessàries dues línies amb conductor de fase i neutre 

d’alumini de 25 mm
2
 de secció. A continuació s’ha comprovat el percentatge de 

caiguda de tensió que es produiria a la línia si s’utilitzessin aquests conductors. El càlcul 
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realitzat, en el que s’ha utilitzat la mateixa expressió que en l’apartat 3.1.1., és el que 

s’exposa a continuació:  

%��� = 2 · 100
� · � · � · �(� · � · ���	) = 2 · 100 · 195.63 · 2 · 1

35 · (25 · 2) · 230 = 0,2% 

 

Si es té en compte la caiguda de tensió dins la nau, es verifica que en el cas més 

desfavorable (enllumenat interior) la caiguda de tensió total serà del 2,8 % (0,2 + 2,6), 

de manera que tampoc se supera el valor màxim de caiguda de tensió del 3 % fixat pel 

REBT per a línies d’enllumenat. 

 

4. Instal·lació de la nau de lactació  

4.1. Línies de corrent altern monofàsic 

La instal·lació elèctrica per subministrar l’electricitat als endolls i a l’enllumenat de 

la nau de lactació consistirà en línies monofàsiques, les quals estaran formades per 

tres cables unipolars de coure: un serà el conductor de fase, l’altre el conductor neutre 

i l’últim el conductor de protecció. Aquests conductors estaran aïllats amb PVC i 

instal·lats dins una canalització de tub corrugat del mateix material.  

Per poder calcular la secció dels diferents conductors cal conèixer els diversos 

aparells que han d’alimentar les línies. Aquests s’exposen a la Taula 6. 

Taula 6. Nombre d’aparells que funcionen amb corrent altern monofàsic 

Zona  
Enllumenat 

interior 
(65W) 

Enllumenat 

 exterior 

(150 W) 

Enllumenat 

emergència 

(10W) 

Endolls  

(2.300 W) 

Corral de lactació  11 2 
  

Parteres 14 
  

1 

Magatzem  1 
 

1 1 

Zona d’entrada 1 1 1 2 

Sala de munyir 5 
 

1 
 

Sala d’espera 2 
   

Lleteria  2 
 

1 2 

Zona lactació xaies 3 
  

1 

Passadís    1 
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A partir del nombre de punts de corrent necessaris a la nau s’ha decidit separar les 

línies monofàsiques segons la seva utilitat, per tal d’optimitzar la instal·lació i els seus 

elements de seguretat. Fent aquesta distribució hi haurà una línia d’endolls, una 

d’enllumenat interior, una d’enllumenat exterior i una d’enllumenat d’emergència. Els 

diferents punts de llum s’agruparan en una sola línia per cada tipus ja que el nombre 

de llumeneres és reduït.  

Fent la distribució de línies citada anteriorment aquestes comprendran els aparells 

que s’exposen a la Taula 7. 

Taula 7. Nombre d’aparells de cada línia. 

Línia 
 

N°aparells 

Enllumenat interior  40 (65W) 

Enllumenat exterior  3 (150 W) 

Enllumenat d'emergència  4 (10W) 

Endolls  7 (2.300 W) 

 

4.1.1. Càlcul de les seccions de les línies monofàsiques 

Un cop determinades les diferents línies de la instal·lació es prossegueix amb el seu 

dimensionament. Les seccions dels conductors es calcularan mitjançant dos criteris; 

per escalfament (intensitat màxima admissible) i per caiguda de tensió. 

La intensitat màxima admissible es calcula amb les fórmules indicades en l’apartat 

3.1.1.  

Calculades les intensitat dels diferents aparells es determinarà la intensitat màxima 

que haurà de passar per cada línia i es buscarà una secció que la resisteixi amb la taula 

1 de la ITC-BT-19 del REBT. Un cop determinada la secció dels conductors es 

comprovarà que la caiguda de tensió no superi els percentatges que marca la 

normativa.  

Seguidament es comprova que la secció determinada per escalfament no superi el 

percentatge de caiguda de tensió amb la fórmula corresponent indicada en l’apartat 

3.1.1.  

Si a l’aplicar l’equació anterior s’obté un percentatge de caiguda de tensió superior 

al 3% en enllumenat o al 5% en endolls, s’haurà d’augmentar la secció del conductor 

fins que aquest es trobi dins el rang que marca la normativa.  
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A la Taula 1 s’exposen les seccions dels conductors de fase i neutre obtingudes per 

escalfament i els resultats del càlcul de la caiguda de tensió de les diferents línies. 

Taula 8. Seccions dels conductors de fase i neutre i caiguda de tensió de les línies monofàsiques 

Línia  
Intensitat 

(A) 

Secció 
conductors 

(mm
2
) 

Longitud 

(m) 
cos � % cdt 

Enllumenat interior 20,40 6* 46,55 0,85 2,06 

Enllumenat exterior 3,51 1,5 44,55 0,85 1,37 

Enllumenat d'emergència 0,32 1,5 5,20 0,85 0,01 

Endolls  70 25,0 21,25 1,00 0,93 

(*) La secció obtinguda per escalfament era de 2,5 mm
2
 però s’ha hagut d’augmentar 

perquè el percentatge de caiguda de tensió no superés el 3%.  

 

A partir de les seccions dels conductors de fase i neutre és determina la secció del 

conductor de protecció segons els criteris que s’exposen a la taula 2 ITC-BT-19 de 

REBT. A la Taula 9 es mostren les seccions que hauran de tenir aquests conductors a 

les diferents línies. 

Taula 9. Conductor de protecció de les línies monofàsiques.  

Línia  
 

Secció dels 

conductor de fase i 

neutre (mm
2
) 

Secció del 

conductor de 

protecció (mm
2
) 

Enllumenat interior  6,0 6,0 

Enllumenat exterior  1,5 2,5 

Enllumenat d'emergència  1,5 2,5 

Endolls  
 

25 16 

 

4.1.2. Elements de protecció  

Per tal de protegir la instal·lació elèctrica i les persones que l’utilitzen en cada una 

de les línies s’instal·larà un interruptor diferencial (ID) i un petit interruptor automàtic 

(PIA). A la Taula 10 s’indiquen les característiques d’aquests elements de protecció. 

Taula 10. Calibre dels petits interruptors automàtics (PIA) i el calibre i sensibilitat dels interruptors 

diferencials (ID) de les línies monofàsiques.  

Línia  PIA (A) ID (A/mA) 

Enllumenat interior  25 25/30 

Enllumenat exterior  4 16/30 

Enllumenat d'emergència  1 16/30 

Endolls 1 80 80/100 
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4.2. Línies de corrent altern trifàsic  

La línia de corrent altern trifàsic serà l’encarregada d’alimentar els motors de les 

diverses màquines de la nau. Aquesta línia estarà formada per cinc cables unipolars de 

coure: tres conductors de fase, un de neutre i un de protecció. Aquests seran aïllats 

amb PVC i instal·lats dins una canalització de tub corrugat del mateix material.  

Per poder calcular la secció dels diferents conductors cal conèixer els diversos 

motors que ha d’alimentar la línia. Aquests s’exposen a la Taula 11. 

Taula 11. Motors trifàsics de la instal·lació.      

 

 

4.2.1. Càlcul de la secció de la línia trifàsica  

Per a calcular la secció dels conductors necessaris per la línia trifàsica se seguiran els 

mateixos procediments emprat en el dimensionament de les línies monofàsiques. 

Inicialment es determinarà una secció mitjançant el mètode d’escalfament i 

seguidament es comprovarà que el percentatge de caiguda de tensió no superi el 

marcat per la normativa.  

Abans d’iniciar els diferents procediment de càlcul cal determinar la intensitat dels 

equips. Aquesta es determinarà amb l’equació que s’exposa a continuació: 

� = �
√3 · � · ���	 

Essent: 

P: potència (W) 

V: Tensió (400 V) 

cos 	: factor de potència= 0,8 

 

La intensitat màxima d’un motor es produeix en el moment de la seva arrencada. Es 

considera que aquesta és un 25% superior que la intensitat nominal del motor, d’acord 

amb la ITC-BT-47. Al ser una línia de més d’un motor i considerant improbable que 

Equip  Unitats 
Potència 

(W) 

Cintes d'alimentació 2 2.944 

Màquina de munyir  1 4.000 

Tanc de refrigeració  1 850 
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arrenquin tots al mateix temps, s’aplica aquest coeficient de majoració en el motor de 

major intensitat de la línia. 

Calculada la intensitat màxima que ha de suportar la línia es buscarà una secció que 

la resisteixi. Un cop determinada la secció dels conductors es comprovarà que la 

caiguda de tensió no superi els percentatges que marca la normativa.  

El càlcul de la secció dels conductors per escalfament és un procediment que depèn 

de la intensitat de la línia, el tipus de conductors, l’aïllament d’aquests i el tipus 

d’instal·lació. A la Taula 1 de la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-19 del 

Reglament Electrotècnica per a Baixa Tensió s’exposen les diverses combinacions dels 

paràmetres anterior i les intensitat que resisteixen les diferents seccions en cada cas.  

Seguidament es comprovarà que la secció determinada per escalfament no superi el 

percentatge de caiguda de tensió. L’equació que s’utilitza per realitzar aquest càlcul és 

la següent: 

%��� = √3 · 100
� · � · � · �(� · � · ���	) 

Essent: 

%cdt: Percentatge de caiguda de tensió 

X: conductivitat elèctrica dels conductors (m/Ω·mm
2
). En el cas del coure és de  

56 m/Ω·mm
2 

S: Secció del conductor (mm
2
) 

V: tensió (400 V) 

I: intensitat (A) 

L: longitud (m) 

cos 	: factor de potència= 0,8 

 

Si a l’aplicar l’equació anterior s’obté un percentatge de caiguda de tensió superior 

al 5% s’haurà d’augmentar la secció dels conductors fins que aquest es trobi dins el 

rang que marca la normativa.  
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A la Taula 12 s’exposa la intensitat de la línia i les seccions dels conductors de fases i 

neutre obtingudes per escalfament i els resultats del càlcul de la caiguda de tensió de 

la línia. 

Taula 12. Secció dels conductors de fases i neutre i caiguda de tensió de la línia trifàsica. 

Línia  
Intensitat de 

la línia(A) 

Secció 
conductors 

(mm
2
) 

Longitud 

(m) 
cos � % cdt 

Motors 21,20 4 20,65 0,80 0,68 

 

A partir de la secció dels conductors de fases i neutre és determina la secció del 

conductor de protecció segons els criteris que s’exposen a la taula 2 ITC-BT-19 de 

REBT. A la Taula 13 es mostra la secció que hauran de tenir aquest conductor a la línia. 

Taula 13. Conductor de protecció de la línia trifàsica.  

Línia  
 

Secció dels 

conductor de fase i 

neutre (mm
2
) 

Secció del 

conductor de 

protecció (mm
2
) 

Motors 4,0 4,0 

 

4.2.1. Elements de protecció  

Igual que en les línies monofàsiques, en aquesta també s’hi instal·larà un 

interruptor diferencial (ID) i un petit interruptor automàtic (PIA). A la Taula 14 

s’indiquen les característiques d’aquests elements de protecció. 

Taula 14. Calibre del petit interruptor automàtic (PIA) i calibre i sensibilitat del interruptor diferencial 

(ID) de la línia trifàsica.  

Línia  PIA (A) ID (A/mA) 

Motors 25 25/100 

 

4.3. Posada a terra  

Per reduir els danys que pot generar un contacte elèctric indirecta serà necessari 

instal·lar en el sistema de protecció de la nau una posada de terra. Aquesta consistirà 

en un conductor enterrat horitzontalment al sòl. Per poder fer el dimensionament 

d’aquesta posada a terra s’ha seguit el procediment que s’exposa a la ITC-BT-18 del 

REBT.  
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Per determinar la longitud d’aquest conductor s’utilitzen les mateixes fórmules 

utilitzades en l’apartat 3.1.3. Substituint-hi els valors corresponents s’obté que: 

�� = ��
��

= 24
0,1 = 240� 

 

� = 2 · �
��

= 2 · 50
240 = 0,42 " 

 

Per facilitar la instal·lació s’adoptarà una longitud del conductor enterrat de 0,5 m 

de longitud.  

4.4. Línia de connexió 

La línia de connexió serà l’encarregada de portar el corrent des del quadre general 

de protecció, situat al costat de l’escomesa, fins al quadre de connexions de la nau de 

lactació (veure plànol 34, xarxa abastament elèctric). Aquesta serà trifàsica i es 

dimensionarà seguin els criteris de càlcul per escalfament i per caiguda de tensió.  

Per poder dur a terme el càlcul de la secció dels conductors és necessari conèixer la 

intensitat que haurà de suportar la línia. Aquesta s’obtindrà realitzant el sumatori de 

les intensitats de les línies monofàsiques i la trifàsica. Per intentar disminuir el màxim 

les secció dels conductors es repartiran les intensitats monofàsiques entre les diferents 

fases i es dimensionarà a partir de la més desfavorable. La intensitat de cada una de les 

diferents fases serà la següent:  

�: =  �).'$�%+'#+ + �;+'<à2'�0 = 20,40 + 21,20 = 41,60 8 

�> =  �).%&�%+'#+ +  �).%-%+.è$�'0 + �;+'<à2'�0 = 3,51 + 0,32 + 21,20 = 25,03 8 

�; =  �)$�#112 +  �;+'<à2'�0 = 70,00 + 21,20 = 91,20 8 

 

Amb la intensitat més elevada (IT) s’ha consultat la Taula 2 de la ITC-BT-06 i s’ha 

determinat que per escalfament era necessària una línia amb tres conductors de fases 

i un neutre d’alumini de 50 mm
2
 de secció.  
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A continuació s’ha comprovat el percentatge de caiguda de tensió que es produiria 

a la línia si s’utilitzessin aquests conductors. El càlcul realitzat és el que s’exposa a 

continuació:  

%��� = √3 · 100
� · � · � · �(� · � · ���	) = √3 · 100 · 18,35 · 91,20 · 1

35 · 50 · 400 = 0,42% 

 

Amb aquesta caiguda de tensió, la caiguda de tensió més desfavorable es produeix 

en la línia d’enllumenat interior i és del 2,48% (0,42 + 2,06 %) i no supera, per tant, el 

màxim del 3% fixat en les línies d’enllumenat.  

 

5. Instal·lació de la nau de gestació  

5.1. Línies de corrent altern monofàsic 

El subministrament d’electricitat per a l’enllumenat interior de la nau de gestació 

s’efectuarà amb una línia de corrent monofàsic que estarà formada per tres cables 

unipolars de coure: un serà el conductor de fase, l’altre el conductor neutre i l’últim el 

conductor de protecció. Aquests conductors seran aïllats amb PVC i instal·lats dins una 

canalització de tub corrugat del mateix material.  

Per poder calcular la secció dels diferents conductors cal conèixer els diversos 

aparells que haurà d’alimentar la línia. En aquest cas, 5 fluorescents de 65 W. 

5.1.1. Càlcul de la secció de la línia monofàsiques 

Un cop determinats els elements que ha d’alimentar la línia es prossegueix amb el 

seu dimensionament. La secció dels conductors es calcularan mitjançant dos criteris; 

per escalfament (intensitat màxima admissible) i per caiguda de tensió. S’utilitzen les 

mateixes fórmules i criteris exposats en l’apartat 3.1.1. del present annex per al càlcul 

de línies amb làmpades de descàrrega. La secció dels conductors es determina amb la 

taula 1 de la ITC-BT-19. 

 

 

 

 



Annex 15: Instal·lació elèctrica  

 

192 

 

A la Taula 15 s’exposa la secció del conductors de fase i neutre obtinguda per 

escalfament i el resultat del càlcul de la caiguda de tensió de la línia.   

Taula 15. Secció del conductor de fase i neutre i caiguda de tensió de la línia monofàsica.  

Línia  
Intensitat 

(A) 

Secció 
conductors 

(mm
2
) 

Longitud 

(m) 
cos � % cdt 

Enllumenat interior 2,55 1,5 16,35 0,85 0,37 

 

A partir de la secció del conductors de fase i neutre és determina la secció del 

conductor de protecció segons els criteris que s’exposen a la taula 2 ITC-BT-19 de 

REBT. A la Taula 16 es mostra la secció que hauran de tenir aquest conductor. 

Taula 16. Conductor de protecció de la línia monofàsica.  

Línia  
 

Secció dels 

conductor de fase i 

neutre (mm
2
) 

Secció del 

conductor de 

protecció (mm
2
) 

Enllumenat interior  1,5 2,5 

 

5.1.2. Elements de protecció  

Per tal de protegir la instal·lació elèctrica i les persones que l’utilitzen s’instal·larà un 

interruptor diferencial (ID) i un petit interruptor automàtic (PIA). A la Taula 17 

s’indiquen les característiques d’aquests elements de protecció. 

Taula 17. Calibre del petit interruptor automàtic (PIA) i calibre i sensibilitat del interruptor diferencial 

(ID) de la línia monofàsica.  

Línia  PIA (A) ID (A/mA) 

Enllumenat interior  3 16/30 

 

5.2. Línies de corrent altern trifàsic  

La línia de corrent altern trifàsic serà l’encarregada d’alimentar els motors de les 

màquines de la nau. Aquesta línia estarà formada per cinc cables unipolars: tres 

conductors de fase, un de neutre i un de protecció. Aquests seran aïllats amb PVC i 

instal·lats dins una canalització de tub corrugat del mateix material.  
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Per poder calcular la secció dels diferents conductors cal conèixer els diversos 

motors que ha d’alimentar la línia. En aquest cas, els dos motors de les cintes 

d’alimentació de 2.944 W de potència cada un. 

5.2.1. Càlcul de la secció de la línia trifàsica  

Per a calcular la secció dels conductors necessaris per la línia trifàsica se seguirà el 

mateixos procediments emprat per al càlcul de línies trifàsiques indicat en l’apartat 

4.2.1., majorant el valor de la intensitat d’acord amb les indicacions de la ITC-BT-47.   

A la Taula 18 s’exposa la intensitat de la línia i les seccions dels conductors de fases i 

neutre obtingudes per escalfament i els resultats del càlcul de la caiguda de tensió de 

la línia, la qual és admissible ja que no superar el límit del 5% fixat pel REBT per a línies 

que no són d’enllumenat   

Taula 18. Secció dels conductors de fases i neutre i caiguda de tensió de la línia trifàsica. 

Línia  
Intensitat de 

la línia(A) 

Secció 
conductors 

(mm
2
) 

Longitud 

(m) 
cos � % cdt 

Motors 11,97 1,5 20 0,80 0,98 

 

A partir de la secció dels conductors de fases i neutre és determina la secció del 

conductor de protecció segons els criteris que s’exposen a la taula 2 ITC-BT-19 de 

REBT. A la Taula 19 es mostra la secció que hauran de tenir aquest conductor a la línia. 

Taula 19. Conductor de protecció de la línia trifàsica.  

Línia  
 

Secció dels 

conductor de fase i 

neutre (mm
2
) 

Secció del 

conductor de 

protecció (mm
2
) 

Motors 1,5 2,5 
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5.2.2. Elements de protecció  

Igual que en les línies monofàsiques, en aquesta també s’hi instal·larà un 

interruptor diferencial (ID) i un petit interruptor automàtic (PIA). A la Taula 20 

s’indiquen les característiques d’aquests elements de protecció. 

Taula 20. Calibre del petit interruptor automàtic (PIA) i calibre i sensibilitat del interruptor diferencial 

(ID) de la línia trifàsica.  

Línia  PIA (A) ID (A/mA) 

Motors 16 16/100 

 

5.3. Posada a terra  

Per reduir els danys que pot generar un contacte elèctric indirecta serà necessari 

instal·lar en el sistema de protecció de la nau una posada a terra. Aquesta consistirà en 

un conductor enterrat horitzontalment al sòl. Per poder fer el dimensionament 

d’aquest posada a terra s’ha seguit el procediment que s’exposa a la ITC-BT-18 del 

REBT.  

Per determinar la longitud d’aquest conductor s’utilitzen les fórmules següent: 

�� = ��
��

= 24
0,1 = 240� 

Essent: 

Rt: resistència màxima admissible per la pressa de terra 

Vc: tensió de contacte admissible (V). En local on hi haurà zones humides es considera  

24 V ja que es consideren instal·lacions conductores de l’electricitat.  

Id: Intensitat de defecte (A). S’agafa el valor més desfavorable de sensibilitat dels 

diferents interruptors diferencials projectats. 

� = 2 · �
��

= 2 · 50
240 = 0,42 " 

Essent: 

L: longitud del conductor enterrat horitzontalment  

ρ: valor mitjà de la resistivitat del terreny (Ω · m). Es considera que el sòl on s’enterra el 

conductor és conreable i fèrtil.  

 

Per facilitar la instal·lació s’adoptarà una longitud del conductor enterrat de 0,5 m.  
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5.4. Línia de connexió 

La línia de connexió serà l’encarregada de portar el corrent elèctric des del quadre 

general de protecció, situat al costat de l’escomesa, fins al quadre de connexions de la 

nau de gestació (veure plànol 34, xarxa abastament elèctric). Aquesta serà trifàsica i es 

dimensionarà seguin els criteris de càlcul per escalfament i per caiguda de tensió.  

Per poder dur a terme el càlcul de la secció dels conductors és necessari conèixer la 

intensitat que haurà de suportar la línia. Aquesta s’obtindrà sumant la intensitat de la 

línia monofàsica en una de les fases de la trifàsica. La intensitat de les fases seran les 

següent:  

�: =  �).'$�%+'#+ + �;+'<à2'�0 = 2,55 + 11,97 = 14,52 8 

�> =  �;+'<à2'�0 = 11,97 = 11,97 8 

�; =  �;+'<à2'�0 = 11,97 = 11,978 

 

Amb la intensitat més elevada (IR) s’ha consultat la Taula 2 de la ITC-BT-06 i s’ha 

determinat que per escalfament era necessària una línia amb tres conductors de fase i 

un neutre d’alumini de 16 mm
2
 de secció. A continuació s’ha comprovat el percentatge 

de caiguda de tensió que es produiria a la línia si s’utilitzessin aquests conductors. El 

càlcul realitzat és el que s’exposa a continuació:  

%��� = √3 · 100
� · � · � · �(� · � · ���	) = √3 · 100 · 60 · 14,52 · 1

35 · 16 · 400 = 0,67% 

 

La caiguda de tensió total més desfavorable es produeix en la línia de motors 

elèctrics. La caiguda de tensió és del 1,65 % (0,67 + 0,98%), la qual és admissible ja que 

no supera el màxim del 5 % fixat pel REBT per a línies que no són d’enllumenat.  
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6. Potència a contractar 

Per tal de que l’activitat objecte del projecte es pugui dur a terme cal determinar 

quina potència s’haurà de contractar amb la companyia elèctrica. Aquesta s’ha 

determinat multiplicant la potència total instal·lada (sumatori de les potències de les 

diferents línies de l’explotació) per un coeficient de simultaneïtat de 0,7, ja que es 

considera que no tots els aparells i llumeneres funcionaran al mateix temps. 

80.696 @ · 0,7 = 56.487,4 @ = 56,49 A@ 

 

La potència a contractar a la companyia subministradora serà de 57 kW. 

 

7. Cost energètic anual 

El càlcul de cost de l’energia s’ha dut a terme a partir de la base tarifària de la 

companyia Endesa (Endesa, 2014). Dins les diferents tarifes que hi trobem, s’ha escollit 

la que està adreçada empreses amb una potència contractada entre 15 i 250 kW en 

horari pla. Els preus que s’exposen a continuació són negociables ja que actualment el 

mercat energètic està liberalitzat.  

El cost energètic està format per un terme fix, el qual depèn de la potència 

contractada, i un de variable en funció del consum.  

- Terme fix: 

���èB�CD ��B�ED��D�D · ���� A@ C "F� · 12 "F���
= 57 A@ · 6,862399€/A@ C "F� · 12 = 4.673,63€/DBI 

 

- Terme variable  

 Estimació del consum diari: 

���èB�CD CB��DJ · JD�D · ℎ�EF� ��B�L" �CDEC · % �F MLB�C�BD"FB� �CDEC 
= 81A@ · 12 ℎ�EF�/�CD · 0,12 = 116,64 A@ℎ/�CD 

 

S’estima que la maquinària i les llumeneres de l’explotació funcionaran de 

mitjana un 12% de les hores totals de consum diari.  
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 Estimació del consum anual d’energia activa: 

N�B�L" �CDEC · �CF� D"O ��B�L"/DBI = 116,64A@ℎ/�CD · 305 �CF�
= 35.575,2A@ℎ/DBI 

 

S’han comptabilitzat com a dies amb consum els que hi ha producció de llet i 

elaboració de productes làctics. 

 Cost anual:  

N�B�L" DBLDJ · ���� A@ℎ = 35.575,2A@ℎ/DBI · 0,127948€/A@ℎ
= 4.551,78€/DBI 

 

- Cost total: 

N��� MCP + ���� QDECDOJF =  4.673,63€/DBI + 4.551,78€/DBI
= 9.228,14€/DBI  

 

Aquest cost falta sumar-li l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) que actualment és del 

21%. 

N��� ���DJ + ��8 = 9.228,14€/DBI + 1.937,28€/DBI = 11.162,42€/DBI 

 

Per tant, el cost anual d’electricitat estimat per a aquesta explotació serà de 

11.162,42€. 
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1. Introducció 

El subministrament d’aigua és molt important dins l’activitat ramadera i l’elaboració 

de làctics. En aquest annex es descriuran les necessitats d’aigua de les diferents 

activitats i es dimensionaran les instal·lacions hidràuliques pel funcionament de 

l’explotació ramadera i de l’obrador.  

 

2. Font de subministrament d’aigua 

En aquesta explotació, l’aigua s’obtindrà de la xarxa pública. Al ser aigua potable, 

complirà tots els paràmetres de qualitat que marca la normativa actual sobre aquest 

bé de consum. La companyia subministradora oferirà a l’escomesa d’entrada a 

l’explotació una pressió de 3 atmosferes. 

 

3. Instal·lació hidràulica de l’obrador 

En aquest apartat es calcularà la quantitat d’aigua necessària pel funcionament de 

l’activitat i les instal·lacions per distribuir-la als diferents punts de consum que hi haurà 

a la nau.  

3.1. Característiques de la instal·lació  

La instal·lació hidràulica d’aquest local es durà a terme amb canonades de 

polipropilè (PP) aptes per ús alimentari. La unió dels diferents trams es durà a terme 

mitjançant soldadura. Serà molt important controlar la qualitat de les diferents 

soldadures per tal d’evitar que es desprenguin petites restes de l’interior del tub, que 

podrien contaminar els diferents productes i crear obstruccions; i detectar porositats, 

que podrien generar petites fuites. 

Per facilitar el muntatge de les diferents canonades aquestes es faran passar per 

sobre el fals sostre del local. Des de l’interior de l’obrador només s’observaran els 

diferents baixants que proporcionaran l’aigua als punt de consum.  
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3.2. Necessitats d’aigua  

3.2.1. Necessitats d’aigua freda 

L’activitat productiva projectada porta associada un consum d’aigua per tal de 

poder realitzar la neteja d’equipaments i instal·lacions, algunes activitats del procés 

productiu i la higiene personal dels treballadors. L’aigua consumida en cada punt de 

subministrament s’exposa a la Taula 1. 

 Taula 1. Necessitat d’aigua freda a l’obrador.    

Element Nombre 
Funcionament 

(h/dia) 
Cabal (l/h) 

Consum diari 

(m
3
/ dia) 

Dutxa  1 0,2 720 0,144 

Inodor  1 0,2 360 0,072 

Rentamans  1 0,2 360 0,072 

Rentabotes 
Rentadora 

1 
1 

0,1 
0,2 

360 
360 

0,036 
0,072 

Piques neteja  2 0,3 360 0,216 

Rentaplats 1 0,4 720 0,288 

Mànegues  2 0,6 720 0,864 

 

Fent el sumatori del consum dels diferents punts de subministrament s’obté que 

diàriament seran necessaris 1,692 m
3
 d’aigua freda.  

3.2.2. Necessitats d’aigua calenta  

L’aigua calenta necessària per les diferents tasques del procés productiu, la neteja i 

la higiene personal dels treballadors es generarà mitjançant una caldera de llenya amb 

una potència de 60.000 kcal/h.  

A la Taula 2 s’exposen els consum que s’han estimat pels diferents elements en els 

quals es subministrarà aigua calenta.  

Taula 2. Necessitats d’aigua calenta a l’obrador. 

Element Nombre 
Funcionament 

(h/dia) 
Cabal (l/h) 

Consum diari 

(m
3
/ dia) 

Dutxa  1 0,2 720 0,144 

Rentamans  1 0,2 360 0,072 

Piques neteja  2 0,3 360 0,216 

 

Fent el sumatori del consum dels diferents punts de subministrament s’obté que 

diàriament seran necessaris 0,432 m
3
 d’aigua calenta.  
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3.3. Dimensionament de la instal·lació hidràulica  

El dimensionament de la instal·lació hidràulica ha estat realitzat segons la normativa 

del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) en el seu Document Bàsic HS Salubritat. 

3.3.1. Càlcul del diàmetre de les canonades d’aigua freda sanitària 

La instal·lació d’aigua freda sanitària que s’ha projectat a l’obrador s’ha dividit en 

dues línies segons el seu ús: vestuaris i procés productiu. S’ha realitzat aquesta divisió 

ja que així es podrà tallar l’aigua de cada línia de forma individual en cas de presentar-

se qualsevol tipus de problema (veure plànol 29, instal·lació hidràulica obrador). 

A la Taula 3 s’exposen els diferents elements que formaran la línia del vestuaris i els 

seus respectius cabals. 

Taula 3. Elements de la línia de vestuaris i els seus cabals.  

Element Nombre Cabal (l/h): 

Dutxa  1 720 

Inodor  1 360 

Rentamans  1 360 

Rentabotes 1 360 

Rentadora  1 360 

 

Els sumatori dels cabals dels diferents elements connectat aquesta línia és de  

2.160 l/h. A partir del cabal obtingut es dimensionarà el diàmetre interior que haurà de 

tenir la canonada de la línia. S’ha considerat en el dimensionament una simultaneïtat 

del 100% ja que així la canonada tindrà la capacitat suficient per abastir tots els 

elements de la línia funcionant al mateix temps.  

La fórmula utilitzada pel dimensionament de les diferents canonades és la següent: 

� = � · � 

Essent: 

Q: cabal (m
3
/s) 

S: secció de la canonada (m
2
) 

v: velocitat del fluid (m/s). En aquest cas s’adopta un valor màxim de 1,5 m/s 

 

Amb l’aplicació de l’equació anterior s’ha obtingut que la canonada d’aquesta línia 

haurà de tenir un diàmetre mínim de 23 mm. Dels diferents diàmetre comercials que 
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hi ha actualment al mercat, s’ha escollit la canonada de polipropilè de 1” (Dexterior = 

33,4 mm, Dinterior = 26 mm) ja que és la que s’aproxima més al diàmetre necessari. 

Seguidament s’ha realitzat el dimensionament de la línia del procés productiu. A la 

Taula 4 i s’exposen els diferents elements que la formaran i els seus respectius cabals. 

Taula 4. Elements de la línia de procés productiu i els seus cabals.  

Element Nombre Cabal (l/h) 

Piques neteja  2 360 

Rentaplats 1 720 

Mànegues  

Caldera  

2 

1 

720 

720 

 

Els sumatori del cabals dels diferents elements connectat aquesta línia és de 

 3.600 l/h. A partir del cabal obtingut es dimensionarà el diàmetre interior que haurà 

de tenir la canonada de la línia. S’ha considerat en el dimensionament una 

simultaneïtat del 100% ja que així la canonada tindrà la capacitat suficient per abastir 

tots els elements de la línia funcionant al mateix temps.     

Amb l’aplicació de la fórmula pel dimensionament de canonades, s’ha obtingut que 

aquesta línia haurà de tenir un diàmetre mínim de 29 mm. Dels diferents diàmetre 

comercials que hi ha actualment al mercat, s’ha escollit la canonada de polipropilè de 

1
1/4

” (Dexterior = 42,2 mm, Dinterior = 33,6 mm) ja que és la que s’aproxima més al 

diàmetre calculat.  

3.3.2. Càlcul de la pressió de servei  

L’aigua que arriba ens els diversos punts de subministrament de les línies ha de 

tenir una pressió mínima pel bon funcionament dels diferents elements. En la línia dels 

vestuaris s’ha estimat una pressió mínima, en el punt més desfavorable de la 

instal·lació, de 10,33 m i en la línia del procés productiu de 20,66 m.  
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La pressió en la qual arriba l’aigua a l’escomesa és veu reduïda degut a la pèrdua de 

càrrega que hi ha fins el punt més desfavorable de la línia. El càlcul d’aquest paràmetre 

es du a terme amb les següents equacions: 

�ℎ� = �ℎ� + �ℎ
  

Essent:  

ΔhT: pèrdua de càrrega total (m) 

Δhc: pèrdua de càrrega continuada (m) 

Δhl: pèrdua de càrrega localitzada (m). Es considera el 25% de la Δhc. 

 

El càlcul de la pèrdua de càrrega continuada es realitza aplicant l’equació de Hazem-

Williams que s’exposa a continuació: 

�ℎ� = 10,62 · ���,�� · � · ���,�� · ��,�� 

Essent: 

C: coeficient que depèn del material de la canonada. En aquest cas, per al polipropilè es 

pren el valor de 150. 

L: longitud del tram més desfavorable de la línia (m) 

D: diàmetre interior de la canonada (m) 

Q: cabal (m
3
/s) 

 

En la Taula 5 es poden observar els resultats obtinguts en el càlcul de la pèrdua de 

càrrega i la pressió que hauria de tenir l’aigua en el inici de les línies. 

Taula 5. Pèrdua de càrrega i pressió en al punt més desfavorable de la línia 

Línia 
Q màx 

(m
3
/s) 

L(m) 
D interior 

(m) 
Δhc 

(m) 
Δhl 

(m) 
ΔhT 

(m) 
Pnecessària 

 (m) 
Pinici 

(m) 

Vestidors 0,0006 19,27 0,0260 1,11 0,28 1,39 15,50 16,89 

Procés productiu  0,0010 21,65 0,0336 0,92 0,23 1,15 20,66 21,87 

 

Com que al punt de distribució de les diferents línies es necessita una pressió menor 

de la que arriba a l’escomesa (30,99 m), s’ha projectat la instal·lació de reductors de 

pressió en les diferents línies. En la de vestuaris aquest element haurà de disminuir la 

pressió 14,1 m i en la del procés productiu 9,12 m.  
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3.3.3. Dimensionament de les canonades d’aigua calenta sanitària 

La xarxa de distribució d’aigua calenta de la instal·lació serà l’encarregada d’aportar 

l’aigua calenta produïda a la caldera fins als diferents punts de subministrament. Com 

s’exposa en l’apartat de necessitat d’aigua calenta, aquest consum serà molt menor en 

comparació el de l’aigua freda ja que en molts punts de subministrament no s’utilitza 

aigua calenta i en alguns altres es barreja l’aigua calenta amb la freda. Tot i tenir una 

demanda de cabal menor s’adopten els mateixos diàmetres que en les línies de 

distribució d’aigua freda per facilitar el muntatge.  

Les canonades que proporcionaran l’aigua calenta als diferents punts de 

subministrament dels vestuaris tindrà un diàmetre 1” (Dexterior = 33,4 mm, Dinterior = 26 

mm) i la del procés productiu 1
1/4

” (Dexterior = 42,2 mm, Dinterior = 33,6 mm) (veure plànol 

29, instal·lació hidràulica obrador). 

3.3.4. Dimensionament de la xarxa d’aigua del pasteuritzador 

El pasteuritzador és un equipament amb grans necessitats d’aigua calenta ja que és 

la font calorífica que utilitza per augmentar la temperatura de la llet. Aquesta 

transmissió de calor es realitza a través d’un serpentí instal·lat al voltant del tanc. Les 

calories necessàries pel funcionament d’aquest sistema s’aporten a traves d’un circuit 

tancat d’aigua (veure plànol 29, instal·lació hidràulica obrador). Aquest ha de permetre 

un cabal de 2.000 l/h en el pasteuritzador que s’ha projectat instal·lar. 

A partir del cabal necessari pel bon funcionament d’aquest sistema s’ha calculat el 

diàmetre interior que haurà de tenir la canonada mitjançant l’equació de continuació.  

� = � · � 

Essent: 

Q: cabal (m
3
/s) 

S: secció de la canonada (m
2
) 

v: velocitat del fluid (m/s). En aquest cas s’adopta un valor màxim de 1,5 m/s. 

 

Amb l’aplicació de l’equació anterior s’ha obtingut que la canonada d’aquest 

sistema tancat d’aigua haurà de tenir un diàmetre mínim de 23 mm. Dels diferents 

diàmetres comercials que hi ha actualment al mercat, s’ha escollit la canonada de 

polipropilè de 1” (Dexterior = 33,4 mm, Dinterior = 26 mm) ja que és la que s’aproximava 

més al diàmetre necessari. 
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4. Instal·lació hidràulica de la nau de lactació 

En aquest apartat es calcularà la quantitat d’aigua necessària pel funcionament de 

l’activitat i les instal·lacions per distribuir-la arreu dels diferents punts de consum que 

hi haurà a la nau.  

4.1. Característiques de la instal·lació  

La instal·lació hidràulica d’aquest local es durà a terme amb canonades de 

polipropilè (PP) aptes per ús alimentari. La unió dels diferents trams es durà a terme 

mitjançant soldadura. Serà molt important controlar la qualitat de les diferents 

soldadures per tal d’evitar que es desprenguin petites restes de l’interior del tub, que 

podrien contaminar l’aigua i crear obstruccions, i detectar porositats, que podrien 

generar petites fuites.  

4.2. Necessitats d’aigua  

4.2.1. Necessitats d’aigua freda 

La nau de lactació és la instal·lació ramadera amb un major consum d’aigua de 

l’explotació. Aquesta es destinarà als animals i a la neteja regular d’algunes de les parts 

de la instal·lació. A la Taula 6 s’exposa el consum d’aigua dels animals que s’allotjaran 

en aquesta nau i el cabal que haurà de transportar la canonada que abastarà els 

abeuradors. El cabal s’ha estimat a partir del consum diari i el nombre d’hores que els 

animals consumeixen l’aigua. 

Taula 6. Consum d’aigua dels animals 

Animal 
Nombre 

de caps 

Consum 

diari per 

cap (l) 

Consum 

diari (m
3
) 

Hores de 

consum 
Cabal 

(l/h) 

Ovelles lactació  200 9 1,80 4 450 

Xais  40 3 0,12 1 120 

  

A la nau també es consumirà aigua per la neteja de les instal·lacions i els 

equipaments. La zona amb una major despesa d’aigua és la lleteria i la zona d’entrada 

on es trobarà situat l’equip de rentat automàtic de la màquina de munyir. El consum 

que s’estima en els diferents punts de subministraments instal·lats en aquestes sales 

s’exposen a la Taula 7. 
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Taula 7. Necessitat d’aigua freda a la nau de lactació.    

Element Nombre 
Funcionament 

(h/dia) 
Cabal (l/h) 

Consum diari 

(m
3
/ dia) 

Rentamans 

Màquina de munyir 

Tanc  

1 

1 

1 

0,2 

0,5 

0,2 

360 

360 

360 

0,072 

0,170 

0,080 

Mànegues  2 0,6 720 0,864 

 

També s’utilitzarà l’aigua a pressió per netejar les parteres i la zona on s’allotjaran 

les xaies de lactació. La neteja d’aquests espais es realitzarà amb una màquina d’aigua 

a pressió cada vegada que es canviïn els animals. Pel bon funcionament de la màquina 

és necessari un cabal de 500 l/h i s’estima que per dur a terme aquesta neteja es 

consumiran 18 m
3
 anuals.  

Fent el sumatori del consum dels diferents punts de subministrament s’obté que de 

mitjana, diàriament seran necessaris 3,15 m
3
 d’aigua freda.  

4.2.1. Necessitats d’aigua calenta  

L’aigua calenta necessària per les diferents tasques de neteja dels equipament i la 

higiene personal dels treballadors es generà mitjançant una caldera de llenya amb una 

potència de 60.000 kcal/h situada a l’obrador.  

A la Taula 8 s’exposen els consum que s’han estimat pels diferents elements en els 

quals es subministrarà aigua calenta.  

Taula 8. Necessitats d’aigua calenta a la nau de lactació. 

Element Nombre 
Funcionament 

(h/dia) 
Cabal (l/h) 

Consum diari 

(m
3
/ dia) 

Rentamans  1 0,20 360 0,072 

Màquina de munyir 1 0,19 360 0,070 

Tanc 1 0,14 360 0,050 

 

Fent el sumatori del consum dels diferents punts de subministrament s’obté que 

diàriament seran necessaris 0,192m
3
 d’aigua calenta.  
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4.3. Dimensionament de la instal·lació hidràulica  

El dimensionament de la instal·lació hidràulica ha estat realitzat segons la normativa 

del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) en el seu Document Bàsic HS Salubritat. 

4.3.1. Càlcul del diàmetre de les canonades d’aigua freda sanitària 

La instal·lació d’aigua freda sanitària que s’ha projectat en aquesta nau s’ha dividit 

en tres línies segons el seu ús: abeurador, lleteria i neteja a pressió. S’ha realitzat 

aquesta divisió ja que així es podrà tallar l’aigua de cada línia de forma individual en 

cas de presentar-se qualsevol tipus de problema (veure plànol 11, instal·lació 

hidràulica nau de lactació). 

A la Taula 9 s’exposen els diferents elements que formaran la línia d’abeuradors i 

els seus respectius cabals. 

Taula 9. Elements de la línia d’abeuradors i els seus cabals.  

Element Nombre Cabal (l/h): 

Abeurador de nivell constant   4 112,5 

Abeuradors de cassoleta  2 60,0 

 

Els sumatori dels cabals dels diferents elements connectat a aquesta línia és de  

580 l/h. A partir del cabal obtingut es dimensionarà el diàmetre interior que haurà de 

tenir la canonada de la línia. S’ha considerat en el dimensionament una simultaneïtat 

del 100% ja que així la canonada tindrà la capacitat suficient per abastir tots els 

elements de la línia funcionant al mateix temps.  

La fórmula utilitzada pel dimensionament de les diferents canonades és la següent: 

� = � · � 

Essent: 

Q: cabal (m
3
/s) 

S: secció de la canonada (m
2
) 

v: velocitat del fluid (m/s). En aquest cas s’adopta un valor màxim de 1,5 m/s 

 

Amb l’aplicació de l’equació anterior s’ha obtingut que la canonada d’aquesta línia 

haurà de tenir un diàmetre mínim de 12 mm. Dels diferents diàmetres comercials que 

hi ha actualment al mercat, s’ha escollit la canonada de polipropilè de 1/2” (Dexterior = 

21,3 mm, Dinterior = 14,7 mm) ja que és la que s’aproxima més al diàmetre necessari. 
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Seguidament s’ha realitzat el dimensionament de la línia de la lleteria. A la Taula 10 

s’exposen els diferents elements que la formaran i els seus respectius cabals. 

Taula 10. Elements de la línia de la lleteria i els seus cabals.  

Element Nombre Cabal (l/h) 

Rentamans 1 360 

Màquina de munyir 1 360 

Tanc  1 360 

Mànegues  2 720 

 

Els sumatori del cabals dels diferents elements connectat aquesta línia és de 1.800 

l/h. A partir del cabal obtingut es dimensionarà el diàmetre interior que haurà de tenir 

la canonada de la línia. S’ha considerat en el dimensionament una simultaneïtat del 

100% ja que així la canonada tindrà la capacitat suficient per abastir tots els elements 

de la línia funcionant al mateix temps.     

Amb l’aplicació de la fórmula pel dimensionament de canonades, s’ha obtingut que 

aquesta línia haurà de tenir un diàmetre mínim de 21 mm. Dels diferents diàmetre 

comercials que hi ha actualment al mercat, s’ha escollit la canonada de polipropilè de 

1” (Dexterior = 33,4 mm, Dinterior = 26 mm) ja que és la que s’aproxima més al diàmetre 

necessari.  

Seguint la mateixa metodologia de càlcul que les línies anteriors s’ha dimensionat 

les canonades que hauran de subministrar l’aigua a les tres preses d’aigua on es 

connectarà la màquina a pressió. En cada punt de connexió serà necessari un cabal de 

500 l/h. A partir d’aquest valor i aplicant la fórmula citada anteriorment s’ha calculat el 

diàmetre que haurà de tenir la canonada.  

Per poder satisfer el cabal necessari pel bon funcionament de la màquina s’haurà 

d’instal·lar una canonada amb un diàmetre mínim de 19 mm. Dels diferents diàmetre 

comercials que hi ha actualment al mercat, s’ha escollit la canonada de polipropilè de 

3/4” (Dexterior = 26,7 mm, Dinterior = 20,1 mm) ja que és la que s’aproximava més al 

diàmetre necessari. 

Per poder subministrar l’aigua en el punt de distribució d’aquesta nau s’haurà 

d’instal·lar una canonada de connexió entre aquest punt i l’escomesa, situada a 

l’obrador(veure plànol 33, línies hidràuliques de distribució a les naus). Aquesta haurà 

de tenir un secció que li permeti transportar una cabal de 3.870 l/h. A partir del cabal 
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obtingut es dimensionarà el diàmetre interior que haurà de tenir la canonada. S’ha 

considerat en el dimensionament una simultaneïtat del 100% ja que així la canonada 

tindrà la capacitat suficient per abastir totes les línia funcionant al mateix temps.  

La fórmula utilitzada pel dimensionament de la canonada és la següent: 

� = � · � 

Essent: 

Q: cabal (m
3
/s) 

S: secció de la canonada (m
2
) 

v: velocitat del fluid (m/s). En aquest cas s’adopta un valor màxim de 1,5 m/s 

 

Amb l’aplicació de l’equació anterior s’ha obtingut que la canonada d’aquesta línia 

haurà de tenir un diàmetre mínim de 30 mm. Dels diferents diàmetre comercials que 

hi ha actualment al mercat, s’ha escollit la canonada de polipropilè de 1
1/4

” (Dexterior = 

42,2 mm, Dinterior = 33,6 mm) ja que és la que s’aproximava més al diàmetre necessari. 

4.3.2. Càlcul de la pressió de servei  

L’aigua que arriba en els diversos punts de subministrament de les línies haurà de 

tenir una pressió mínima pel bon funcionament dels diferents elements. En la línia dels 

abeuradors s’ha estimat una pressió mínima en el punt més desfavorable de la 

instal·lació de 10,33 m. En la línia de neteja aquesta pressió haurà de ser 15,50 m i en 

la línia de la lleteria de 20,66 m.   

La pressió en la qual arriba l’aigua a l’escomesa és veu reduïda degut a la pèrdua de 

càrrega de les diferents línies. El càlcul d’aquest paràmetre es du a terme amb les 

següents equacions: 

�ℎ� = �ℎ� + �ℎ
  

Essent:  

ΔhT: pèrdua de càrrega total (m) 

Δhc: pèrdua de càrrega continuada (m) 

Δhl: pèrdua de càrrega localitzada (m). Es considera el 25% de la Δhc. 
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El càlcul de la pèrdua de càrrega continuada es realitzarà amb l’equació de Hazem-

Williams que s’exposa a continuació: 

�ℎ� = 10,62 · ���,�� · � · ���,�� · ��,�� 

Essent: 

C: coeficient que depèn del material de la canonada. En aquest cas, per al polipropilè es 

pren un valor 150. 

L: longitud del tram més desfavorable de la línia (m) 

D: diàmetre interior de la canonada (m) 

Q: cabal (m
3
/s) 

 

Inicialment s’ha calculat la pèrdua de càrrega de la canonada de connexió. Per dur a 

terme aquest càlcul s’han considerat les següents dades: 

Cabal màxim: 0,001075 m
3
/ s 

Diàmetre interior de la canonada: 33,6 mm 

Longitud de la canonada: 15 m 

Aplicant l’equació citada anteriorment s’ha obtingut els resultats següents:  

Δhcontínua = 0,73 m 

Δhlocalitzada = 0,19 m 

Δhtotal = 0,91 m 

 

Seguidament s’ha calculat la pèrdua de càrrega i la pressió que hauria de tenir 

l’aigua en el inici de les línies. Els resultats obtinguts s’exposen a la Taula 11. 

Taula 11. Pèrdua de càrrega i pressió en al punt més desfavorable de la línia 

Línia 
Q màx 

(m
3
/s) 

L(m) 
D interior 

(m) 
Δhc 

(m) 
Δhl 

(m) 
ΔhT 

(m) 
Pnecessària 

 (m) 
Pinici 

(m) 

Abeuradors  0,00016 25,85 0,0147 2,02 0,51 2,53 10,33 12,86 

Lleteria  

Neteja a pressió  

0,00050 

0,00042 

6,05 

23,35 

0,0260 

0,0201 

0,25 

2,40 

0,06 

0,60 

0,31 

3 

20,66 

15,50 

20,97 

18,50 

 

Com que al punt de distribució de les diferents línies es necessita una pressió menor 

de la que arriba a la canonada de connexió (30,08 m de l’escomesa – 0,91 m de pèrdua 

de pressió a la canonada de connexió), s’ha projectat la instal·lació de reductors de 

pressió en les diferents línies. En la línia dels abeuradors aquest element haurà de 
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disminuir la pressió 17,22 m. En la línia de neteja a pressió s’instal·larà un reductor de 

11,58 m i en la de la lleteria un de 9,11 m.  

4.3.1. Dimensionament de les canonades d’aigua calenta sanitària 

La xarxa de distribució d’aigua calenta de la instal·lació serà l’encarregada de portar 

l’aigua calenta produïda a la caldera fins als diferents punts de subministrament (veure 

plànol 11, instal·lació hidràulica nau de lactació). Com s’exposa en l’apartat de 

necessitat d’aigua calenta, aquest consum serà molt menor en comparació al d’aigua 

freda ja que molt elements no n’utilitzen i en alguns d’ells es barregen els dos tipus 

d’aigua. Tot i tenir una demanda de cabal menor s’adopten els mateixos diàmetres que 

en les línies de distribució d’aigua freda per facilitar el muntatge.  

Per poder proporcionar l’aigua calenta als diferents punts de subministrament 

s’instal·larà una canonada de connexió entre l’escomesa i el punt de distribució de 

1
1/4

” (Dexterior = 42,2 mm, Dinterior = 33,6 mm) i una canonada 1” (Dexterior = 33,4 mm, 

Dinterior = 26 mm) a la línia de la lleteria (veure plànol 33, xarxa abastament d’aigua). 

 

5. Cost anual de l’aigua 

El cost anual d’aigua s’ha calculat a partir dels diferents consums diaris que hi ha en 

els diferents espais de l’explotació. En total s’estima que es consumiran 2.265,44 

m
3
/anual. Segons els preus de la base tarifaria de l’empresa subministradora 

(Sorea,2014) en la qual es marca que el preu de l’aigua actualment és de 0,75 €/m
3
 

sense IVA. Per tant, el cost anual d’aquest subministrament amb IVA inclòs serà 

2055,89 €.  
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1. Introducció 

En aquest annex es descriu el dimensionament de la instal·lació de sanejament 

necessària per evacuar les aigües pluvials i les residuals de les noves instal·lacions 

projectades. Les aigües residuals recollides per la xarxa de sanejament seran 

provinents de l’obrador i de la zona de munyida i emmagatzemament de la llet. Totes 

elles seran conduïdes a una bassa que ja hi ha actualment a l’explotació. En canvi, les 

aigües pluvials recollides a les diferents naus seran conduïdes cap als rierols que 

passen pels voltants de les instal·lacions.   

 

2. Aigües pluvials 

A continuació es determinen les dimensions dels diferents elements; canaló de la 

coberta, baixants pluvials i col·lectors pluvials, que constitueixen la xarxa de 

sanejament de cada nau. Aquest dimensionament ha estat realitzat segons la 

normativa del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) en el seu Document Bàsic HS Salubritat. 

2.1. Nau de lactació  

2.1.1. Determinació del cabal  

Per calcular la secció dels diferents elements de la instal·lació cal determinar el 

cabal màxim que hauran d’evacuar. Aquest es calcularà amb la següent equació: 

� = � · � 

Essent: 

Q: cabal a evacuar (l/s) 

S: superfície evacuar (m2) 

i: intensitat màxima de precipitació (mm/h) 

 

Es consideren les següents dades: 

Es dissenya la instal·lació de recollida d’aigües pluvials, col·locant un baixant a cada 

pilar, separats entre ells 6,4 metres(veure plànol 14, façanes sanejament nau de 

lactació).Per tant, la superfície que haurà d’evacuar cada tram de canaló serà de 72 m2 

(la nau mesura 22,5 m d’amplada i es col·locaran canalons a les dues façanes laterals)  
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La intensitat màxima de precipitació a la zona en 10 minuts segons indica el codi 

tècnic de l’edificació és de 110 mm/h. 

Per tant, de l’aplicació de l’equació anterior s’obté un resultat de 2,2 l/s.  

2.1.2. Dimensionament dels canalons  

A la nau de lactació es proposa instal·lar canalons de xapa galvanitzada de secció 10 

x 10 cm. A continuació es realitza la comprovació de la secció pel cabal calculat 

adoptant que el calat d’aquest element serà del 50%. 

Càlcul del la secció útil i el radi hidràulic: 

�����ó ú��� = 0,10 · 0,05 =  0,005 �²  

 

���� ℎ��à���� =
À���������� 

 ��í����� �����"
=

0,005

0,20
= 0,025 

Essent: 

Àrea mullada; l’àrea de la secció del canaló considerada per l’evacuació de l’aigua pluvial 

(0,05m *0,1 m =0,005 m2) 

Perímetre mullat; és 0,20 m i s’obté aplicant la següent expressió:  

(0,05m*2+0,10m). 

 

Per determinar la velocitat que podria evacuar el canaló s’ha utilitzat l’equació de 

Manning: 

$ =
1

%
· �ℎ

&
' · (

)
& =

1

0,012
· 0,025

&
' · 0,005

)
& = 0,5 �/+  

Essent:  

n: coeficient de rugositat. Factor que depèn del material, per acer galvanitzat n=0,012. 

Rh: radi hidràulic (m) 

I: pendent de canaló 

 

A partir del la velocitat de l’aigua a l’interior del canaló i la secció d’aquest s’ha 

calculat el cabal que pot evacuar el canaló:  

� = + · $ = 0,005 · 0,5 = 2,5 �/+ 

 

Com que aquest cabal és superior al cabal calculat que cal evacuar en situació de 

precipitació màxima, es considera que les dimensions del canaló són admissibles. 



Annex 17: Instal·lació de sanejament 
 

217 
 

2.1.3. Dimensionament de les baixants  

Les baixants que s’instal·laran en els diferents pilars de la nau seran de PVC. Hi 

hauran un total de 10 baixants, 5 per cada lateral (veure plànol 14, façanes sanejament 

nau de lactació).Per trobar el diàmetre interior que hauran de tenir les baixants s’ha 

aplicat la fórmula de Hunter i Dawson: 

� = 3,15 · 10-. · �//' · 01/' 

Essent: 

Q: cabal evacuar (l/s) 

r: grau d’ompliment de la canonada. En aquest cas s’ha adoptat un 33%. 

D: diàmetre de la canonada (mm) 

 

Si el cabal evacuar calculat és de 2,2 l/s s’obté que la canonada haurà de tenir un 

diàmetre interior mínim de 55 mm. Observant els catàlegs comercials s’ha determinat 

que la canonada que s’ajusta més a les necessitats és la de 75 (Dexterior = 75 mm, Dinterior 

= 69 mm). 

2.1.4. Dimensionament dels col·lectors de cada façana de la nau de lactació  

Aquests elements seran els encarregat de recollir l’aigua de les diferents baixants de 

les façanes de la nau de lactació i conduir-la fins al col·lector general. Igual que les 

baixants també seran de PVC i pel seu dimensionament s’han considerant les dades 

següents:  

Cabal a evacuar= 2,2l/s · 5 baixants= 11 l/s 

y/D : Relació entre el calat i el diàmetre de la canonada= 70 % 

n : coeficient de rugositat del material. En aquest cas el ser PVC es pren el valor 

0,012.  

I : pendent del col·lector= 2,5 % 

D: diàmetre interior del col·lector en mm 
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Amb aquestes dades i utilitzant les taules de Thormann i frankle s’ha determinat el 

cabal que podia transportar la canonada a secció plena (Qll). A partir d’aquest valor i 

l’equació que s’exposa a continuació s’ha obtingut el diàmetre interior del col·lector: 

��� =
)

2
· ()/& ·

3·45/6

.7/6   

 

Aïllant el diàmetre de l’equació s’obté que el col·lector ha de tenir un diàmetre 

mínim de 118 mm. Observant els catàlegs comercials, s’ha escollit la canonada de 125 

(Dexterior = 125 mm, Dinterior = 118,6 mm) a una pressió de treball de 4 atmosferes (veure 

plànol 14, façanes sanejament nau de lactació). 

Seguidament s’ha comprovat que la velocitat de la canonada a instal·lar sigui 

inferior a 2 i el resultat que s’ha obtingut és de 1,35 m/s.  

2.1.5. Dimensionament del col·lector general de la nau de lactació. 

El col·lector general serà l’element encarregat de recollir l’aigua dels dos col·lectors 

de la nau, un provinent de cada façana lateral, i conduir-la fins al lloc d’abocament 

situat al rierol. Igual que les baixants i els col·lectors també serà de PVC i pel seu 

dimensionament s’han considerat les dades següents:  

Cabal a evacuar= 11l/s · 2 col·lectors = 22 l/s 

y/D : Relació entre el calat i el diàmetre de la canonada = 70 % 

n : coeficient de rugositat del material. En aquest cas el ser PVC agafem 0,012  

I : pendent del col·lector= 2,5 % 

Amb aquestes dades s’ha determinat el diàmetre interior mínim que haurà de tenir 

la canonada seguint la mateixa metodològica de càlcul aplicada en el dimensionament 

dels col·lectors de les façanes laterals. El diàmetre mínim obtingut després de realitzar 

els diferents càlculs és de 153 mm. Dels catàlegs comercials, s’escull la canonada 160 

(Dexterior = 160 mm, Dinterior = 153,6 mm) a una pressió de treball de 4 atmosferes (veure 

plànol 14, façanes sanejament nau de lactació i plànol 35, xarxa de sanejament). 
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2.2. Ampliació de la nau de gestació  

2.2.1. Determinació del cabal  

Per calcular la secció dels diferents elements de la instal·lació de desguàs de l’aigua 

pluvial cal determinar el cabal màxim que hauran d’evacuar. Aquest es calcula seguint 

la següent equació: 

� = � · � 

Essent: 

Q: cabal evacuar (l/s) 

S: superfície evacuar (m2) 

i: intensitat màxima de precipitació (mm/h) 

 

Es consideren les següents dades: 

Es col·locarà un baixant a cada un dels pilar dels extrems de la nova zona 

projectada. Cal recordar en aquest punt que la nau de gestació s’amplia respecte a la 

nau existent en 10 m a partir de la seva façana est (veure plànol 24, façanes 

sanejament nau de gestació).  

La superfície que haurà d’evacuar cada tram de canaló serà de 46,5 m2 (l’amplada 

de la nau és de 9,3 m, la llargada del tram a evacuar és de 10 m i la coberta està a dues 

aigües, per tant hi haurà canalons a les dues façanes laterals)  

La intensitat màxima de precipitació a la zona en 10 minuts segons marca el codi 

tècnic de l’edificació, i tal i com s’ha establert en la nau de lactació, és de 110 mm/h. 

Aplicant l’equació anterior s’obté un cabal màxim a evacuar pels canalons de      

1,42 l/s.  

2.2.1. Dimensionament dels canalons  

Els canalons que es projecta instal·larà en aquesta nau seran de xapa galvanitzada i 

una secció de 10 x 10 cm. A continuació es realitza la comprovació de la secció 

adoptant que el calat d’aquest element serà del 50%. 
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Amb aquestes condicions de disseny, es determina la secció útil i el radi hidràulic: 

�����ó ú��� = 0,10 · 0,05 =  0,005 �²  

 

���� ℎ��à���� =
À���������� 

 ��í����� �����"
=

0,005

0,20
= 0,025 

Essent: 

Àrea mullada; l’àrea de la secció del canaló considerada per l’evacuació de l’aigua pluvial 

(0,05m *0,1 m =0,005 m2) 

Perímetre mullat; és 0,20 m i s’obté aplicant la següent expressió:  

(0,05m*2+0,10m). 

 

Es procedeix a determinar la velocitat (m/s) que podria evacuar el canaló utilitzant 

l’equació de Manning: 

$ =
1

%
· �ℎ

&
' · (

)
& =

1

0,012
· 0,025

&
' · 0,005

)
& = 0,5 �/+  

Essent:  

n: coeficient de rugositat. Factor que depèn del material, per acer galvanitzat n=0,012. 

Rh: radi hidràulic (m) 

I: pendent de canaló 

 

A partir del la velocitat de l’aigua a l’interior del canaló i la secció d’aquest s’ha 

calculat el cabal:  

� = + · $ = 0,005 · 0,5 = 2,5 �/+ 

 

Com que el cabal que pot evacuar el canaló dissenyat (2,5 l/s) és superior al cabal 

calculat que cal evacuar (1,45 l/s), es considera que les dimensions del canaló són 

admissibles. 
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2.2.2. Dimensionament de les baixants  

Les baixants que s’instal·laran en els pilars dels extrems de la nau seran de PVC. Hi 

hauran un total de 2 baixants, 1 per cada façana lateral. Per trobar el diàmetre interior 

que hauran de tenir les baixants s’aplica la fórmula de Hunter i Dawson: 

� = 3,15 · 10-. · �//' · 01/' 

Essent: 

Q: cabal evacuar (l/s) 

r: grau d’ompliment de la canonada. En aquest cas s’ha adoptat un 33%. 

D: diàmetre interior de la canonada (mm) 

 

Com que el cabal a evacuar és de 1,42 l/s s’obté que la canonada haurà de tenir un 

diàmetre interior mínim de 47 mm. Dels catàlegs comercials es determina que la 

canonada que s’ajusta més a les necessitats és la de 75mm (Dexterior = 75 mm, Dinterior = 

69 mm) (veure plànol 24, façanes sanejament nau de gestació). 

2.2.3. Dimensionament dels col·lectors  

Aquests elements seran els encarregat de recollir l’aigua de les diferents baixants, 

les de la nova instal·lació i les col·locades a la resta de la nau ja que a la part construïda 

no hi ha col·lectors, i conduir-la fins al col·lector general de la nau de gestació. Igual 

que les baixants també seran de PVC i pel seu dimensionament s’han considerant les 

dades següents:  

Cabal evacuar= 3,3 l/s. 

y/D : Relació entre el calat i el diàmetre de la canonada = 70 % 

n : coeficient de rugositat del material. En aquest cas el ser PVC agafem 0,012  

I : pendent del col·lector= 2,5 % 

Amb aquestes dades i a partir de les taules de Thormann i frankle s’ha determinat el 

cabal que pot evacuar la canonada a secció plena (Qll). A partir d’aquest valor i 

l’equació que s’exposa a continuació s’ha obtingut el diàmetre interior de col·lector: 

��� =
)

2
· ()/& ·

3·45/6

.7/6   

 

Aïllant el terme diàmetre de l’equació es determina que el col·lector ha de tenir un 

diàmetre mínim de 75 mm. A partir dels catàlegs comercials, s’escull la canonada de 90 
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(Dexterior = 90 mm, Dinterior = 84 mm) a una pressió de treball de 4 atmosferes (veure 

plànol 24, façanes sanejament nau de gestació). 

Seguidament s’ha comprovat que la velocitat de l’aigua a l’interior de la canonada a 

instal·lar no fos superior a 2 m/s i el resultat que s’ha obtingut és de 1,03 m/s.  

2.2.4. Dimensionament del col·lector general de la nau de gestació 

El col·lector general serà l’element encarregat de recollir l’aigua dels dos col·lectors 

de les façanes i conduir-la fins al lloc d’abocament situat al rierol (veure plànol 35, 

xarxa de sanejament).  

Igual que les baixants i els col·lectors també serà de PVC i pel seu dimensionament 

s’han considerat les dades següents:  

Cabal a evacuar= 3,3l/s · 2 col·lectors= 6,6 l/s 

y/D : Relació entre el calat i el diàmetre de la canonada = 70 % 

n : coeficient de rugositat del material. En aquest cas al ser PVC es pren el valor 

0,012  

I : pendent del col·lector= 2,5 % 

Amb aquesta dades s’ha determinat el diàmetre interior mínim que haurà de tenir 

la canonada seguint la mateixa metodològica de càlcul aplicada en el dimensionament 

dels col·lectors de les façanes. El diàmetre mínim obtingut després de realitzar els 

diferents càlculs és de 97 mm. A partir dels catàlegs comercials, s’escull la canonada 

110 (Dexterior = 110 mm, Dinterior = 103,6 mm) a una pressió de treball de 4 atmosferes. 

 

3. Aigües residuals  

En aquest apartat s’exposa el dimensionament de la xarxa de sanejament per 

evacuar les aigües residuals que es generin a l’obrador i a la zona de munyida i 

emmagatzematge de llet. Totes elles es conduiran a través d’aquesta xarxa fins a una 

bassa on s’emmagatzemaran. Per dur a terme el dimensionament d’aquesta xarxa s’ha 

seguit les diferents instruccions citades en el CTE. 
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3.1. Xarxa de sanejament de l’obrador 

L’elaboració dels productes làctics porta associada un gran consum d’aigua. Un cop 

utilitzada aquesta s’ha d’evacuar mitjançant la xarxa de sanejament. Aquesta en el cas 

de l’obrador s’ha dividit en dues línies per tal de facilitar el seu muntatge i evitar punts 

on es puguin crear obstruccions. Una línia recollirà les aigües residuals dels vestuaris i 

l’altra les del procés productiu.  

A la Taula 1 i Taula 2 s’exposen les diferents unitats de descàrrega que haurà 

d’evacuar la línia de vestuaris i la del procés productiu, respectivament.  

Taula 1. Unitats de descàrrega que haurà d’evacuar la línia de vestuaris.  

Element  Nombre 
Unitats de 

descàrrega 

Dutxa  1 2 
Inodor  1 4 
Rentamans  1 1 
Rentabotes 1 1 
Rentadora  1 1 

 

Si es considera pel dimensionament d’aquesta línia un coeficient de simultaneïtat 

del 100% i cada unitat de descàrrega equival a 0,47 l/s, aquesta línia haurà de tenir la 

capacitat per evacuar 4,23 l/s. 

Taula 2. Unitats de descarrega que haurà d’evacuar la línia del procés productiu 

Element  Nombre 
Unitats de 

descarrega 

Piques neteja  2 1 
Embornals  2 2 
Rentaplats 1 2 

 

Si es considera també, un coeficient de simultaneÏtat del 100 %, igual que en la línia 

de vestuaris, aquesta línia haurà de tenir la capacitat per evacuar 3,76 l/s. 

A partir del cabal de cada línia i considerant les dades que es presenten a 

continuació, es dimensionen les diferents canonades. 

y/D : Relació entre el calat i el diàmetre de la canonada = 60 % 

n : coeficient de rugositat del material. En aquest cas el ser PVC es pren el valor de 

0,012  

I : pendent de la canonada= 4 % 
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Utilitzant els valors fixats i en base a les taules de Thormann i frankle es determina 

el cabal que pot transportar la canonada a secció plena (Qll). A partir d’aquest valor i 

l’equació que s’exposa a continuació s’obté el diàmetre interior de la canonada: 

��� =
)

2
· ()/& ·

3·45/6

.7/6   

 

Aïllant el diàmetre de l’equació s’obté que la canonada de la línia de vestuaris ha de 

tenir un diàmetre mínim de 81 mm i la del procés productiu de 78 mm. A partir dels 

catàlegs comercials, es determina que a ambdues línies s’hi instal·larà una canonada 

de PVC de 90 (Dexterior = 90 mm, Dinterior = 84 mm) a una pressió de treball de 4 

atmosferes (veure plànol 31, instal·lació de sanejament obrador). 

Per transportar les aigües residuals des de l’obrador fins al col·lector general caldrà 

instal·lar una canonada. Aquesta també serà de PVC i pel seu dimensionament s’han 

considerat les dades següents:  

Cabal a evacuar= 7,99 l/s 

y/D : Relació entre el calat i el diàmetre de la canonada = 60 % 

n : coeficient de rugositat del material. En aquest cas el ser PVC es pren el valor de 

0,012  

I : pendent del col·lector= 2,5 % 

Amb aquesta dades s’ha determinat el diàmetre interior mínim que haurà de tenir 

la canonada seguint la mateixa metodològica de càlcul aplicada en el dimensionament 

de les línies interiors. El diàmetre mínim obtingut després de realitzar els diferents 

càlculs és de 112 mm. A partir dels catàlegs comercials, s’escull la canonada 125 

(Dexterior = 125 mm, Dinterior = 118,6 mm) a una pressió de treball de 4 atmosferes (veure 

plànol 35, xarxa de sanejament). 

3.2. Xarxa de sanejament de la nau de lactació  

La neteja dels diferents equipament i instal·lacions utilitzats en la munyida i 

l’emmagatzematge de la llet comporta un elevat volum d’aigua utilitzada, que caldrà 

recollir i gestionar. Per poder recollir-la i transportar-la fins al col·lector general s’ha 

dissenyat una xarxa de sanejament formada per dues línies interiors i un col·lector. 

Una línia recollirà totes les aigües de la lleteria i la zona d’entrada de la nau i l’altra les 
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de la sala de munyir. A la Taula 3 s’exposen les diferents unitats de descàrrega que 

haurà d’evacuar la línia de la lleteria. 

Taula 3. Unitats de descarrega que haurà d’evacuar la línia de la lleteria   

Element  Nombre 
Unitats de 

descarrega 

Rentamans  1 1 
Embornals  2 2 
Màquina de munyir 1 2 
Tanc 1 2 

 

Si es considera pel dimensionament d’aquesta línia un coeficient de simultaneïtat 

del 100% i cada unitat de descàrrega equival a 0,47 l/s, aquesta línia haurà de tenir la 

capacitat per evacuar 4,23 l/s. 

Pel que fa a la línia de la sala de munyir, únicament haurà de conduir les aigües d’un 

embornal. Per poder desaiguar aquest element la línia haurà de tenir la capacitat per 

evacuar 0,94 l/s. 

A partir del cabal de cada línia i considerant les dades que s’exposen a continuació, 

es duu a terme el dimensionament de les diferents canonades constituents d’aquesta 

xarxa. 

y/D : Relació entre el calat i el diàmetre de la canonada = 60 % 

n : coeficient de rugositat del material. En aquest cas el ser PVC agafem 0,012  

I : pendent de la canonada= 4 % 

A partir de les dades anteriors i utilitzant les taules de Thormann i frankle es 

determina el cabal que pot transportar la canonada a secció plena (Qll). A partir 

d’aquest valor i la següent equació s’obté el diàmetre interior de la canonada: 

��� =
)

2
· ()/& ·

3·45/6

.7/6   

 

Aïllant el diàmetre de l’equació es determina que la canonada de la línia de la 

lleteria haurà de tenir un diàmetre mínim de 81 mm i la de la sala de munyir de 46 

mm. En base als catàlegs comercials, es determina que en la línia de la lleteria s’haurà 

instal·lar una canonada de PVC de 90 (Dexterior = 90 mm, Dinterior = 84 mm) i a la de la sala 

de munyir una de 75 (Dexterior = 75 mm, Dinterior = 69 mm), totes elles a una pressió de 

treball de 4 atmosferes (veure plànol 13, instal·lació de sanejament nau de lactació). 
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Per transportar les aigües residuals des de la nau de lactació fins al col·lector 

general caldrà instal·lar un canonada. Aquesta també serà de PVC i pel seu 

dimensionament s’han considerat les dades següents:  

Cabal evacuar= 5,17 l/s 

y/D : Relació entre el calat i el diàmetre de la canonada = 60 % 

n : coeficient de rugositat del material. En aquest cas el ser PVC agafem 0,012  

I : pendent del col·lector= 4 % 

Amb aquestes dades s’ha determinat el diàmetre interior mínim que haurà de tenir 

la canonada seguint la mateixa metodològica de càlcul aplicada en el dimensionament 

de les línies interiors. El diàmetre mínim obtingut després de realitzar els diferents 

càlculs és de 87 mm. A partir dels catàlegs comercials, s’escull la canonada 110 (Dexterior 

= 110 mm, Dinterior = 103,6 mm) a una pressió de treball de 4 atmosferes (veure plànol 

35, xarxa de sanejament). 

3.3. Col·lector general  

Aquest element de la xarxa de sanejament serà l’encarregat de transportar les 

aigües provinents de l’obrador i la nau de lactació fins a la bassa d’emmagatzematge. 

Igual que la resta d’elements de la instal·lació serà de PVC i pel seu dimensionament es 

consideren les dades següents:  

Cabal evacuar= 13,16 l/s 

y/D : Relació entre el calat i el diàmetre de la canonada = 60 % 

n : coeficient de rugositat del material. En aquest cas el ser PVC agafem 0,012  

I : pendent del col·lector= 2,5 % 

Amb aquests valors es determina el diàmetre interior mínim que haurà de tenir la 

canonada seguint la mateixa metodologia de càlcul aplicada en el dimensionament de 

la resta d’elements de la instal·lació. El diàmetre mínim obtingut després de realitzar 

els diferents càlculs és de 136 mm. A partir dels catàlegs comercials, s’escull la 

canonada 160 (Dexterior = 160 mm, Dinterior = 153,6 mm) a una pressió de treball de 4 

atmosferes (veure plànol 35, xarxa de sanejament). 
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4. Emmagatzematge de les aigües residuals  

Les aigües residuals que es generin a l’explotació seran emmagatzemades en una 

bassa per la seva posterior distribució en els camps de la finca. S’ha estimat que pel 

conreu que es durà a terme a la finca serà necessària una capacitat 

d’emmagatzematge de 6 mesos.   

La xarxa de sanejament aportarà a la bassa d’emmagatzematge les aigües 

provinents d’algunes de les tasques del procés d’elaboració dels productes làctics, la 

neteja d’instal·lacions i equipaments de l’obrador i la nau de lactació, la higiene 

personal dels treballador i el xerigot generat en el procés de producció del formatge 

fresc. En total aquest xarxa evacuarà uns 1.002 m3/anuals dels quals se n’hauran de 

poder emmagatzemar la meitat. 

La bassa que ja hi ha actualment a l’explotació té una base de 10,2 x 10 m i una 

alçada de 5 metre. Aquestes dimensions permetran emmagatzemar 510 m3 que ja 

seran suficients per les necessitats que tindrà l’activitat.    
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1. Descripció de les cambres refrigerades 

Per la producció i conservació dels diferents productes làctics són necessaris un 

seguit d’espais refrigerants. En aquest annex es determinen els equips de refrigeració 

per poder oferir ens les diferents cambres les condicions de fred necessàries. Dins 

l’elaborador aquests espais són els següents: 

� Cambra de refrigeració: Cambra on s’emmagatzemaran els productes un cop 

elaborats i fins el moment de la seva expedició. Aquesta es trobarà a una 

temperatura de 4°C i tindrà unes dimensions de 1,6 m x 2m x 3 m, el qual 

suposarà un volum total de 9,6 m
3
. 

� Cambra de maduració: En aquesta cambra es durà a terme la maduració del 

formatge Serrat. Perquè aquest procés es desenvolupi correctament la 

cambra s’haurà de trobar a una temperatura de 10-12°C i una humitat 

relativa del 85-90%. Les seves dimensions seran de 4,2 m x 2 m x 3 m, el qual 

suposarà un volum total de 25,2 m
2
. 

Veure plànol 25, distribució interior obrador. 

 

2. Càlcul de la càrrega tèrmica 

Tot seguit es calcula la càrrega tèrmica de les diferents sales refrigerades. 

2.1. Càlcul de l’aïllament de les cambres refrigerades  

Per la construcció de les dues cambres refrigerades s’utilitzaran els mateixos criteris 

constructius. A les parets que delimiten amb l’interior del local s’instal·larà panell 

sandvitx de 100 mm de gruix (veure plànol 28, secció obrador). Aquest estarà format 

per dues làmines d’acer de 1 mm de gruix a cada banda i al mig una capa de 98 mm 

d’escuma rígida de poliuretà. En les parets de les cambres que delimiten amb els 

tancaments laterals del local s’instal·laran panells de 5 cm de gruix formats per una 

capa de 49 mm d’escuma rígida de poliuretà i una làmina d’acer de 1 mm, la qual es 

col·locarà a la superfície de l’interior de la cambra. S’ha optat per un panell d’aquestes 

característiques per tal de poder-lo col·locar entre la diferència d’amplada que hi ha 

entre el tancament d’obra i els pilars de l’estructura. Als sostres també es col·locarà el 
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mateix tipus de panells però amb un gruix de 6 cm, per tal de reduir la transferència de 

calor per aquesta superfície.  

Els terres estaran formats per una capa de 20 cm de formigó i una fina capa de 

resines a la part superior. Aquesta última, el ser una capa d’un gruix tan prim s’ha 

depreciat la seva capacitat aïllant a l’hora de realitzar el càlcul. 

2.1.1. Càlcul de la temperatura mitjana exterior (Tme) 

El càlcul d’aquest paràmetre s’ha realitzat amb les dades mitjanes enregistrades a 

l’estació meteorològica de Roda de Ter durant el període 2001-2013. L’equació 

utilitzada pel càlcul de la Tme en el cas de parets és la següent: 

��� = 0,4 · ��	 + 0,6 · ��à = 0,4 · 23,1 + 0,6 · 30,7 = 27,66℃ 

Essent: 

Tmn: valor mitjà de les temperatures mitjanes mensuals corresponents al mes més càlid 

del període de treball de la cambra (°C) 

Tmàx: valor mitjà de les temperatures màximes del mes més càlid del període del treball 

de la cambra (°C) 

 

En les dues cambres projectades les parets que delimiten amb els tancaments 

laterals del local són les que es trobaran orientades a l’Oest. Segons marca el Codi 

Tècnic de l’Edificació en els tancaments amb aquesta orientació la temperatura 

mitjana exterior obtinguda s’ha de multiplicar per 0,9, obtenint així un valor de 

24,89°C. 

Pel càlcul de la temperatura mitjana exterior del sostre s’estima que la Tme és igual 

al valor mitjà de les temperatures mitjanes mensuals corresponents al mes més càlid 

del període de treball de la cambra més un factor de correcció de 12°C marcat per la 

normativa tècnica.  

El terra al trobar-se amb contacte directa amb el sòl es determina que la seva Tme és 

de 15°C. En aquest cas aplicar el factor de correcció descrit pel codi tècnic ((Tme+15)/2) 

obtenim el mateix valor de temperatura.  
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2.1.2. Càlcul del coeficient global de transmissió de calor 

El valor del coeficient global de transferència de calor (K) depèn del moviment de 

l’aire en l’exterior i l’interior de la cambra i dels materials i gruixos que estan 

realitzades les diferents superfícies. Pel càlcul s’utilitza la següent equació: 

1
� = 1

ℎ�
+ � ��

��

	

���
+ 1

ℎ�
 

Essent: 

hi: coeficient individual de transferència de calor per convecció entre l’aire i la paret 

interior, sostre o terra (kcal/(h·m
2
·°C)) 

he: coeficient individual de transferència de calor per convecció entre l’aire i la paret 

exterior, sostre o terra (kcal/(h·m
2
·°C)) 

ei: gruix de cada una de les capes de material que composen la paret, sostre o terra (m) 

λi: conductivitat tèrmica de cada un dels materials que composen les diferents capes de 

la paret, sostre o terra de la cambra (kcal/(h·m
2
·°C)) 

 

A la Taula 1 es mostren els resultats obtinguts després d’aplicar la fórmula anterior 

pels diferents superfícies de les cambres:  

Taula 1. Càlcul del coeficient global de transmissió de calor. 

Superfícies Orientació 1/he + 1/hi ∑ (ei/λi) K 

Parets Nord 0,26 6,13 0,16 

 
Sud 0,26 6,13 0,16 

 
Est 0,26 6,13 1,16 

 
Oest 0,17 3,06 0,31 

Terra 
 

0,21 1,67 2,65 

Sostre 
 

0,14 3,63 0,27 
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2.2. Cambra de maduració 

En els següent punts s’exposen els diferents càlculs per obtenir les diferents 

entrades de calor que hi ha a la cambra de maduració. 

2.2.1. Càrrega tèrmica per flux de calor a través de les diferents superfícies 

La calor que es transmet diàriament a través de les parets, terres i sostre (Q1) d’una 

cambra refrigerada es calcula mitjançant l’expressió següent: 

�� = � · � · ∆� · 24 

Essent: 

A: superfície de les diferents àrees (m
2
) 

K: coeficient global de transferència de calor (kcal/(h·m
2
·°C)) 

ΔT: diferència de temperatures entre l’interior i l’exterior de la cambra (°C) 

 

La diferència de temperatures ΔT es determina amb l’expressió que s’exposa a 

continuació: 

∆� = ��� − ��� 

Essent: 

Tme: temperatura mitjana a l’exterior de la cambra (°C) 

Tmi: temperatura mitjana a l’interior de la cambra (°C) 

 

Amb les equacions citades anteriorment s’han obtingut els resultat de la Taula 2 i 

Taula 3. 

Taula 2. Diferència de temperatures a les diferents superfícies de la cambra. 

Superfícies Orientació Tme Tmi ΔT 

Parets Nord 20,00 10,00 10,00 

 
Sud 20,00 10,00 10,00 

 
Est 20,00 10,00 10,00 

 
Oest 24,89 10,00 14,89 

Terra  
 

15,00 10,00 5,00 

Sostre  
 

35,10 10,00 25,10 
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Taula 3. Càrrega tèrmica per flux de calor a través de les parets, terres i sostres 

Superfícies Orientació  A K ΔT Q1 

Parets Nord 12,60 0,16 10,00 483,84 

 
Sud 12,60 0,16 10,00 483,84 

 
Est  6,00 0,16 10,00 230,40 

 
Oest  6,00 0,31 14,89 664,69 

Terra  
 

8,40 2,65 5,00 2671,20 

Sostre  
 

8,40 0,27 25,10 1366,24 

 

Si es realitza el sumatori de les transmissions de calor que hi ha per les diferents 

superfícies de la cambra sumen un total de 5.900,21 kcal/dia. 

2.2.2. Càrrega tèrmica per l’entrada d’aire 

L’aire de l’interior de les cambres refrigerades, amb temperatures de treball 

superiors a 0°C, s’ha d’anar renovant amb aire fresc per tal que els productes 

emmagatzemats es conservin correctament. Pel càlcul del flux de calor degut a les 

entrades d’aire s’aplica la següent equació: 

�� =  · !"� − "�# · !$#%� · 1
& = 25,20 · !16,25 − 6,97# · 1,22 · 19,50 = 5.563,43 +,-./&"- 

Essent: 

V: volum de la cambra (m
3
) 

ie: entalpia de l’aire exterior (kcal/kg) 

ii: entalpia de l’aire interior (kcal/kg) 

v: volum específic mitjà de l’aire, entre les condicions exteriors i interiors (m
3
/kg)  

1/d: taxa diària de renovació de l’aire en funció de volum de la cambra i la seva 

temperatura de treball  

 

El volum específic mitjà de l’aire (v) s’ha calculat amb la següent expressió: 

!$#%� =   01�2� - ��� + 01�2� - ���
2 =  1,248 - 10°5 + 1,193 - 23,1°5 

2 = 1,22 +6/78 

Essent: 

Ρaire : densitat de l’aire a les diferents temperatures (kg/m
3
) 
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2.2.3. Càrrega tèrmica per refrigeració d’aliments 

L’entrada de productes a un temperatura més elevada que la de l’interior de la 

cambra refrigerada, generà una càrrega tèrmica. Aquesta es calcula amb la fórmula de 

continuació: 

�8 = 9 · 5: · ΔT: = 25,50 · 0,5 · !20 − 10# = 127,50 +,-./&"- 

Essent: 

w: cabal màssic del producte refredat (kcal/dia) 

Cp: calor específica mitjana del formatge a temperatures superiors a les de congelació 

(kcal/(kg·°C)) 

ΔTp: diferència de temperatures, entre la temperatura inicial de refredament i la 

temperatura final (°C) 

2.2.4. Càrrega tèrmica per la calor cedida per les persones  

Les persones al treballar en un espai amb una temperatura menor que la del seu 

cos, cedeixen escalfor. Aquesta es pot calcular com:  

�= = > · ? · ℎ = 180 · 1 · 0,75 = 135 +,-./&"- 

Essent: 

q: potència calorífica alliberada per persona en funció de la temperatura de la cambra 

(cambra de maduració 10°C)(kcal/(h · persona)) 

n: nombre de persones que han de treballar a l’interior de la cambra  

h: durada de l’estada de les persones en la cambra (h/dia) 

2.2.5. Càrrega tèrmica deguda a l’enllumenat de la cambra  

La calor que desprèn la il·luminació de la cambra es pot determinar a partir de la 

següent equació: 

�@ = A · B · 860 = 0,13 · 0,75 · 860 = 83,85 +,-./&"-  

Essent: 

p: potència total de les làmpades de la cambra (kW) 

t: temps diari de funcionament de les làmpades (h/dia) 

860: factor de conversió de kWh/dia a kcal/dia  
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2.2.6. Càrregues tèrmiques diverses  

En aquest apartat s’inclouen els diferents fluxos de calor que poden despendre les 

diferents màquines que funcionin en l’interior de la cambra refrigerada. En la cambra 

de maduració únicament cal considerar la calor alliberada pels ventiladors de 

l’evaporador. Aquesta càrrega tèrmica es pot calcular com:  

�C = A · B · 860 = 0,1 · 12 · 860 = 1032 +,-./&"-  
Essent: 

p: potència de tots els ventilador (kW) 

t: temps diari de funcionament dels ventiladors (h/dia) 

860: factor de conversió de kWh/dia a kcal/dia 

2.2.7. Càrrega tèrmica total 

Per poder determinar les necessitats totals de fred es fa un sumatori dels diferents 

conceptes, en el qual s’hi aplica un factor de seguretat d’un 10%. Després d’efectuar 

aquest càlcul s’ha obtingut unes necessitats de 14.126,19 kcal/dia.  

Per mantenir la cambra de maduració a 10°C s’estima que l’equip de refrigeració 

funcionarà 14 hores diàries. Per tal de poder eliminar la càrrega tèrmica diària amb les 

hores de funcionament de l’equip aquest haurà d’extreure 1.009,01 kcal/ h (1.170,45 

W/h). 

2.2.8. Elecció de l’equip frigorífic 

Per tal de poder satisfer les necessitats de fred que té la cambra de maduració 

s’opta per instal·lar un equip de refrigeració monofàsic de 368W de potència. Aquest 

estarà composat per evaporador, condensador i compressor i funcionarà amb el 

refrigerant R-404A. 

2.3. Cambra de refrigeració 

En els següents punts s’exposen els diferents càlculs per obtenir les diferents 

entrades de calor que hi ha a la cambra de refrigeració.   

2.3.1. Càrrega tèrmica per flux de calor a través de les diferents superfícies 

La calor que es transmet diàriament a través de les parets, terres i sostre (Q1) d’una 

cambra refrigerada es calcula mitjançant l’expressió següent: 

�� = � · � · ∆� · 24 
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Essent: 

A: superfície de les diferents àrees (m
2
) 

K: coeficient global de transferència de calor (kcal/(h·m
2
·°C)) 

ΔT: diferència de temperatures entre l’interior i l’exterior de la cambra (°C) 

La diferència de temperatures ΔT es determina amb l’expressió que s’exposa a 

continuació: 

∆� = ��� − ��� 

Essent: 

Tme: temperatura mitjana a l’exterior de la cambra (°C) 

Tmi: temperatura mitjana a l’interior de la cambra (°C) 

 

Amb les equacions citades anteriorment s’han obtingut els resultats de la Taula 4 i 

Taula 5. 

Taula 4. Diferència de temperatures a les diferents superfícies de la cambra. 

Superfícies Orientació Tme Tmi ΔT 

Parets Nord 10,00 4,00 6,00 

 
Sud 20,00 4,00 16,00 

 
Est 20,00 4,00 16,00 

 
Oest 24,89 4,00 20,89 

Terra  
 

15,00 4,00 11,00 

Sostre  
 

35,10 4,00 31,10 

 

Taula 5. Càrrega tèrmica per flux de calor a través de les parets, terres i sostres 

Superfícies Orientació  A K ΔT Q1 

Parets Nord 4,80 0,16 6,00 110,59 

 
Sud 4,80 0,16 16,00 294,91 

 
Est  6,00 0,16 16,00 368,64 

 
Oest  6,00 0,31 20,89 934,53 

Terra  
 

3,20 2,65 11,00 2238,72 

Sostre  
 

3,20 0,27 31,10 664,89 

 

Si es realitza el sumatori de les transmissions de calor que hi ha per les diferents 

superfícies de la cambra sumen un total de 4.612,28 kcal/dia. 
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2.3.2. Càrrega tèrmica per l’entrada d’aire 

L’aire de l’interior de les cambres refrigerades, amb temperatures de treball 

superiors a 0°C, s’ha d’anar renovant amb aire fresc per tal que els productes 

emmagatzemats es conservin correctament. Pel càlcul del flux de calor degut a les 

entrades d’aire s’aplica la següent equació: 

�� =  · !"� − "�# · !$#%� · 1
& = 9,60 · !16,25 − 3,96# · 1,23 · 32 = 4.643,85 +,-./&"- 

Essent: 

V: volum de la cambra (m
3
) 

ie: entalpia de l’aire exterior (kcal/kg) 

ii: entalpia de l’aire interior (kcal/kg) 

v: volum específic mitjà de l’aire, entre les condicions exteriors i interiors (m
3
/kg)  

1/d: taxa diària de renovació de l’aire en funció de volum de la cambra i la seva 

temperatura de treball.  

El volum específic mitjà de l’aire (v) s’ha calculat amb la següent expressió: 

!$#%� =   01�2� - ��� + 01�2� - ���
2 =  1,275 - 4°5 + 1,193 - 23,1°5 

2 = 1,23 +6/78 

Essent: 

Ρaire : densitat de l’aire a les diferents temperatures (kg/m
3
) 

 

2.3.3. Càrrega tèrmica per refrigeració d’aliments 

L’entrada de productes a un temperatura més elevada que la de l’interior de la 

cambra refrigerada, generà una càrrega tèrmica. Aquesta es calcula amb la fórmula de 

continuació: 

�8 = 9 · 5: · ΔT: = 142 · 0,5 · !20 − 4# = 1136 +,-./&"- 

Essent: 

w: cabal màssic del producte refredat (kcal/dia) 

Cp: calor específica mitjana del formatge a temperatures superiors a les de congelació 

(kcal/(kg·°C)) 

ΔTp: diferència de temperatures, entre la temperatura inicial de refredament i la 

temperatura final (°C) 
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2.3.4. Càrrega tèrmica per la calor cedida per les persones  

Les persones al treballar en un espai amb una temperatura menor que la del seu 

cos, cedeixen escalfor. Aquesta es pot calcular com:  

�= = > · ? · ℎ = 226 · 1 · 0,5 = 113 +,-./&"- 

Essent: 

q: potència calorífica alliberada per persona en funció de la temperatura de la cambra 

(cambra de maduració 4°C)(kcal/(h · persona)) 

n: nombre de persones que han de treballar a l’interior de la cambra  

h: durada de l’estada de les persones en la cambra (h/dia) 

 

2.3.5. Càrrega tèrmica deguda a l’enllumenat de la cambra  

La calor que desprèn la il·luminació de la cambra es pot determinar a partir de la 

següent equació: 

�@ = A · B · 860 = 0,07 · 0,5 · 860 = 27,95 +,-./&"-  

Essent: 

p: potència total de les làmpades de la cambra (kW) 

t: temps diari de funcionament de les làmpades (h/dia) 

860: factor de conversió de kWh/dia a kcal/dia  

 

2.3.6. Càrregues tèrmiques diverses  

En aquest apartat s’inclouen els diferents fluxos de calor que poden despendre les 

diferents màquines que funcionin en l’interior de la cambra refrigerada. En la cambra 

de refrigeració únicament cal considerar la calor alliberada pels ventiladors de 

l’evaporador. Aquesta càrrega tèrmica es pot calcular com:  

�C = A · B · 860 = 0,1 · 12 · 860 = 1032 +,-./&"-  
Essent: 

p: potència de tots els ventilador (kW) 

t: temps diari de funcionament dels ventiladors (h/dia) 

860: factor de conversió de kWh/dia a kcal/dia 
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2.3.7. Càrrega tèrmica total 

Per poder determinar les necessitats totals de fred es fa un sumatori dels diferents 

conceptes, en el qual s’hi aplica un factor de seguretat d’un 10%. Després d’efectuar 

aquest càlcul s’ha obtingut unes necessitats de 12.721,59 kcal/dia.  

Per mantenir la cambra de refrigeració a 4°C s’estima que l’equip de refrigeració 

funcionarà 14 hores diàries. Per tal de poder eliminar la càrrega tèrmica diària amb les 

hores de funcionament de l’equip aquest haurà d’extreure 908,69 kcal/h (1.054,08 

W/h). 

2.3.8. Elecció de l’equip frigorífic 

Per tal de poder satisfer les necessitats de fred que té la cambra de refrigeració 

s’opta per instal·lar un equip de refrigeració monofàsic de 368W de potència. Aquest 

estarà composat per evaporador, condensador i compressor i funcionarà amb el 

refrigerant R-404A.  
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1. Introducció  

En aquest annex es calcularan els element que són necessaris per garantir una bona 

seguretat dels treballadors i de les instal·lacions en cas de produir-se un incendi. 

També s’indicarà la disposició dels diferents element en les instal·lacions per tal de 

poder lluitar contra el foc en cas que aquest es produeixi. La realització d’aquest annex 

es basarà en el Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials 

(RSCIEI), aprovat pel Reial Decret 2267/2004, del 3 de desembre. Tot i que els espais 

de treball són instal·lacions ramaderes amb un petit obrador s’ha basat l’estudi amb la 

normativa d’establiment industrials ja que actualment no n’hi ha d’específica per 

aquest tipus d’espais.  

Malgrat que les instal·lacions disposin d’equips per a la lluita contra incendis serà 

imprescindible una actitud responsable per part de tots els operaris de l’explotació per 

intentar reduir al màxim els riscos perquè aquests es produeixin. 

 

2. Característiques de les instal·lacions  

La nova activitat projectada tindrà varies instal·lacions per tal d’acollir els animals i 

elaborar els diferents productes làctics. De totes aquestes instal·lacions únicament es 

realitzarà el pla contra incendis de l’obrador. Com que la resta d’instal·lacions són d’ús 

ramader i disposen de gran vies d’accés a l’exterior i materials poc inflamables en el 

seu interior, no serà necessari l’aplicació d’un pla contra incendis.  

Segons el RSCIEI, l’obrador projectat es classifica dins un establiment del tipus C ja 

que tindrà una sola planta i es distanciarà més de 3 m de qualsevol altre edifici.  

 

3. Determinació de la densitat de càrrega de foc 

El càlcul de la densitat de càrrega de foc serà el paràmetre que ens determinarà el 

nivell de risc de la nostra instal·lació. Per calcular-lo es diferenciaran les àrees 

destinades a activitats d’emmagatzematge i les àrees destinades a activitats diferents 

de l’emmagatzematge. Tots els càlculs es durant a terme d’acord amb les indicacions 

del RSCIEI.  

 



Annex 19: Pla contra incendis  
 

244 
 

La densitat de càrrega de foc per a les zones d’emmagatzematge es calcularà amb la 

següent equació: 

�� =
∑ (��� · 
� · ℎ� · ��)
�
���

�
· �� 

Essent:  

Qs: densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida de l’àrea d’incendi (MJ/m2) 

qvi: càrrega de foc aportada per cada metre cúbic de producte emmagatzemat existent 

en l’àrea d’incendi (MJ/m3) 

Ci: coeficient que pondera el grau de perillositat, segons el seu poder de combustió, dels 

diferent combustibles presents en l’àrea d’incendi (adimensional) 

si: superfície de cada una de les zones d’emmagatzematge (m2) 

hi: alçada d’emmagatzematge del material combustible (m) 

A: superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de l’àrea d’incendi 

(m2) 

Ra: coeficient de correcció del grau de perillositat per activació inherent a l’activitat 

industrial desenvolupada en el sector d’incendi: producció, muntatge, transformació, 

reparació, emmagatzematge, etc. Quan existeixin diferents activitats en un mateix 

sector, es prendrà com a factor de risc d’activació l’inherent a l’activitat de major risc 

sempre que aquesta ocupi com a mínim el 10% de la superfície del sector o àrea 

d’incendi (adimensional) 

 

La densitat de càrrega de foc per a les sales que no es destinaran a 

l’emmagatzematge es calcularà amb la següent fórmula: 

�� =
∑ (��� · 
� · ��)
�
���

�
· �� 

Essent:  

qsi: poder calorífic de cada un dels combustible existents en el sector d’incendi (MJ/m2) 

 

Al disposar d’un local amb unes dimensions bastant reduïdes s’ha considerat com 

un únic sector d’incendi.  

A la Taula 1 es mostren les diferents variables utilitzades i els resultats obtinguts en 

el càlcul de la càrrega de foc del sector d’incendi.  
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Taula 1. Densitat de càrrega de foc del sector d’incendi.  

Sales destinades a l’emmagatzematge  
qvi 

(MJ/m
3
) 

Ci hi(m) si (m
2
) 

A 

(m
2
) 

Ra 

Qs parcial 

de la zona 

(MJ/m
2
) 

Cambra de maduració   2500 1 2,5 9,2 135,6 2 848,08 

Cambra de refrigeració  2500 1 2,5 4 135,6 2 368,73 

Cambra d'oreig 2500 1 2,5 2,7 135,6 2 248,89 

Magatzem  2500 1 2 14 135,6 2 1032,45 

Magatzem de productes de neteja 200 1 1,5 9,3 135,6 1 20,58 

Sala no destinades a l’emmagatzematge 
qsi 

(MJ/m
2
) 

Ci 
 

si (m
2
) 

A 

(m
2
) 

Ra 
 

Vestuaris  600 1 
 

12,1 135,6 1 53,54 

Laboratori i despatx 600 1 
 

3,8 135,6 1 16,81 

Obrador  100 1 
 

42,4 135,6 1,5 46,90 

Envasament i expedició 100 1 
 

11,1 135,6 1,5 12,28 

Sala caldera  200 1 
 

5,1 135,6 1 7,52 

Passadís  100 1 
 

21,9 135,6 1,5 24,23 

Qs del sector (MJ/m
2
) 

      
2680,01 

 

A partir del valor de densitat de càrrega de foc obtingut es determinarà el nivell de 

risc intrínsec tenint en compte els llindars que fixa el RSCIEI i que es mostren en la 

Taula 2. 

Taula 2. Nivell de risc intrínsec d’un sector d’incendi, d’un edifici industrial o d’un establiment 

industrial segons el RSCIEI 

Nivell de risc intrínsec 
Densitat de foc ponderada i 

corregida (MJ/m
2
) 

Baix 1 Qs≤425 

 
2 425<Qs≤850 

Mitjà 3 850<Qs≤1.275 

 
4 1.275<Qs≤1.700 

 
5 1.700<Qs≤3.400 

Alt 6 3.400<Qs≤6.800 

 
7 6.800<Qs≤13.600 

 
8 13.600<Qs 

 

Introduint a la taula el resultat de densitat de càrrega de foc obtingut s’obté que el 

sector d’incendi té un risc intrínsec mitjà (5). 
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4. Equips i instal·lacions contra incendis 

A continuació es descriuran els diversos equipaments de protecció contra incendis 

que es col·locaran a l’explotació. 

4.1. Extintors 

L’extintor portàtil és un aparell que s’utilitza per extingir el foc i és un element de 

protecció activa. Aquests es col·locaran en els espais amb major probabilitat d’incendi i 

sempre en punts fàcilment visibles i accessibles. El recorregut màxim des de qualsevol 

punt del sector d’incendi fins a l’extintor no haurà de superar els 15 m i estaran 

col·locats a una alçada de 1,5 m respecte el terra.  

A l’explotació s’instal·laran tres extintors de pols seca ABC de 6 kg, dos dels quals a 

l’obrador i el restant a la zona d’entrada de la nau de lactació (veure plànol 15, pla 

contra incendis nau de lactació i plànol 32, pla contra incendis obrador). Aquest tipus 

d’extintors són adequats per extingir focs de tipus sòlid, líquid i gasós. A la sala de la 

caldera també es col·locarà un extintor però aquest serà de diòxid de carboni de 10 kg 

(veure plànol 32, pla contra incendis obrador). Per comprovar el seu bon estat 

anualment tots aquests extintors hauran de passar una revisió. 

4.2. Boques d’incendi equipades (BIE) 

La instal·lació de l’obrador no requerirà cap boca d’incendi equipada ja que té un 

nivell de risc intrínsec mitjà i no supera els 1.000 m2. 

4.3. Hidrants exteriors  

No es requeriran hidrants exteriors ja que la instal·lació té un nivell de risc intrínsec 

mitjà i no supera els 3.500 m2 de superfície. 

4.4. Sortida i enllumenat d’emergència 

En aquesta instal·lació hi haurà dues sortides d’emergència, una en cada façana de 

la nau, de forma que la distància màxima del recorregut d’evacuació no superi els 50 m 

d’acord amb la normativa (veure plànol 32, pla contra incendis obrador).  

Per facilitar la visualització de les sortides de les diferents sales en cas d’apagada del 

subministrament elèctric s’instal·laran llums d’emergència a sobre cada porta dels 



Annex 19: Pla contra incendis  
 

247 
 

recintes tancats. Aquest sistema d’enllumenat es posarà en funcionament quan la 

tensió baixi per sota del 70% del valor normal. 

4.5. Sistemes de detecció i alarma contra incendis  

Degut a les petites dimensions del local no serà necessària la instal·lació de cap 

sistema de detecció i alarma contra incendis. Únicament es senyalitzaran les vies 

d’evacuació, mitjançant senyals reflectants, per facilitar l’evacuació dels operaris.  

4.6. Sistema d’evacuació de fums  

La instal·lació projectada no requerirà la instal·lació d’un sistema d’evacuació de 

fums ja que la seva superfície no supera els 2.000 m2. 

4.7. Aspectes a verificar en establiments ubicats en llocs amb risc 

d’incendi forestal 

L’explotació on s’ha projectat la nova activitat es troba situada en mig d’una zona 

forestal. Tot i l’abundant massa boscosa que envolta l’explotació aquesta es troba 

situada a més de 25 metres de les instal·lacions. Si en algun punt la vegetació entrés 

dins el perímetre citat anteriorment es desbrossarà. Respecte a les vies d’accés 

alternatives, l’explotació en disposa d’una que finalitza en un fons de sac de forma 

circular de més de 12,5 metres de radi.  
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1. Introducció  

La major sensibilitat de la societat en vers a la protecció del medi ambient i el 

desenvolupament d’activitats sostenibles fan que cada vegada més les empreses vagin 

adoptant mesures per reduir l’impacte ambiental que pugin generar. Aquest impacte 

és avaluat segons les instruccions que marca la llei 21/2013, de 9 de desembre. 

En aquest annex s’analitzaran les alteracions al medi que produirà l’activitat 

projecta i les mesures que s’adoptaran per controlar-les i reduir-ne el seu impacte.  

 

2. Impacte ambiental durant l’obra  

Durant l’execució de l’obra es produiran un seguit d’impactes sobre el medi que cal 

tenir en compte i controlar. 

2.1. Contaminació de les aigües  

Durant l’execució de l’obra no hi haurà contaminació de les aigües i per tant no 

caldrà aplicar cap mesura correctiva. 

2.2. Contaminació atmosfèrica  

La contaminació atmosfèrica durant l’execució de l’obra únicament serà produïda 

pel soroll que pugui genera la maquinària i les partícules sòlides (pols) que es puguin 

produir durant la realització de les diferents tasques d’execució. Com a mesura 

correctores únicament s’exigirà als treballador que remullin la superfície per evitar la 

generació de pols. 

2.3. Emissió de gasos  

La maquinària utilitzada per l’execució de l’obra haurà d’estar en perfectes 

condicions per tal d’assegurar que està per sota els límits que marca la normativa 

vigent sobre l’emissió de gasos (R.D. 102/2011, de 28 de gener). 
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2.4. Contaminació del sòl  

La contaminació del sòl serà bàsicament deguda als residus sòlids. Per evitar 

aquesta contaminació durant l’execució de l’obra es col·locaran diversos contenidors 

per tal de poder fer el triatge i la recollida dels diferents residus.  

 

3. Impacte ambiental de l’activitat 

Durant la fase d’explotació de l’activitat es produiran tot un seguit d’impactes 

ambientals.  

3.1. Aigües residuals 

L’activitat ramadera i l’elaboració de productes làctics generarà un volum d’aigües 

residuals i subproductes líquids que caldrà gestionar. Aquests últims seran bàsicament 

els sèrums que es produeixin durant els processos d’elaboració dels diferents 

productes. Al ser uns subproductes làctics d’elevada qualitat es subministrant com a 

complement alimentari als animals lactants sempre que no continguin sals (sèrum 

resultant de l’elaboració de formatge fresc).  

Respecte a les aigües residuals, degut a l’elevat percentatge de matèria orgànica 

que contindran seran utilitzades com adob pels camps. Prèviament a l’aplicació a camp 

d’aquests residus s’efectuarà una aeració en el dipòsit d’emmagatzematge. Aquesta es 

durà a terme quinzenalment mitjançant un remenador accionat pel tractor. A part 

d’aportar oxigen a les aigües aquesta acció també ajudarà a homogeneïtzar-les.  

També es recollirà en una xarxa separada les aigües de pluja recollides en els 

canalons, les quals tindran una càrrega de contaminació molt baixa i es disposaran als 

rierols propers a la finca. 

3.1.1. Aigües residuals del procés productiu 

El major volum d’aigües residuals provindrà de l’aigua utilitzada per la neteja de 

maquinària, equipaments i paviments. Aquestes aigües estaran constituïdes per una 

dilució de llet crua i llet tractada, procedents dels vessaments obligats o accidentals en 

els diferents punts del procés productiu. A més, les restes de rentatges contindran 

restes de productes químics també utilitzats en la neteja. Per tal de reduir el màxim la 

contaminació del sòl amb residus químic únicament s’utilitzaran productes 
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biodegradables. En principi els efluents produïts seran rics en matèria orgànica 

dissolta.  

3.1.2. Aigües negres  

Es consideraran aigües negres les procedents dels sanitaris, dutxes, rentamans, etc, 

de l’activitat. Aquest tipus d’aigües es caracteritzaran per tenir una elevada quantitat 

de matèria orgànica i un petit percentatge de sabons. Igual que la resta d’aigües 

residuals generades a l’explotació s’emmagatzemaran en un dipòsit per la seva 

posterior aplicació a camp. 

3.1.3. Aigües pluvials  

Les aigües provinents de les precipitacions es recolliran en unes canonades 

independents i s’abocaran directament als rierols que passen pels voltants de les 

instal·lacions, ja que la contaminació d’aquestes aigües serà mínima. 

3.2. Contaminació atmosfèrica  

Per preservar la qualitat atmosfèrica caldrà prendre les mesures preventives i 

correctores oportunes per reduir el màxim possible l’emissió d’olors, partícules sòlides 

i gasos de combustió.  

3.2.1. Emissió d’olors  

En el cas de l’activitat ramadera pot genera males olors degut a les dejeccions 

generades i la digestió dels propis animals. En el cas particular de l’explotació 

projectada l’emissió d’olors serà gairebé nul·la pel sistema productiu utilitzat ja que els 

animals surten una part del dia a pasturar a l’exterior i les característiques de les 

instal·lacions (naus molt ventilades). 

L’activitat d’elaboració no emetrà cap tipus de mala olor, i per tant, no es posarà en 

pràctica cap mesura correctora en relació aquest punt.   

3.2.2. Emissió de partícules sòlides  

La pràctica ramadera emetrà partícules sòlides (pols) degut a l’estabulació dels 

animals en jaç i la circulació d’aquests al llarg dels camins i camps. Tot i produir-se 

aquestes emissions no s’aplicarà cap mesura correctora ja que seran molt reduïdes. 
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En l’activitat d’elaboració les partícules sòlides generades provindran de la caldera 

de llenya. Degut a les seves dimensions, les poques hores de funcionament diari i 

l’elecció d’equips que compleixin les normatives ambientals, no es creu necessari la 

col·locació d’un sistema de filtració especial.  

3.2.3. Emissió de gasos  

L’activitat ramadera que es durà a terme en aquesta explotació generarà tot un 

seguit de gasos providents de la digestió, respiració i dejeccions dels animals. Aquests 

seran principalment metà i diòxid de carboni. Aquests gasos no necessitaran cap 

control ni tractament ja que la seva concentració serà molt baixa. 

Pel que fa a l’activitat d’elaboració, l’única font d’emissió de gasos serà la combustió 

de la caldera en la qual s’alliberaran alguns gasos contaminats. Aquests seran 

bàsicament diòxid de carboni, diòxid de sofre i òxids de nitrogen. No caldrà posar 

mecanismes per intentar reduir l’emissió de productes nocius a l’atmosfera perquè la 

caldera tindrà un alliberament de gasos per sota dels llindars màxims establerts per la 

normativa i s’espera, gracies al manteniment i als controls preventius, que funcioni 

correctament. Si durant el funcionament de l’activitat s’analitzessin els gasos alliberats 

per la caldera i s’observés que els resultats obtinguts estan per sobre els llindars 

establerts per la legislació es podria instal·lar un sistema d’absorció que eliminés els 

gasos problemàtics. 

3.3. Contaminació acústica  

La contaminació acústica de la nova activitat bàsicament provindrà del soroll que 

generarà la maquinària durant el seu funcionament. Tot i que la maquinària que 

s’instal·larà no produirà uns nivells de sonoritat molt elevats, es proporcionaran 

protectors auditius als operaris. Els nivells més alts de soroll es produiran durant la 

neteja amb aigua a pressió de les instal·lacions ramaderes. El grau de contaminació 

acústica que pugi generar l’activitat no afectarà a l’entorn ja que serà molt reduït i no 

superarà els límits fixats per la normativa. L’explotació es situarà en una zona de 

sensibilitat acústica baixa (C), segons la subclassificació de les diferents zones de 

sensibilitat acústica en funció de l’ús del sòl, segons el Reglament de la Llei 16/2002, de 

28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, en la qual es determina que 
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l’emissió màxima permesa és de 70 decibels en horari diürn i 60 decibels en horari 

nocturn.   

3.4. Residus sòlids 

3.4.1. Deguts a l’activitat ramadera  

L’activitat ramadera generarà bàsicament dejeccions ramaderes, animals morts i 

residus medicamentosos.  

- Dejeccions ramaderes: les dejeccions ramaderes es valoritzaran a la pròpia 

explotació i s’emmagatzemaran a l’interior de les mateixes naus ja que 

s’utilitzarà el sistema de jaç calent. Cada 6 mesos es retiraran i es distribuiran 

pels diferents camps de cultiu. Segons els càlculs efectuats tenint en compte la 

densitat d’animals de les diferents naus, el volum produït per cada un d’ells, les 

hores que passaran a l’interior de les instal·lacions i el volum de jaç que 

s’aportarà, no se superarà en cap cas el límit màxim de 50 cm de gruix que 

marca la normativa (Llei 20/2009, de 20 de febrer). Per aquest motius no serà 

necessària la construcció de cap femer per l’emmagatzematge.  

Durant la pastura dels animals a l’exterior el volum de dejeccions que generaran 

serà molt reduït i l’impacte gairebé serà nul ja que es durà a terme un sistema 

de pastures rotacionals arreu de les diferents parcel·les de la finca.    

Les dejeccions ramaderes que generin els animals contindran nitrogen que pot 

contaminar el sòl. Per tal de determinar la superfície que era necessària per 

gestionar les femtes sense superar els límits que marca la normativa s’han 

desenvolupats els càlculs següents : 

Taula 1. Quantitat de nitrogen generada pels diferents lots. 

Concepte Nº caps 
Producció anual 

per plaça(kg 

N/plaça/any) 

Producció total 

(Kg N/any) 

Ovelles de 

reproducció 
400 9,0 3.600 

Xaies 120 4,5 540 

Marrans 8 9,0 72 

Total: 
  

4.212 
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Un cop calculada la producció anual de nitrogen dels animals de l’explotació s’ha 

determinat la quantitat que es podria aportar a la finca. Per fer els càlculs, els 

quals s’exposen a la Taula 2, s’han agafat els límits màxims que marca la 

normativa actual (Llei 20/2009, de 20 de febrer). 

Taula 2. Màxima quantitat de nitrogen aplicar a la finca.   

Concepte Hectàrees 
Límit màxim 

d'aplicació (Kg 

N/ha/any) 

Màxim 

aplicar (kg 

N) 

Conreus 9,32 170 1.584 

Pastures 24,61 125 3.076 

Total: 
  

4.661 

 

Amb els resultats obtinguts es pot determinar que la finca té la capacitat 

suficient per gestionar totes les dejeccions que generin els animals de 

l’explotació.    

- Animals morts: l’explotació disposarà d’un contenidor degudament condicionat 

per la recollida d’aquests residus. Es trobarà ubicat a una distancia considerable 

de les instal·lacions ramaderes per mesures de bioseguretat i compliment de 

normativa. La recollida i gestió d’aquests residus la realitzarà una empresa de 

recollida de cadàvers autoritzada per la Junta de Residus segons l’establiment 

d’un contracte amb l’explotació. 

- Residus medicamentosos: dins aquest grup de residus s’inclouen totes els 

residus farmacològics com poden ser envasos de medicaments, agulles, material 

per cirurgies, etc. Tots ells s’emmagatzemaran en un contenidor hermètic que 

disposarà l’explotació per aquesta finalitat. Un cop ple, aquest contenidor serà 

recollit per una empresa autoritzada que en farà la seva gestió segons un 

contracte establert amb l’explotació. 

3.4.2. Deguts a l’activitat de l’obrador  

En aquesta instal·lació, igual que en la resta de naus ramades, es realitzarà una 

recollida selectiva de residus sòlids a eliminar. Per facilitar la tasca de tria es 

col·locaran diferents contenidors segons les diferents tipologies de residus. Els més 

abundants provindran d’envasos i embalatges, però també n’hi haurà d’altres de 

naturaleses ben variades. Els residus sòlids estaran formats bàsicament per cartrons, 
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papers, matèria orgànica (resultats d’etapes del procés productiu), reactius de 

laboratori, material d’oficina i informàtica, fluorescents i envasos de plàstic.  

Un cop els contenidors dels diferents residus estiguin plens, es tancaran, per evitar 

les possibles pèrdues de materials, i es transportaran fins a la deixalleria situada a la 

població de Manlleu. Aquest establiment serà l’encarregat de fer la seva gestió i 

justificar que l’explotació gestiona correctament els residus que genera.  
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1. Introducció  

En aquest apartat del projecte es planificarà i programarà l’execució de les 

instal·lacions projectades. Es determinarà la durada de les diferents tasques a realitzar 

per tal de poder convertir el projecte en una realitat i saber el temps que serà 

necessari des de l’inici de l’obra fins la seva posada en funcionament. Per fer aquesta 

planificació i programació s’utilitzarà el mètode PERT.  

 

2. Bases del sistema PERT 

El mètode PERT (Program Evaluation and Review Technique- Tècnica de avaluació i 

revisió de programes) és utilitzat per coordinar projectes amb un elevat nombre de 

tasques a realitzar. Els passos que se segueixen per dur a terme aquest mètode són els 

següents:  

� Elaboració d’una llista d’activitats i tasques.  

� Realització de taules de procedències amb els temps de cada una de les 

activitats. 

� Càlcul de les folgances de cada activitat. 

� Determinació del camí crític. 

� Representació del graf PERT 

En aquest mètode es citen diferents conceptes els quals es defineixen a 

continuació:  

- Activitat o tasca: és l’execució d’una feina que porta associada un consum d’uns 

determinats recursos com poden ser la mà d’obra, materials o maquinària. 

- Succés: és una data en el calendari. Serveix per determinar on comença i on 

acaba una activitat. 

- Graf o malla: representació gràfica de totes les activitats del projecte des de 

l’inici fins el final. 

- Camí: successió d’activitats que va des del succés inicial al succés final. 

- Prelació: és la relació que hi ha entre diferents activitats. Indica amb quin ordre 

es van iniciant les diferents activitats. 
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3. Definició de les activitats  

3.1. Llistat d’activitats  

El primer pas a realitzar en el mètode PERT és l’elaboració d’una llista de les 

diferents activitats a realitzar. A la Taula 1 es mostren el conjunt d’activitats que es 

durant a terme en l’execució de les diferents instal·lacions. A la columna esquerra de la 

Taula 1 s’adjunta la nomenclatura que s’ha donat a cada activitat per facilitar els 

successius passos del mètode.  

Taula 1. Llistat d’activitats del Projecte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designació  Activitat 

A Enderrocs 

B Neteja i esbrossada 

C Excavació dels fonaments 

D Execució dels fonaments 

E Xarxa de sanejament 

F Estructura i tancaments exteriors 

G Coberta 

H Pavimentació 

I Tancament i divisòries interiors 

J Instal·lació hidràulica 

K Instal·lació elèctrica 

L Instal·lació frigorífica 

M Instal·lació calorífica 

N Instal·lació de maquinària 

O Instal·lació contra incendis 

P Acabats 

Q Proves 
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4. Nau de lactació  

Aquesta nau de nova construcció s’hi hauran de realitzar les diferents tasques 

necessaris per tal que pugui acollir als animals de lactació. 

4.1. Procedències i temps de l’activitat  

Les diferents tasques d’execució de les diverses instal·lacions han de seguir un ordre 

i és requereix un determinat període de temps per realitzar cada una d’elles. En la 

Taula 2 es mostren els processos que es durant a terme en aquesta nau així com les 

activitats que les precedeixen i els seus temps d’execució. 

Taula 2. Procedència de les activitats i el seu temps de durada. 

Activitat Procedent Durada (dies) 

B - 1 

C B 2 

D C 15 

E C 5 

F D 7 

G F 3 

H E,G 5 

I H 10 

J I 5 

K I 4 

N I 9 

O I 1 

P J,K,N,O 3 

Q P 1 
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4.2. Càlcul del temps “early”, “last” i de les folgances  

En aquest apartat es calcularà el temps “early” (temps el més aviat possible en que 

es podrà iniciar o acabar una activitat) i el temps “last” (temps el més tard possible en 

que es podrà iniciar o acabar una activitat). Una vegada calculats aquests dos 

paràmetres es procedirà a calcular la folgança lliure, l’independent i la final. Les 

equacions utilitzades per dur a terme aquests càlculs seran les següents: 

Pel càlcul del temps “early” s’ha utilitzat la fórmula de continuació: 

�� = �à�(�� + ���) 

Essent: 

tj: temps “early” del succés final de l’activitat  

ti: temps “early” del succés d’inici de l’activitat 

tij: temps de durada d’una activitat  

 

El càlcul del temps “last” s’ha dut a terme amb la següent equació: 

��
∗ = �í(��

∗ − ���) 

Essent: 

ti
*
: temps “last” del succés d’inici de l’activitat  

tJ
*
: temps “last” del succés final de l’activitat 

tij: temps de durada d’una activitat  

 

A continuació s’ha realitzat el càlcul de les diferents folgances. L’equació següent és 

la que s’ha utilitzat pel càlcul de la folgança lliure: 

��� = �� − �� − ��� 

 

Seguidament es presenta la fórmula pel càlcul de la folgança independent: 

�� = �� − ��
∗ − ��� 

 

Finalment es troba la folgança total amb l’equació següent: 

�� = ��
∗ − �� − ��� 

 

A les taules 3, 4, 5 s’exposen les diferents variables i els resultats obtinguts del 

càlcul del temps “early”, “last” i les folgances de les diverses activitats a realitzar. 
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Taula 3. Càlcul del temps “early” dels diferents successos i inici i final de les activitats. 

Succés 

destí 

Succés 

origen 
Activitat tij (dies) ti (dies) tj (dies) 

1 0 B 1 0 1 

2 1 C 2 1 3 

3 2 D 15 3 18 

5 2 E 5 3 8 

4 3 F 7 18 25 

5 4 G 3 25 28 

6 5 H 5 28 33 

7 6 I 10 33 43 

8 7 J 5 43 48 

9 7 K 4 43 47 

10 7 N 9 43 52 

11 7 O 1 43 44 

12 10 Q 3 52 55 

13 12 P 1 55 56 

 

Taula 4. Càlcul del temps “last” del diferents successos i inici i final de les diferents activitats. 

Succés 

origen 

Succés 

destí 
Activitat tij (dies) tj

*
 (dies) ti

*
 (dies) 

12 13 P 1 56 55 

10 12 Q 3 55 52 

7 11 O 1 52 51 

7 10 N 9 52 43 

7 9 K 4 52 48 

7 8 J 5 52 47 

6 7 I 10 43 33 

5 6 H 5 33 28 

4 5 G 3 28 25 

3 4 F 7 25 18 

2 5 E 5 28 23 

2 3 D 15 18 3 

1 2 C 2 3 1 

0 1 B 1 1 0 
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Taula 5. Càlcul de les folgances de les activitats 

 
Folgança lliure 

FLl 

Folgança 

independent Fl 
Folgança total 

FT 

Activitat tj ti tji tj ti
*
 tij tj

*
 ti tij 

B 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

C 3 1 2 0 3 1 2 0 3 1 2 0 

D 18 3 15 0 18 3 15 0 18 3 15 0 

E 8 3 5 0 8 23 5 -20 28 3 5 20 

F 25 18 7 0 25 18 7 0 25 18 7 0 

G 28 25 3 0 28 25 3 0 28 25 3 0 

H 33 28 5 0 33 28 5 0 33 28 5 0 

I 43 33 10 0 43 33 10 0 43 33 10 0 

J 48 43 5 0 48 47 5 -4 52 43 5 4 

K 47 43 4 0 47 48 4 -5 52 43 4 5 

N 52 43 9 0 52 43 9 0 52 43 9 0 

O 44 43 1 0 44 51 1 -8 52 43 1 8 

Q 55 52 3 0 55 52 3 0 55 52 3 0 

P 56 55 1 0 56 55 1 0 56 55 1 0 

 

4.3. Determinació del camí crític  

El camí crític serà aquella seqüència d’activitats el retard de les quals afectarà 

directament a la data de finalització de l’execució del projecte. Aquest camí està 

format per un seguit d’activitats crítiques les quals la seva folgança total és igual a 

zero. A la Taula 6 es mostren les activitats que formen el camí crític del procés 

d’execució d’aquesta nau.  

Taula 6. Activitats que formen el camí crític. 

Activitat Definició de l'activitat Durada (dies) 

B Neteja i esbrossada 1 

C Excavació dels fonaments 2 

D Execució dels fonaments 3 

F Estructura i tancaments exteriors 4 

G Coberta 3 

H Pavimentació 4 

I Tancament i divisòries interiors 6 

N Instal·lació de maquinària 6 

P Acabats 1 

Q Proves 1 
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A la Figura 1 es mostra el diagrama de graf, distingint amb fletxes vermelles el camí 

crític de l’execució d’aquesta instal·lació.  

 

 

Figura 1. Diagrama de graf de la nau de lactació 

 

5. Nau de gestació 

En l’ampliació d’aquesta nau s’hi hauran de realitzar les diferents tasques 

necessàries per poder allotjar les ovelles gestants.  

5.1. Procedències i temps de l’activitat  

A la Taula 7 es mostren els processos que es durant a terme en aquesta nau així 

com les activitats que les precedeixen i els seus temps d’execució. 

Taula 7. Procedència de les activitats i el seu temps de durada. 

Activitat Procedent Durada (dies) 

A - 1 

B A 1 

C B 1 

D C 15 

F D 1 

G F 1 

H G 1 

K H 2 

N H 4 

P K,N 3 

Q P 1 
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5.2. Càlcul del temps “early”, “last” i de les folgances  

En aquest apartat es calcularà el temps “early” (temps el més aviat possible en que 

es podrà iniciar o acabar una activitat) i el temps “last” (temps el més tard possible en 

que es podrà iniciar o acabar una activitat). Una vegada calculats aquests dos 

paràmetres es procedirà a calcular la folgança lliure, l’independent i la final. El càlcul 

dels diferents paràmetres s’ha realitzat amb les fórmules que s’exposen a l’apartat 4.2 

d’aquest mateix annex.  

A les taules 8, 9, 10 s’exposen les diferents variables i els resultats obtinguts del 

càlcul del temps “early”, “last” i les folgances de les diverses activitats a realitzar. 

Taula 8. Càlcul del temps “early” dels diferents successos i inici i final de les activitats. 

Succés 

destí 

Succés 

origen 
Activitat tij (dies) ti (dies) tj (dies) 

1 0 A 1 0 1 

2 1 B 1 1 2 

3 2 C 1 2 3 

4 3 D 15 3 18 

5 4 F 4 18 22 

6 5 G 2 22 24 

7 6 H 3 24 27 

8 7 K 2 27 29 

9 7 N 4 27 31 

10 9 P 3 31 34 

11 10 Q 1 34 35 
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Taula 9. Càlcul del temps “last” del diferents successos i inici i final de les diferents activitats. 

Succés 

origen 

Succés 

destí 
Activitat tij (dies) tj

*
 (dies) ti

*
 (dies) 

10 11 Q 1 35 34 

9 10 P 3 34 31 

7 9 N 4 31 27 

7 8 K 2 31 29 

6 7 H 3 27 24 

5 6 G 2 24 22 

4 5 F 4 22 18 

3 4 D 15 18 3 

2 3 C 1 3 2 

1 2 B 1 2 1 

0 1 A 1 1 0 

 

Taula 10. Càlcul de les folgances de les activitats 

 
Folgança lliure 

FLl 

Folgança 

independent Fl 
Folgança total 

FT 

Activitat tj ti tji tj ti
*
 tij tj

*
 ti tij 

A 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

B 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 

C 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

D 18 3 15 0 18 3 15 0 18 3 15 0 

F 22 18 4 0 22 18 4 0 22 18 4 0 

G 24 22 2 0 24 22 2 0 24 22 2 0 

H 27 24 3 0 27 24 3 0 27 24 3 0 

K 29 27 2 0 29 29 2 -2 31 27 2 2 

N 31 27 4 0 31 27 4 0 31 27 4 0 

P 34 31 3 0 34 31 3 0 34 31 3 0 

Q 35 34 1 0 35 34 1 0 35 34 1 0 
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5.1. Determinació del camí crític  

El camí crític serà aquella seqüència d’activitats el retard de les quals afectarà 

directament a la data de finalització de l’execució del projecte. Aquest camí està 

format per un seguit d’activitats crítiques les quals la seva folgança total és igual a 

zero. A la Taula 11 es mostren les activitats que formen el camí crític del procés 

d’execució d’aquesta nau.  

Taula 11. Activitats que formen el camí crític. 

Activitat Definició de l'activitat Durada (dies) 

A Enderrocs 1 

B Neteja i esbrossada 1 

C Excavació dels fonaments 1 

D Execució dels fonaments 15 

F Estructura i tancaments exteriors 4 

G Coberta 2 

H Pavimentació 3 

N Instal·lació de maquinària 4 

P Acabats 3 

Q Proves 1 

 

 

En la Figura 2 es mostra el diagrama de graf, distingint amb fletxes vermelles el camí 

crític de l’execució d’aquesta instal·lació.  

 

 

Figura 2. Diagrama de graf de la nau de gestació  
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6. Obrador 

En aquest instal·lació s’hi hauran de realitzar les diferents tasques necessàries per 

poder realitzar els diferents processos d’elaboració.  

6.1. Procedències i temps de l’activitat  

A la Taula 12 es mostren els processos que es durant a terme en aquesta nau així 

com les activitats que les precedeixen i els seus temps d’execució. 

Taula 12. Procedència de les activitats i el seu temps de durada. 

Activitat Procedent Durada (dies) 

E - 5 

H E 3 

I H 9 

J I 6 

K I 8 

L I 4 

M I 1 

N I 4 

O I 1 

P J,K,L,M,N,O 4 

Q P 1 

 

6.2. Càlcul del temps “early”, “last” i de les folgances  

En aquest apartat es calcularà el temps “early” (temps el més aviat possible en que 

es podrà iniciar o acabar una activitat) i el temps “last” (temps el més tard possible en 

que es podrà iniciar o acabar una activitat). Una vegada calculats aquest dos 

paràmetres es procedirà a calcular la folgança lliure, l’independent i la final. El càlcul 

dels diferents paràmetres s’ha realitzat amb les fórmules que s’exposen a l’apartat 4.2 

d’aquest mateix annex. 
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A les taules 13, 14, 15 s’exposen les diferents variables i els resultats obtinguts del 

càlcul del temps “early”, “last” i les folgances de les diverses activitats a realitzar. 

Taula 13. Càlcul del temps “early” dels diferents successos i inici i final de les activitats. 

Succés 

destí 

Succés 

origen 
Activitat tij (dies) ti (dies) tj (dies) 

1 0 E 5 0 5 

2 1 H 3 5 8 

3 2 I 9 8 17 

4 3 J 6 17 23 

5 3 K 8 17 25 

6 3 L 4 17 21 

7 3 M 1 17 18 

8 3 N 4 17 21 

9 3 O 1 17 18 

10 5 P 4 25 29 

11 10 Q 1 29 30 

 

Taula 14. Càlcul del temps “last” del diferents successos i inici i final de les diferents activitats. 

Succés 

origen 

Succés 

destí 
Activitat tij (dies) tj

*
 (dies) ti

*
 (dies) 

10 11 Q 1 30 29 

5 10 P 4 29 25 

3 9 O 1 25 24 

3 8 N 4 25 21 

3 7 M 1 25 24 

3 6 L 4 25 21 

3 5 K 8 25 17 

3 4 J 6 25 19 

2 3 I 9 17 8 

2 1 H 3 8 5 

0 1 E 5 5 0 
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Taula 14. Càlcul de les folgances de les activitats 

 
Folgança lliure 

FLl 

Folgança 

independent Fl 
Folgança total 

FT 

Activitat tj ti tji tj ti
*
 tij tj

*
 ti tij 

E 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 

H 8 5 3 0 8 5 3 0 8 5 3 0 

I 17 8 9 0 17 8 9 0 17 8 9 0 

J 23 17 6 0 23 19 6 -2 25 17 6 2 

K 25 17 8 0 25 17 8 0 25 17 8 0 

L 21 17 4 0 21 21 4 -4 25 17 4 4 

M 18 17 1 0 18 24 1 -7 25 17 1 7 

N 21 17 4 0 21 21 4 -4 25 17 4 4 

O 18 17 1 0 18 24 1 -7 25 17 1 7 

P 29 25 4 0 29 25 4 0 29 25 4 0 

Q 30 29 1 0 30 29 1 0 30 29 1 0 

 

6.1. Determinació del camí crític  

El camí crític serà aquella seqüència d’activitats el retard de les quals afectarà 

directament a la data de finalització de l’execució del projecte. Aquest camí està 

format per un seguit d’activitats crítiques les quals la seva folgança total és igual a 

zero. A la Taula 15 es mostren les activitats que formen el camí crític del procés 

d’execució d’aquest local. 

Taula 15. Activitats que formen el camí crític. 

Activitat Definició de l'activitat Durada (dies) 

H Pavimentació 3 

I Tancament i divisòries interiors 9 

J Instal·lació hidràulica 6 

K Instal·lació elèctrica 8 

L Instal·lació frigorífica 4 

M Instal·lació calorífica 1 

N Instal·lació de maquinària 4 

O Instal·lació contra incendis 1 

P Acabats 4 

Q Proves 1 

 

 



Annex 21: Programa d’execució  

 

272 

 

 

A la Figura 3 es mostra el diagrama de graf, distingint amb fletxes vermelles el camí 

crític de l’execució d’aquesta instal·lació.  

 

 

Figura 3. Diagrama de graf de l’obrador  

 

7. Combinació de tasques  

Per facilitar la mobilitat dels operaris, materials i dels diferents utensilis i 

maquinària s’intentarà combinar les diverses activitats per tal que quan una empresa 

comenci a treballar a l’explotació no hagi de parar fins finalitzar totes les operacions 

que hagi de dur a terme en les instal·lacions projectades.  

En cas que una tasca del camí crític s’hagués de realitzar en diferents instal·lacions 

al mateix temps es demanaria a l’empresa que augmentes els seus recursos per tal de 

no fer endarrerir la resta d’activitats. 
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1. Introducció 

La finalitat d'aquest estudi és establir la normativa de seguretat i higiene, necessària 

per al correcte desenvolupament de la construcció d'una explotació per a la producció 

de llet i l’elaboració de productes làctics, en el terme municipal de Santa Maria de 

Corcó (Osona). 

 

2. Descripció de l'obra 

L'estudi es refereix a la construcció de dos locals i a la reforma d’un tercer amb 

capacitat per 400 ovelles lleteres i la transformació de la seva llet en productes làctics, 

situats en el terme municipal de Santa María de Corcó a la comarca d’Osona. 

Durant les obres es treballarà en tres edificis amb les següents característiques:  

Les dimensions del primer edifici seran de 32,4 m de longitud per 20 m d'amplada 

entre eixos de suports, format per la repetició de un pòrtic tipus de 20 m de longitud 

cada 6,4 m i una junta de dilatació en el punt mitjà de l'estructura. 

Les dimensions del segon edifici seran de 10,3 m de longitud per 9 m d'amplada 

entre eixos de suports, format per la repetició de un pòrtic tipus de 9 m de longitud 

cada 5 m i una junta de dilatació en el punt mitjà de l'estructura. 

Les dimensions del tercer edifici, el qual únicament es reformarà interiorment, són 

de 17 m de longitud per 8 m d'amplada entre eixos de suports. 
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3. Descripció de l'estudi de seguretat i salut 

3.1. Aplicació de la seguretat en el procés constructiu 

Es tracta d'identificar els principals riscos que poden existir en el desenvolupament 

del procés constructiu, donant les normes de seguretat necessàries per a evitar-los així 

com recomanant les proteccions adequades per a cada activitat. 

3.1.1. Treballs preliminars 

 

� Riscos més freqüents: 

 

� Atropellaments i cops de màquines. 

� Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 

� Caiguda de persones. 

 

� Proteccions col·lectives: 

 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. A nivell del sòl 

s'acotaran les àrees de treball, sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles 

i es col·locaran els senyals: 

� SNS-311: Risc de caigudes a diferent nivell.  

� SNS-312: Risc de caigudes a nivell. 

� SNS-310:Maquinària pesada en moviment. 

 

En els accessos a l'obra, es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats:  

� PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA. 

� ÚS OBLIGATORI DE CASC PROTECTOR. 

� RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES.  

 

La rampa de sortida de vehicles serà independent dels accessos de vianants, no 

tindrà un pendent superior al 7%, estarà il·luminada amb un senyal de STOP ben visible 

abans d'accedir a la via pública. 
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La façana principal ha de quedar tancada en tota la seva longitud, disposant d'una 

marquesina rígida en previsió de possibles caigudes d'objectes despresos des d'alçades 

superiors sobre els vianants. 

 

Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements de risc de caigudes, 

xocs o cops es podran utilitzar plafons o colors de seguretat, o ambdós. 

 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 

� Equips de protecció personal: 

 

Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 

pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Sociald’Ocupació i Seguretat Social. 

 

És preceptiva la utilització de granota de treball. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos. 

3.1.2. Moviment de terres 

 

� Riscos més freqüents: 

 
� Generació de pols. 

� Explosions i incendis. 

� Lliscaments i despreniments del terreny. 

� Atropellaments i cops de màquines. 

� Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 

� Caiguda de persones. 
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� Proteccions col·lectives: 

 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. A nivell del sòl 

s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles 

i es col·locarà el senyal: 

 

� SNS-311: Maquinària pesada, risc de caigudes a diferent nivell. 

 

Recipients que continguin productes tòxics o inflamables, hermèticament tancats. 

 

No apilar materials en zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixin el pas. 

 
Les rampes d'accés de vehicles a l'àrea de treball, seran independents dels accessos 

de vianants. Quan necessariàment els accessos hagin de ser comuns, es delimitaran els 

de vianants per mitjà de tanques, voreres o mitjans equivalents.  

 

S'evitarà mitjançant cinta d'abalisament i senyalització adequada, la permanència o 

pas de persones sota càrregues suspeses. La sortida del recinte de l'obra a la zona 

d'oficines i vestuaris serà degudament protegida amb marquesina de seguretat capaç 

de suportar la caiguda de materials comuns. 

 
Sempre que en la hissada de materials, la mida o forma d'aquests pugui ocasionar 

xocs amb l'estructura o altres elements, es guiarà la càrrega amb cables o cordes de 

retenció. 

 
La maquinària de moviment de terres disposarà de cabina amb pòrtic antibolcada i 

disposarà del corresponent extintor i dispositiu avisador acústic de marxa enrere. 

 
Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils que en tot moment 

proporcioni visibilitat suficient en la totalitat de les zones de treball i circulació. 
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Els materials que sobrin, procedents de l'apuntalament, desencoframent o retalls 

metàl·lics, s'apilaran a distància suficient de les zones de circulació i treball. Es 

retiraran els elements punxants o tallants que sobresurtin dels mateixos. 

 

� Equips de protecció personal: 

 

Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 

pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
És preceptiva la utilització de granota de treball i en el seu cas vestits d'aigua i 

botes. 

 

Utilització del cinturó de seguretat, per part del conductor de la màquina, si aquesta 

va dotada de cabina antibolcada. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos. 

3.1.3. Xarxa horitzontal de sanejament 

 

� Riscos més freqüents: 

 

� Lliscaments i despreniments del terreny. 

� Caiguda de persones. 

� Cops d'objectes. 

� Atrapades amb tubs i elements d'hissada. 

 

� Proteccions col·lectives: 

 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
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A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de 

persones o vehicles i es col·locarà el senyal: 

 

� SNS-311. Risc de caigudes a diferent nivell. 

 
En treballs en l'interior de rases de profunditat superior a 1,30 m., si l'estabilitat del 

terreny ho aconsella, s'entibaran o atalussaran adequadament els laterals. 

 

� Equips de protecció personal: 

 

Serà obligatori l'ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 

pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
És preceptiva la utilització de granota de treball. 

 
El personal que transporti o col·loqui tubs, es protegirà amb guants. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos. 

3.1.4.  Fonamentacions 

 

� Riscos més freqüents: 

 
� Caiguda d'objectes des de la maquinària. 

� Lliscaments i despreniments del terreny. 

� Caiguda a la rasa del mur pantalla. 

� Caigudes al mateix nivell, a conseqüència de l'estat del terreny. 

� Ferides punxants causades per les armadures. 

� Atropellaments i cops de màquines. 

� Cops d'eines de mà. 
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� Proteccions col·lectives: 

 
Perfecta delimitació de la zona de treball de la maquinària. 

 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 

A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de 

persones o vehicles i es col·locarà el senyal: 

 

� SNS-311: Risc de caigudes a diferent nivell. 

 

En els accessos de vehicles a l'àrea de treball es col·locarà el senyal: 

 

� PERILL INDETERMINAT. 

 

I el rètol: 

 

� SORTIDA DE CAMIONS. 

 

Les zones de pas sobre les excavacions de la fonamentació, es realitzaran 

mitjançant passarel·les dotades de barana a ambdós costats. Els aplegaments 

d'armadures disposaran de zones predeterminades i abalisades. 

 

� Equips de protecció personal: 

 

Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera i plantilles 

metàl·liques, homologats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 

Guants de cuiro, per al maneig de juntes de formigonat, ferralla,... 

 

És preceptiva la utilització de granota de treball, vestits d'aigua, botes,... 
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El personal que treballi en la posada en obra de formigó, utilitzarà ulleres 

panoràmiques, guants i botes de goma, amb puntera metàl·lica. 

 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos. 

3.1.5. Estructura 

 

� Riscos més freqüents: 

 

� Punxades, freqüentment en els peus, en feines de desencoframent. 

� Electrocucions per contacte indirecte. 

� Caiguda de persones. 

� Cops i caiguda de materials. 

� Cops d'eines de mà. 

� Ferides punxants en extremitats. 

�  

� Proteccions col·lectives: 

 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 
Es col·locaran baranes de 0,90 m. d'alçada i entornpeus de 0,20 m. en tots les vores 

de forjat i buits del mateix, o alternativament, es disposaran xarxes o altres 

proteccions. 

 
A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal: 

 

� SNS-307. Risc de caiguda d'objectes. 

 

Sempre que resulti obligat realitzar treballs simultanis en diferents nivells 

superposats, es protegirà als treballadors situats en nivells inferiors amb xarxes, 

viseres o elements de protecció equivalents. 
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Els buits horitzontals de instal·lacions i de caixes d'ascensors, disposaran de malla 

electrosoldada embeguda en el cèrcol de formigó perimetral. 

� Equips de protecció personal: 

 
Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 

pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 

Calçat amb sòl reforçat anticlaus. 

 
És preceptiva la utilització de granota de treball, guants de goma durant 

l'abocament del formigó. 

 
En tots els treballs en alçada en que no es disposi de protecció de baranes o 

dispositiu equivalent, s'utilitzarà el cinturó de seguretat per al que obligatòriament 

s'hauran previst punts fixos d'enganxament. 

 
El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants i espatlleres en el 

seu cas. 

 
El personal que transporti i col·loqui materials prefabricats emprarà guants de 

treball apropiats, antitall o de serratge i lona, segons procedeixi. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos. 

3.1.6. Delimitacions, apuntalament i recalçaments 

 

� Riscos més freqüents: 

 
� Caiguda de persones. 

� Caiguda d'objectes a diferent nivell. 

� Cops en mans, peus i cap. 

� Afeccions en la pell. 

� Electrocucions per contacte directe. 

� Caigudes al mateix nivell per falta d'ordre i neteja. 



Annex 22: Estudi bàsic de seguretat i salut  
 

284 
 

 

 

� Proteccions col·lectives: 

 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 
A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball i es col·locaran els senyals: 

 

� SNS-307: Risc de caigudes d'objectes. 

� SNS-308:Perill, càrregues suspeses. 

 

Sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles es col·locarà el senyal: 

� SNS-311: Risc de caigudes a diferent nivell. 

 

Davant situacions de dubte d'estabilitat o possible col·lapse de l'element a 

delimitar, apuntalar o recalçar, es procedirà prèviament a la realització d'assaigs tipus 

provetes testimoni, ultrasons, escleròmetre o prova de càrrega segons s'estimi 

procedent. 

 
S'evitarà mitjançant cinta d'abalisament i senyalització adequada, la permanència o 

pas de persones sota càrregues suspeses. La sortida del recinte de l'obra a la zona 

d'oficines i vestuaris serà degudament protegida amb marquesina de seguretat capaç 

de suportar la caiguda de materials comuns. 

 
Sempre que en lhissament de materials, la mida o forma d'aquests pugui ocasionar 

xocs amb l'estructura o altres elements, es guiarà la càrrega amb cables o cordes de 

retenció. 

 

Per a la realització de treballs de soldadura a alçades superiors a 2 m. sobre el nivell 

del sòl s'utilitzarà una plataforma de treball dotada perimetralment de barana de 0,90 

m, i entornpeu de 0,20, Així mateix tots els buits, tant horitzontals com verticals, 

estaran igualment protegits amb baranes rígides completes que suporten un impacte 

tangencial de 150 kg/m. Els buits de forjat romandran constantment condemnats amb 
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malla electrosoldada embeguda en el cèrcol perimetral o xarxes ancorades 

horitzontalment. 

Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils que en tot moment 

proporcioni visibilitat suficient en la totalitat de les zones de treball i circulació. 

 
Els materials que sobrin, procedents de l'apuntalament, desencoframent o retalls 

metàl·lics, s'apilaran a distància suficient de les zones de circulació i treball. Es 

retiraran els elements punxants o tallants que sobresurtin dels mateixos. 

 

� Equips de protecció personal: 

 
Casc homologat i calçat de seguretat homologat amb puntera metàl·lica i trepitjada 

antilliscant. 

 

Cinturó anticaigudes homologat classe C en treballs en alçada. 

Sirga d'ancoratge per al seu desplaçament i afiançament. 

 

El personal que manipuli ferro d'armar, es protegirà amb guants de punt i palmell 

de làtex rugós. 

 

Els soldadors utilitzaran a més d'ulleres de DIN 9 per a oxitall o universal 

antiimpactes homologades per al desbarbament, guants de màniga llarga de soldador, 

manil, jaqueta curta i polaines ignífugues. 

3.1.7. Tancaments 

 
� Riscos més freqüents: 

 
� Caiguda de persones. 

� Caiguda de materials. 
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� Proteccions col·lectives: 

 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 

La quantitat de buits de la façana que puguin quedar oberts haurà de reduir-se  al 

mínim, motiu pel qual estaran definits amb antelació suficient el tipus de fàbrica així 

com la manyeria i fusteria. 

 

Les vores i buits de forjat es protegiran amb baranes de 0,90 m d'alçada i entornpeu 

de 0,20 m, que només es truran immediatament abans de  fer el tancament definitiu. 

 
Sempre que durant l'execució d'aquesta unitat hagin de desenvolupar-se treballs en 

diferents nivells superposats, es protegiran els nivells inferiors amb xarxes de 

protecció, viseres o mitjans equivalents. 

 
A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal: 

� SNS-307: Risc de caiguda d'objectes. 

 

Les bastides de forma general hauran de tenir les següents característiques: 

 

� La fusta que s'utilitzi en la seva construcció serà perfectament 

esquadrada descorçada i sense pintar, neta de nusos i altres defectes 

que afectin a la seva resistència. 

� El coeficient de seguretat de tota la fusta serà 5. 

� Queda prohibit utilitzar claus de fosa. 

� Les bastides tindran un amplada mínima de 0,60 m, 

� La distància entre la bastida i el parament a construir serà com màxim 

de 0,45 m. 

� La bastida tindrà una barana de 0,90 m, d'alt i entornpeu de 0,20 m, en 

els seus tres costats exteriors. 
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� Quan es tracti d'una bastida mòbil penjada, es muntarà a més una 

barana de 0,70 m. d'alt, per la part que dóna al parament. 

� Les bastides penjades tindran una longitud màxima de 8m. La distància 

màxima entre ponts serà de 3 m. 

� Els pescants emprats per a penjar bastides se subjectaran a elements 

resistents de l'estructura. 

� En les bastides de peus drets que tinguin dos o més plataformes de 

treball, aquests estaran a una distància de com màxim 1,80 m. La 

comunicació entre elles es farà per escales de mà que tindran una 

amplada mínima de 0,50 m. i sobrepassaran 0,70 m. l'alçada a salvar. 

� S'accepta l'ús de bastides metàl·liques i aparells amb cable d'acer, però 

es recomana la utilització de bastides metàl·liques d'estructura tubular 

amb accessos incorporats a les plataformes de treball. 

 

� Equips de protecció personal: 

 

Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica homologats 

pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 

És preceptiva la utilització de granota de treball. 

 

Per al transport manual de material ceràmic s'utilitzarà el guant antitall de làtex 

rugós. Per al muntatge de bastides i accionament de mecanismes dels mateixos 

s'utilitzarà el guant de treball. 

 

Per a treballs en alçada sense proteccions col·lectives contra caigudes, serà 

obligatori la utilització de cinturó de seguretat amb l'homologació que correspongui 

del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, sirga i dispositiu d'ancoratge per al cinturó. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos. 
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3.1.8.  Cobertes 

 

� Riscos més freqüents: 

 

� Enfonsament dels elements de la coberta per excés d'aplec de 

materials. 

� Caiguda de persones. 

� Caiguda de materials. 

� Cremades. 

� Afeccions de la pell per agents químics. 

 

� Proteccions col·lectives: 

 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 

En les zones de treball es disposaran cordes o cables de retenció, argolles, o altres 

punts fixos per l'enganxament dels cinturons de seguretat. En qualsevol cas s'utilitzarà 

el cinturó de seguretat de forma que el treballador no pugui patir una caiguda lliure 

major de 1 m. Si disposa de un mecanisme de frenada, aquest serà comprovat abans 

de la seva utilització, de forma que el seu efecte sigui equivalent a la caiguda des de 1 

m. d'alçada com màxim. 

 

A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal: 

 

� SNS-307: Risc de caiguda d'objectes. 

 

En les vores o flancs de les cobertes horitzontals es disposarà de baranes de 0,90 m. 

d'alçada i entornpeu de 0,20 m. 

 

Per a la realització de l'ampit de coberta inclinada es muntarà una bastida 

perimetral que haurà de tenir una amplada mínim de 0,60 m., baranes de 0,90 m. 
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d'alçada formada per travessers que no estiguin a una distància de més de 0,30 m. i 

entornpeu de 0,20 m. d'alçada mínima. Es col·locarà a l'alçada del canaló i estarà 

adossat a la façana, sense deixar buits entre aquesta i la bastida. 

 

Quan aquest bastida hagi d'utilitzar-se per a treballs en canalons o cornises, la 

trepitjada de la bastida podrà col·locar-se com màxim 0,30 m. per sota d'aquests. En 

aquest cas el punt més alt del entornpeu ha d'arribar com mínim fins a la prolongació 

del pla de la coberta. 

 
Col·locats els elements portants de l'estructura, s'instal·laran les xarxes de seguretat 

desplaçables horitzontalment des de la cota zero mitjançant cordes directores, lliscant 

tot el conjunt per les sirgues laterals a les que s'amarrarà la xarxa mitjançant 

mosquetons. Els panys horitzontals de xarxa desplaçables se situaran en tot moment 

sota la vertical dels punts de treball, garantint la recollida de la persona o objecte 

caigut per damunt dels 7 m amb relació al pla del sòl. 

 

� Equips de protecció personal: 

 

Serà obligatori l'ús del casc, calçat antilliscant i, en la manipulació de líquids a alta 

temperatura, botes, guants i polaines de cuiro. 

 

Cinturons de seguretat homologats, tipus subjecció, emprant-se aquests només en 

el cas excepcional de que els mitjans de protecció col·lectiva no siguin possibles, estant 

ancorats a elements resistents. 

 

Granota de treball amb camals i mànegues perfectament ajustades. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 

dotarà al personal dels mateixos. 
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3.1.9.  Ram de paleta 

 

� Riscos més freqüents: 

 
� Caiguda de persones. 

� Caiguda de materials. 

� Lesions oculars. 

� Afeccions de la pell. 

 
� Proteccions col·lectives: 

 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 
Per damunt dels 2 m, tot bastida ha d'estar provist de barana de 0,90 m, d'alçada i 

entornpeu de 0,20 m. 

 
L'accés a les bastides de més de 1,50 m, d'alçada, se farà per mitjà d'escales de mà  

amb suports antilliscants en el sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar com a mínim 

0,70 m. el nivell de la bastida. 

En paraments de més de 4 1, d'alçada a nivell del sòl s'acotarà l'àrea de treball i es 

col·locarà el senyal: 

 

� SNS-307. Risc de caiguda d'objectes. 

 
Sempre que sigui indispensable muntar la bastida immediatament a un buit de 

façana o forjat, serà obligatori per als operaris utilitzar el cinturó de seguretat, o 

alternativament posar a la bastida baranes sòlides. 

 
Les característiques de seguretat que han de reunir les bastides per a la realització 

d'aquestes activitats seran les següents: 

 

� Han de disposar de les bastides necessàries per a que l'operari mai 

treballi per damunt de l'alçada de les espatlles. 
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� Fins a 3 m, d'alçada podran utilitzar-se bastides de cavallets fixos sense 

traves. 

� Per damunt de 3 m. i fins a 6 m, màxima alçada permesa per a aquest 

tipus de bastides, s'empraran cavallets armats de bastidors mòbils 

travats. 

� Tots els taulons que formen la bastida, hauran de estar subjectats als 

cavallets per sogalls, i no han de volar més de 0,20 m. 

� L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60 m. 

� Es prohibirà recolzar les bastides en envans o pilastres acabades de fer, 

ni en qualsevol altre mitjà de suport fortuït, que no sigui la borriqueta o 

cavallet sòlidament construït. 

 

� Equips de protecció personal: 

 

Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 

pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 

Per al maneig de morter és aconsellable la utilització de guants de goma o crema 

protectora per a les mans. 

El transport manual de material ceràmic, es realitzarà amb guants antitall de làtex 

rugós. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos. 
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3.1.10.  Acabats 

 

� Riscos més freqüents: 

 

� Cops d'objectes. 

� Ferides en les mans. 

� Cremades. 

� Intoxicació. 

� Ferides en extremitats. 

� Caiguda de persones. 

� Caiguda de materials. 

� Electrocucions. 

� Partícules als ulls. 

 

� Proteccions col·lectives: 

 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. Les màquines 

elèctriques disposaran de posada a terra. 

 
Els locals on s'emmagatzemi benzina, oxigen, acetilè, propà o butà, estaran aïllats i 

dotats d'extintor de incendis. En la seva entrada es col·locaran els senyals: 

 

� SNS-303: Perill d'incendi. 

� SNS-10l: Prohibit fumar. 

 
Els treballs de soldadura, excepte aquells que hagin de fer-se ”in situ”, es realitzaran 

en local destinat a tal efecte, i amb l'apantallament de seguretat corresponent. 

 

Els forats en forjats, així com les boques d'arquetes es mantindran tapades fins al 

seu tancament definitiu. 
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Es procurarà evitar la superposició sota una mateixa vertical de diferents 

instal·ladors. Sempre que es prevegi circulació de vianants o vehicles, s'acotaran les 

àrees de treball. 

 

Per a la realització de treballs sobre bastides de cavallets es tindran presents la 

següents condicions de utilització: 

 

� Fins a 3 m, d'alçada podran utilitzar-se bastides de cavallets fixos sense 

traves. 

� Per damunt de 3 m. i fins a 6 m, màxima alçada permesa per a aquest 

tipus de bastides, s'empraran cavallets armats de bastidors mòbils 

travats. 

� Tots els taulons que formen la bastida, hauran de estar subjectats a les 

cavallets per sogalls, i no han de volar més de 0,20 m. 

� La amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60 m. 

� Es prohibirà recolzar les bastides en envans o pilastres acabades  de fer, 

ni en qualsevol altre mitjà de suport fortuït, que no sigui la borriqueta o 

cavallet sòlidament construït. 

 

La utilització de bastides sobre rodes ha d'ajustar-se a les següents condicions: 

 
� La seva alçada no podrà ser superior a 4 vegades el seu costat menor. 

� Per a alçades superiors a 2 m. es dotarà a la bastida de baranes de 0,90 

m i d'un entornpeu de 0,20 m. 

� L' accés a la plataforma de treball es farà per escales de 0,50 m 

d'amplada mínima, fixes a un lateral de la bastida. Per a alçades 

superiors als 5 m. l'escala estarà dotada de gàbia de protecció. 

� Les rodes  tindran un dispositiu de bloqueig. En cas contrari es falcaran 

per ambdós costats. 

� Es vigilarà que es recolzin en superfícies resistents, recorrent si fos 

necessari a la utilització de taulons o altres dispositius de repartiment 

del pes. 
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� Abans de la seva utilització es comprovarà la seva verticalitat. 

� Abans del desplaçament de la bastida desembarcarà el personal de la 

plataforma de treball i no tornarà a pujar al mateix fins a que la bastida 

estigui situada en el seu nou emplaçament. 

 

Les escales de mà estaran dotades de sabates o altre dispositiu  antilliscant. Si són 

de tisora, disposaran de tirants de limitació d'obertura. En ambdós casos la seva 

amplada mínima serà 0,50. 

 

Les màquines portàtils elèctriques a utilitzar seran de doble aïllament. Es prohibeix 

utilitzar com terra o neutre qualsevol tipus de canalització metàl·lica de les 

immediacions. 

 

� Equips de protecció personal: 

 

Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats 

pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 

Els soldadors utilitzaran manil, guants, pantalla o ulleres i botes amb polaines. 

Els regatera utilitzaran ulleres panoràmiques de picapedrer amb visor de reixeta 

metàl·lica, protecció auditiva i respiratòria, homologada pel Ministeri d’Ocupació i 

Seguretat Social.  

 

Per a les activitats de degollatge i extrusió s'empraran els guants de treball i ulleres 

antiimpactes homologades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 

Per al maneig d' eines s'empraran guants de treball. 

 

En proves amb tensió elèctrica els operaris utilitzaran calçat, guants aïllants i 

pantalla facial transparent adaptada al casc. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos 

3.2. Instal·lacions 

3.2.1.  Instal·lacions provisionals 

- Instal·lació provisional d'electricitat 

 

� Riscos més freqüents: 

 
� Cremades per deflagració elèctrica. 

� Contactes elèctrics directes. 

� Contactes elèctrics indirectes. 

� Caiguda de persones al mateix nivell. 

� Caiguda de persones a diferent nivell. 

 

� Proteccions col·lectives: 

 
Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre no es comprovi 

l'escomesa realitzada per l'empresa subministradora, serà subterrània disposant d'un 

armari de protecció i mesura directa, realitzat en material aïllant, amb protecció a la 

intempèrie, dotat d'entrada i sortida de cables per la part inferior. La porta disposarà 

de pany de cop, amb clau de triangle amb possibilitat de posar un enclavament. 

 
Profunditat mínima de l'armari: 0,25 m. 

 

El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació del 

quadre d'escomesa, i estarà dotat de seccionador general de comandament i tall 

automàtic omnipolar i protecció contra fallades a terra, sobrecàrregues i curtcircuits, 

mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencials de 300 mA. 

 
El quadre estarà construït de forma que impedeixi el contacte dels elements sota 

tensió.  
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D'aquest quadre sortiran circuits secundaris per a alimentació de les màquines 

eines d'obra, dotats de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotèrmic, 

estant les sortides protegides amb interruptor magnetotèrmic i diferencial de 30 mA. 

Les bases seran blindades tipus CETAC i els cables mànega disposaran així mateix de 

funda protectora aïllant i resistent a la abrasió. 

 

El circuit de il·luminació portàtil d'obra disposarà d' un transformador a 24 V. 

 

Del quadre general sortirà un circuit d'alimentació per als quadres secundaris, 

protegit amb interruptors magnetotèrmics d'alta sensibilitat, circuit de presa de terra i 

circuit de tensió de seguretat a 24 V, on es connectaran les eines i la il·luminació 

portàtil (24 V) respectivament en els diferents talls d'obra. Aquests seran d'instal·lació 

mòbil, segons les necessitats de l'obra i compliran les condicions exigides per a les 

instal·lacions de intempèrie, estant col·locats estratègicament, amb la finalitat de 

disminuir en la mesura del possible la quantitat de línies i la seva longitud. 

Tots els conductors emprats en la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 

1.000 V. 

 
Tots els quadres elèctrics d'obra tindran col·locada de forma ben visible la  senyal 

normalitzada: 

 

� RISC ELÈCTRIC. 

 

� Equips de protecció personal: 
 

� Casc homologat de seguretat, dielèctric. 

� Guants aïllants homologats. 

� Guants de talifet amb màniga llarga per a retirar fusibles i treballs de 

precisió en la immediació d'elements sota tensió. 

� Comprovador de tensió, 

� Eines manuals homologades, dielèctriques. 

� Pantalla facial de policarbonat. 

� Ulleres protecció arc elèctric 3 DIN. 
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� Botes aïllants. 

� Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 

� Plataformes, escombretes, perxes, cortines aïllants. 

3.2.2.  Instal·lacions 

 

� Riscos més freqüents: 

 

A) Fusteria de fusta i alumini. 

 
� Caigudes de persones al mateix nivell. 

� Caigudes a diferent nivell. 

� Caigudes de materials o petits materials. 

� Cops amb objectes. 

� Ferides en extremitats superiors i inferiors. 

� Risc de contacte directe amb màquines i eines. 

� Ambient de pols en enganivetats i escatats. 

 

B) Envidrament. 

 

� Caigudes de material. 

� Mal funcionament de ventoses. 

� Caiguda de persones a diferent nivell. 

� Talls en extremitats, superiors i inferiors. 

� Cops contra vidres ja col·locats. 

� Estelles en els ulls per trencament. 

 

C) Pintures i vernissos. 

 

� Intoxicació per emanació. 

� Explosions d'incendis. 

� Esquitxos en cara i ulls a l'aplicar-los sobre sostres. 

� Caigudes al mateix nivell, per ús inadequat de mitjans auxiliars. 
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D) Instal·lacions de fontaneria. 

 

� Cops contra objectes. 

� Ferides en extremitats superiors. 

� Cremades per la flama de bufador. 

� Explosions o incendis en soldadures. 

 

I) Instal·lacions d'electricitat. 

 

� Caigudes de personal al mateix nivell per ús indegut d'escala. 

� Electrocucions. 

� Talls en extremitats superiors. 

 

F) Instal·lacions d'aïllament. 

 

� Caigudes al mateix nivell per ús indegut de mitjans auxiliars. 

� Talls en extremitats superiors. 

� Esquitxos de fibra en ulls al col·locar el aïllament. 

� Electrocucions. 

 

G) Aplacats. 

 

� Caiguda de materials a diferent nivell. 

� Cop i aixafament de dits. 

� Esquitxada de partícules en ulls. 

 

� Proteccions col·lectives: 

 

A) Fusteria de fusta i alumini. 

 

Comprovació a l'inici de la jornada de l'estat dels mitjans auxiliars emprats en la 

seva col·locació (bastides, cinturons de seguretat, ancoratges, cavallets, etc...). 
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B) Envidraments. 

 
Maneig correcte de la ventosa i comprovació de la seva eficàcia. 

 

En operacions de transport i emmagatzematge, mantenir-los en posició vertical, 

senyalitzant el seu aplec i la seva existència. 

 

Es col·locaran preferentment des de dins de l'edifici. 

 

Únicament es podran col·locar des de l'exterior, sobre plataformes de treball 

sòlidament travades a l'estructura, dotades de la totalitat de protecció perimetral 

contra caigudes i amb els coeficients de seguretat establerts per la legislació vigent. 

Els vidres s'assenyalaran amb pintura una vegada col·locats, per a poder ser 

identificats. 

 

Els vidres trencats seran retirats i evacuats immediatament després del seu 

trencament. 

 

Maneig amb guants de cuiro adequats. 

 

C) Instal·lacions de fontaneria. 

 
Les màquines auxiliars que s'utilitzin seran del tipus de doble aïllament. 

 

Mai s'utilitzarà com conductor neutre o presa de terra els conductes col·locats, bé 

siguin de fontaneria o de calefacció. 

 

Revisió de mànegues i bufadors per a evitar fuites de gas. 

 

Les botelles de gas seran retirades de les proximitats de tota font de calor, 

protegint-les del sol. 
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Comprovació general de les eines manuals per a evitar cops i talls. 

D) Instal·lacions d'electricitat. 

 

Connexions sempre sense tensió. 

 

Les proves que han de fer-se amb tensió seran realitzades després de comprovar 

l'acabat i la seguretat de la instal·lació. 

 

Revisió periòdica de la instal·lació per a evitar cops i talls en el seu ús. 

 

I) Instal·lacions d'aïllament. 

 

Maneig de guants per al tall de plantilles de material aïllant. 

 

Ús d'ulleres protectores al col·locar conductes en el sostre. 

 

F) Aplacats. 

 

Ús especial i acurat de les peces per a evitar cops i aixafament. 

 

� Equips de protecció personal: 

 

A) Fusteria de fusta i alumini. 

 

� Granota de treball. 

� Casc de seguretat homologat. 

� Cinturó de seguretat homologat en treballs de caiguda a diferent nivell. 

� Guants de cuiro. 

� Botes de puntera reforçada, homologades. 

� Ús de mitjans auxiliars adequats per a la realització de cada treball 

(escales, bastides, etc...). 

� Ordenar les zones de treball. 
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� La fusteria anirà degudament assegurada en el lloc en el que hagi d'anar 

col·locada, fins a la seva fixació definitiva. 

 

B) Envidraments. 

 

� Granotes de treball. 

� Casc de seguretat homologat. 

� Calçat de puntera reforçada i trepitjada antilliscant, homologat. 

� Guants antitall. 

� Ús de canalleres o maneguets de cuiro. 

 

C) Pintures i vernissos. 

 

� Ulleres per a treballs de pintura en sostres. 

� Ús de mascareta protectora en els treballs de pintura al gotelé. 

 

D) Instal·lacions de fontaneria. 

 

� Granota de treball. 

� Casc de seguretat homologat. 

� Soldadors amb ús de manil de cuiro; guants, ulleres i botes polaines. 

� Escales, plataformes i bastides usats estaran en perfectes condicions 

tenint baranes resistents i entornpeus. 

 

I) Instal·lacions d'electricitat. 

 

� Granota de treball. 

� Casc aïllant homologat. 

� Calçat dielèctric. 

� Guants aïllants per a treballs en tensió. 

� Pantalla facial aïllant per a treballs en tensió. 

� Eines amb mànec aïllat. 
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� Zona de treball ben il·luminada. 

� Escala de tisora amb tirant per a evitar la seva total obertura. 

� Escala amb suports aïllants en la seva base. 

� Senyalització de zona de treball. 

 

4. Servei de prevenció 

4.1. Servei tècnic de seguretat i salut 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat a temps parcial, que assessori als 

responsables tècnics de l'empresa constructora en matèria de Seguretat i Salut, així 

com una Brigada de Repassos i Manteniment de la seguretat, amb indicació de la seva 

composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

4.2.  Servei mèdic 

L'empresa constructora disposarà de l'assessorament facultatiu de medicina 

preventiva a temps parcial de un ATS propi o mancomunat. 

 

La farmaciola disposarà del contingut suficient per a donar atencions de urgència, 

de conformitat a allò estipulat en l'Ordenança General de Seguretat i higiene. Es 

revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

4.3. Vigilant de seguretat i comitè de seguretat i salut 

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb allò previst en l'Ordenança General 

de Seguretat i higiene en el Treball. 
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4.4. Instal·lacions de salubritat i confort del personal 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran en allò relatiu a elements, 

dimensions i característiques a la normativa vigent. 

 
Es precisa un recipient amb tapa per a facilitar l'aplec i retirada dels residus i 

escombraries que generin durant els menjars el personal de l'obra. 

 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 

una persona, la qual podrà alternar aquest treball amb altres propis de l'obra. 

 

 

 

 

 

 

 

Manlleu, Juny de 2014 

 

 

 

L’estudiant del Grau en Enginyeria Agroalimentària  

 

 

 

Albert Crosas Roura  
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5. Plec de condicions de l'estudi de seguretat i salut 

Epígraf I. disposicions legals d'aplicació 

 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 

 

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE núm. 269 

de 10-11-1995). Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 

31-12-1998), Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-11-1999. Correcció 

d'errades en el BOE núm. 271 de 12-11-1999), Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 

d'agost (BOE núm. 189 de 8-8-2000. Correcció d'errades en el BOE núm. 228 de 22-9-

2000), Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE núm. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, 

de 29 de desembre (BOE núm. 312 de 30-12-2005), Llei 31/2006, de 18 d’octubre (BOE 

núm. 250 de 19-10-2006), Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71 de 23-3-

2007) i Llei 25/2009, de 22 de desembre (BOE núm. 308 de 23-12-2009). 

Article 24 desenvolupat pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener (BOE núm. 27 de 

31-1-2004. Correcció d’errades en el BOE núm. 60 de 10-3-2004). 

 

• Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines. Reial Decret 

1644/2008, de 10 d’octubre (BOE núm. 246 d’11-10-2008). Riscos d’aplicació de 

plaguicides inclosos pel Reial Decret 494/2012, de 9 de març (BOE núm. 66 de 17-3-

2012). 

 

• Reglament dels serveis de prevenció. Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (BOE núm. 

27 de 31-1-1997). Modificat pel Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril (BOE núm. 104 

d'1-5-1998), Reial Decret 688/2005, de 10 de juny (BOE núm. 139 d’11-6-2005), Reial 

Decret 604/2006, de 19 de maig (BOE núm. 127 de 29-5-2006), Reial Decret 298/2009, 

de 6 de març (BOE núm. 57 de 7-3-2009) i Reial Decret 337/2010, de 19 de març (BOE 

núm. 71 de 23-3-2010). Desenvolupat per l’Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre 

(BOE núm. 235 de 28-9-2010. Correcció d’errades en el BOE núm. 256 de 22-10-2010). 
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• Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril (BOE núm. 97 de 23-4-1997). 

 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial Decret 486/1997, 

de 14 d’abril (BOE núm. 97 de 23-4-1997). Modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 12 

de novembre (BOE núm. 274 de 13-11-2004). 

 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 

càrregues que impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors. Reial 

Decret 487/1997, de 14 d’abril (BOE núm. 97 de 23-4-1997). 

 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen 

pantalles de visualització. Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril (BOE núm. 97 de 23-4-

1997). 

 

• Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 

biològics durant el treball. Reial Decret 664/1997, de 12 de maig (BOE núm. 124 de 24-

5-1997). Adaptat per l’Ordre de 25 de març de 1998 (BOE núm. 76 de 30-3-1998. 

Correcció d'errades en el BOE núm. 90 de 15-4-1998). 

 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 

d’equips de protecció individual. Reial Decret 773/1997, de 30 de maig (BOE núm. 140 

de 12-6-1997. Correcció d'errades en el BOE núm. 171 de 18-7-1997). 

 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels 

equips de treball. Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (BOE núm. 188 de 7-8-1997). 

Modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre (BOE núm. 274 de 13-11-

2004). 

 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25-10-1997). Modificat pel Reial Decret 
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2177/2004, de 12 de novembre (BOE núm. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 

604/2006, de 19 de maig (BOE núm. 127 de 29-5-2006), Reial Decret 1109/2007, de 24 

d’agost (BOE núm. 204 de 25-8-2007. Correcció d’errades en el BOE núm. 219 de 12-9-

2007) i Reial Decret 337/2010, de 19 de març (BOE núm. 71 de 23-3-2010). 

 

• Mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin 

substàncies perilloses. Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol (BOE núm. 172 de 20-7-

1999. Correcció d'errades en el BOE núm. 264 de 4-11-1999). Modificat pel Reial 

Decret 119/2005, de 4 de febrer (BOE núm. 36 d’11-2-2005) i Reial Decret 948/2005, 

de 29 de juliol (BOE núm. 181 de 30-7-2005). 

 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de 

treball temporal. Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer (BOE núm. 47 de 24-2-1999). 

 

• Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 

davant el risc elèctric. Reial Decret 614/2001, de 8 de juny (BOE núm. 148 de 21-6-

2001). 

 

• Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els 

agents químics durant el treball. Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril (BOE núm. 104 

d'1-5-2001. Correcció d'errades en els BOE núm. 129 de 30-5-2001 i núm. 149 de 22-6-

2001). 

 

• Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que 

puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. Reial Decret 1311/2005, de 4 

de novembre (BOE núm. 265 de 5-11-2005). Modificat pel Reial Decret 330/2009, de 

13 de març (BOE núm. 73 de 26-3-2009). 

 

• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l’exposició al soroll. Reial Decret 286/2006, de 10 de març (BOE núm. 60 d’11-3-2006. 

Correcció d’errates en els BOE núm. 62 de 14-3-2006 i núm. 71 de 24-3-2006). 
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• Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 

l’amiant. Reial Decret 396/2006, de 31 de març (BOE núm. 86 d’11-4-2006). 

 

• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l’exposició a radiacions òptiques artificials. Reial Decret 486/2010, de 23 d’abril (BOE 

núm. 99 de 24-4-2010. Correcció d’errades en el BOE núm. 110 de 6-5-2010). 

 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. Ordre de 9 de març de 1971 

(BOE núm. 64 de 16-3-1971. Correcció d'errades en els BOE núm. 65 de 17-3-1971 i 

núm. 82 de 6-4-1971). Vàlida en el que no s’oposi als Reial Decret anteriors. 

 

• Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en les que sigui obligatori 

l’estudi de Seguretat i Higiene. Ordre del de 20 de setembre de 1986 (BOE núm. 245 

de 13-10-1986. Correcció d'errades en el BOE núm. 261 de 31-10-1986). 

 

• Senyalització, abalisament, neteja i acabat de les obres fixes en vies fora de població. 

Ordre de 31 d’agost de 1987 (BOE núm. 224 de 18-9-1987). 

 

• Quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i criteris per a la 

seva notificació i registre. Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre (BOE núm. 302 

de 19-12-2006). 

 

• Models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i 

d'avís previ d'obres. Ordre TRE/360/2002, de 30 d'agost (DOGC núm. 3754 de 5-11-

2002). 

 

• Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
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Concepte €/unitat Unitat 

Oficial 1a ferrallista 22,36 h

Ajudant ferrallista 19,85 h

Oficial 1a paleta 22,36 h

Manobre 18,68 h

Manobre especialista 19,33 h

Oficial 1a muntador 23,11 h

Ajudant muntador 19,85 h

Oficial 1a d'obra pública 22,36 h

Oficial 1a manyà 22,72 h

Oficial 1a electricista 23,11 h

Ajudant electricista 19,82 h

Oficial 1a lampista 23,11 h

Ajudant lampista 19,82 h

Concepte €/unitat Unitat 

Formigonera de 165 l 1,77 h

Compressor amb dos martells pneumàtics 16,16 h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05 h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 82,41 h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,74 h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00 h

Camió per a transport de 12 t 38,50 h

Camió grua de 5 t 46,97 h

Grua autopropulsada de 12 t 48,98 h

Remolinador mecànic 5,30 h

MAQUINÀRIA:

   1.Preus bàsics

MÀ D'OBRA:
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Concepte €/unitat Unitat 
Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

56,91  m3

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

64,51 m3

Resina sintètica per a paviment continu 7,78 kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09 kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat 
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,84 kg

Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 4  bar 
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma 
UNE-EN 1452-2

1,18 m

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de 
diàmetre nominal exterior, per a encolar

8,76 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de 
PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal 
exterior, encolat

0,34 u

Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 4 bar 
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma 
UNE-EN 1452-2

2,20 m

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de 
diàmetre nominal exterior, per a encolar

15,79 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de 
PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal 
exterior, encolat

0,49 u

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 4 bar 
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma 
UNE-EN 1452-2

2,53 m

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm 
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

23,29 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de 
PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal 
exterior, encolat

0,73 u

Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, de 4 bar 
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma 
UNE-EN 1452-2

3,23 m

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 125 mm 
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

38,70 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de 
PVC-U a pressió, de 125 mm de diàmetre nominal 
exterior, encolat

0,93 u

Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 4 bar 
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma 
UNE-EN 1452-2

5,30 m

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm 
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

76,88 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de 
PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal 
exterior, encolat

1,51 u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb 
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

30,46 u

MATERIALS:
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Concepte €/unitat Unitat 
Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de 
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

0,26 u

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 400x400 mm de 
costat amb sortida horitzontal de 110 mm de diàmetre, 
amb tapa plana metàl·lica

82,07 u

Canal exterior de secció rectangular de planxa 
galvanitzada de gruix 0,6 mm, de 45 cm de 
desenvolupament, com a màxim

11,17 m

Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de 
planxade 0,6 mm de gruix, de 45 cm de 
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

3,37 u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de 
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

0,26 u

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B 
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de 
llargària 3 m, per a encolar

2,29 m

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,19 u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,78 u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03 u

Pilar prefabricat de formigó armat de secció 
rectangular massissa de 30x30 cm, de 3,5 m d'alçària 
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de 
capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, sense 
mènsules, per a encastar a la base

201,80 u

Pilar prefabricat de formigó armat de secció 
rectangular massissa de 40x40 cm, de 4 m d'alçària 
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de 
capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, sense 
mènsules, per a encastar a la base

212,42 u

Biga triangular prefabricada de formigó armat per anar 
vist, amb secció T, de 9 m de llum com a màxim

350,66 u

Biga triangular prefabricada de formigó armat per anar 
vist, amb secció T, de 16 m de llum com a màxim

911,70 u

Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, 
amb armadura activa de tensió compresa entre 26 i 61 
kN

5,99 m

Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, 
amb armadura activa de tensió compresa entre 26 i 61 
kN

13,83 m

Placa de fibrociment NT, de color, de perfil ona gran, 
de més de 2,5 fins a 3,05 m de llargària

10,76 m2

Vis d'acer galvanitzat de 6,5x130 mm, amb junts de 
plom i ferro

0,11 u

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,39 m3

Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

73,47 m3

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09 kg

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,34 m2
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Concepte €/unitat Unitat 
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,31 kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 
12004

0,32 kg

Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de 
forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, 
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

17,20 m2

Placa conformada llisa de formigó armat de 20 cm de 
gruix, de 3 m d'amplària i 7 m de llargària com a 
màxim, amb acabat llis, color gris a una cara

40,82 m2

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, 
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,34 u

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i 
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, 
elaborat a l'obra

73,08 m3

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla 
batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb 
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

148,14 u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de 
preu mitjà

15,14 u

Cargol autoroscant amb volandera 0,15 u

Placa amb una planxes d'acer i aïllament de poliuretà 
amb un gruix total de 50 mm, gruix de les planxes (int) 
de 0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de 
fixació oculta, per a façanes

23,54 m2

Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà 
amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior 
llisa color blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 
mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació 
oculta, per a façanes

27,16 m2

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla 
batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb 
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

156,38 u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues 
fulles batents, per a un buit d'obra de 150x215 cm, 
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises 
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat 
esmaltat

230,46 u

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles 
batents, de preu mitjà

33,85 u

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de 
base silicona neutra monocomponent

14,31 dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de 
base poliuretà monocomponent

11,59 dm3
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Concepte €/unitat Unitat 
Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre 
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 
d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació 
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua 
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de 
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana

164,81 m2

Cargol autoroscant amb volandera 0,15 u

Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà 
amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior 
micronervada color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 
de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de 
fixació oculta, per a façanes

28,19 m2

Tanques de ferro galvanitzat de 1,5 m d'altura, amb 4 
barres de 60 mm de diàmetre i accessoris

29,00 m

Tanques de ferro galvanitzat de 1 m d'altura, amb 4 
barres de 40 mm de diàmetre i accessoris

120,76 u

Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub 
fluorescent de 40 W, de forma rectangular, amb xassís 
de planxa d'acer embotit

35,82 u

Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub 
fluorescent de 65 W, de forma rectangular, amb xassís 
de planxa d'acer embotit

47,30 u

Part proporcional d'accessoris de llumeneres 
industrials amb tubs fluorescents

1,32 u

Llumenera industrial amb distribució simètrica 
extensiva i làmpada amb vapor de sodi a pressió alta 
de 150 W, de xapa d'alumini anoditzat, amb equip 
elèctric incorporat, tancada

108,97 u

Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma 
ovoide, amb casquet E40, de potència 150 W

15,03 u

Part proporcional d'accessoris de llumeneres 
industrials amb làmpades d'incandescència, 
descàrrega o mixta

1,63 u

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb 
grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb 
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent 
de 10 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h 
d'autonomia, preu mitjà

50,53 u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar 
amb presa de terra lateral (2P+T), 10 A 250 V, amb 
tapa, preu mitjà

1,50 u

Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,34 u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, 
de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de 
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de 
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-
1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar 
en perfil DIN

185,86 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors 
diferencials

0,36 u
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Concepte €/unitat Unitat 
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, 
de 80 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de 
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de 
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-
1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar 
en perfil DIN

196,06 u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, 
de 100 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,1 A de 
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de 
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-
1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar 
en perfil DIN

201,75 u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, 
de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A 
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó 
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, 
construït segons les especificacions de la norma UNE-
EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
per a muntar en perfil DIN

109,94 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic d'1 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A 
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de 
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls 
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

32,86 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors 
magnetotèrmics

0,40 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 3 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A 
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de 
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls 
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

32,86 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A 
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de 
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls 
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

32,86 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 
3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en 
perfil DIN

10,98 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), 
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en 
perfil DIN

9,25 u
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Concepte €/unitat Unitat 
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en 
perfil DIN

73,95 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en 
perfil DIN

82,89 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 3 A d'intensitat 
nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A 
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de 
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls 
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

152,81 u

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de 
secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums

0,81 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums

0,60 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums

0,79 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums

1,03 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums

2,29 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums

3,44 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de 
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums

4,28 m

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de 
secció 1x 16 mm2

0,60 m

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de 
secció 3 x 25 / 54,6 mm2

2,77 m

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de 
secció 1x 50 mm2

0,99 m
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Concepte €/unitat Unitat 
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, 
per a una filera de divuit mòduls i per a muntar 
superficialment

21,89 u

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre 
de distribució

1,44 u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb 
fibra de vidre , en format modular , de 350 A, segons 
esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega 
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense 
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau 
de protecció IP-43, IK09

250,65 u

Part proporcional d'accessoris de caixa general de 
protecció

12,00 u

Pica neteja mans de mural d'acer inoxidable de 
60x50cm amb accionament de pedal, amb accessoris

48,06 u

Pica neteja mans de mural d'acer inoxidable de 
60x50cm amb accionament de pedal, amb accessoris

48,06 u

Aigüera de 2 piques, de 150x70x85 cm, amb prestatge 
inferior i aixeta incorporada, amb plastró posterior de 
10 cm i perfil salva aigües en tot el seu perímetre, 
sines de 50x50x30 cm, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 
304)

2119,25 u

Abeurador de cassoleta amb polsador d'acer 
galvanitzat, amb accessoris

13,92 u

Abeurador de gran capacitat amb boia de cabal 
constant d'acer galvanitzat, amb accessoris

121,55 u

Plat de dutxa quadrat de de material acrílic , de 
800x800 mm, de color blanc, preu superior

101,65 u

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i 
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, 
elaborat a l'obra

76,26 m3

Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar 
superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó 
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida 
de 1/2"

64,08 u

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de 
base silicona neutra monocomponent

14,31 dm3

Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana 
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb 
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i 
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

116,49 u

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i 
plaques turques

7,32 kg

Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,27 u

Tub de polipropilè, de 16 mm de diàmetre nominal, de 
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la 
norma UNE-EN 12201-2

0,17 m

Accessori per a tubs de polipropilè, de 16 mm de 
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a 
pressió

1,14 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 
de polipropilè, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, 
connectat a pressió

0,02 u
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Concepte €/unitat Unitat 

Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,30 u

Tub de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, de 
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la 
norma UNE-EN 12201-2

0,17 m

Accessori per a tubs de polipropilè, de 20 mm de 
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a 
pressió

1,73 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 
de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, 
connectat a pressió

0,03 u

Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,35 u

Tub de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, de 
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la 
norma UNE-EN 12201-2

0,25 m

Accessori per a tubs de polipropilè, de 25 mm de 
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a 
pressió

2,17 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 
de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 
connectat a pressió

0,04 u

Tub de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, de 
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la 
norma UNE-EN 12201-2

0,25 m

Accessori per a tubs de polipropilè, de 25 mm de 
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a 
pressió

2,17 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 
de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 
connectat a pressió

0,04 u

Tub de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, de 
6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la 
norma UNE-EN 12201-2

0,39 m

Accessori per a tubs de polipropilè, de 32 mm de 
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a 
pressió

3,02 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 
de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 
connectat a pressió

0,08 u

Cinta d'alimentació amb cornadís d'autocaptura amb 
estructura d'acer inoxidable i accessoris  

180,00 m

Motor elèctric i quadre de comandaments 1300,00 u

Equip de regrigeració monofàsic de 368 W de potècia. 
Composat per un composat per evaporador, 
condensador i compressor i funcionament amb el 
refrigerant R-404A

1954,00 u

Cuba polivalent de pasteurització i quallat de 250 l de 
capacitat nominal, amb sistema d'agitació, lires i 
control digital de temperatura 

11850,00 u

Prestatgeria amb prestatges de reixa d'acer inoxidable 
AISI 304 de 50 cm d'amplada i una alçada de 2,5 m 

38,80 m

Prestatgeria amb prestatges de fusta de pi de 50 cm 
d'amplada i una alçada de 2,5 m

24,55 m

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb 
pressió incorporada, pintat

40,81 u

Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,32 u
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Concepte €/unitat Unitat 
Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb 
pressió incorporada, pintat

173,56 u
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D0B2A100 kg

0,84 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,36 0,01 0,11

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,85 0,01 0,10

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09 0,01 0,01

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de 

límit elàstic >= 500 N/mm2

0,59 1,05 0,62

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,21 0,01 0,00

D0701461 m3  73,08 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0150000 h Manobre especialista 19,33 1,00 19,33

B0111000 m3 Aigua 1,50 0,20 0,30

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02 1,74 31,35

B0512401 t
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM 

II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en 

sacs

103,30 0,20 20,66

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77 0,70 1,24

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,33 0,01 0,19

Instal·lacions ramaderes

CAPÍTOL 1. ENDERROCS 

E2111695 m3 11,14 €

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0121000 h Oficial 1a 22,36 0,04 0,89

A0150000 h Manobre especialista 19,33 0,16 3,09

C1101200 h Compressor amb dos martells 

pneumàtics

16,16 0,04 0,65

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 

a 14 t

71,05 0,04 2,84

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes 

de 12 a 20 t

82,41 0,04 3,30

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall 

oxiacetilènic

7,74 0,04 0,31

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,99 0,02 0,06

   2. Preus auxiliars 

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 

kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de 

resistència a compressió, elaborat a l'obra 

   3. Preus descompostos de les unitats d'obra

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de 

límit elàstic >= 500 N/mm2 

Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m 

d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, 

solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni 

residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de 

runa sobre camió o contenidor

320



                                                                                               Annex 23. Justificació de preus_   

CAPÍTOL 2. MOVIMENT DE TERRES  

E22113C2 m2 1,95 €

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 

a 10 t

50,00 0,04 1,95

E222142A m3 7,15 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 

a 10 t

50,00 0,14 7,15

E2R350A7 m3 3,28 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,50 0,15 5,78

E31521M1 m3 67,34 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0140000 h Manobre 18,68 0,25 4,67

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència 

plàstica, grandària màxima del granulat 

40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, 

apte per a classe d'exposició I

56,91 1,10 62,60

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,67 0,02 0,07

E31522G1 m3 75,70 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0140000 h Manobre 18,68 0,25 4,67

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència 

plàstica, grandària màxima del granulat 

20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, 

apte per a classe d'exposició IIa

64,51 1,10 70,96

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,67 0,02 0,07

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte 

(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre 

camió 

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 

camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb 

un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 

CAPÍTOL 2. FONAMENTS

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega 

mecànica sobre camió 

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència 

plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió 

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència 

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 
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E31B3000 kg 1,15 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,36 0,01 0,13

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,85 0,01 0,16

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09 0,01 0,01

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a 

l'obra i manipulat a taller B500S, de 

0,84 1,00 0,84

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,29 0,02 0,00

EFA1A345 m 14,64 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,24 5,55

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,24 4,76

BFA1A340 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre 

nominal, de 4  bar de pressió nominal, 

per a encolar, segons la norma UNE-EN 

1452-2

1,18 1,02 1,20

BFWA1A40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, 

de 75 mm de diàmetre nominal exterior, 

per a encolar

8,76 0,30 2,63

BFYA1A40 u Part proporcional d'elements de 

muntatge per a tub de PVC-U a pressió, 

de 75 mm de diàmetre nominal exterior, 

encolat

0,34 1,00 0,34

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,31 0,02 0,15

EFA1C345 m 18,81 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,26 6,01

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,26 5,16

BFA1C340 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre 

nominal, de 4 bar de pressió nominal, 

per a encolar, segons la norma UNE-EN 

1452-2

2,20 1,02 2,24

BFWA1C40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, 

de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 

per a encolar

15,79 0,30 4,74

BFYA1C40 u Part proporcional d'elements de 

muntatge per a tub de PVC-U a pressió, 

de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 

encolat

0,49 1,00 0,49

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,17 0,02 0,17

Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió 

nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat 

mitjà i col·locat al fons de la rasa 

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de 

límit elàstic >= 500 N/mm2 

Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió 

nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat 

mitjà i col·locat al fons de la rasa 

CAPÍTOL 4. SANEJAMENT

322



                                                                                               Annex 23. Justificació de preus_   

EFA1E345 m 22,94 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,29 6,70

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,29 5,76

BFA1E340 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre 

nominal, de 4 bar de pressió nominal, 

per a encolar, segons la norma UNE-EN 

1452-2

2,53 1,02 2,58

BFWA1E40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, 

de 110 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a encolar

23,29 0,30 6,99

BFYA1E40 u Part proporcional d'elements de 

muntatge per a tub de PVC-U a pressió, 

de 110 mm de diàmetre nominal 

exterior, encolat

0,73 1,00 0,73

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,46 0,02 0,19

EFA1F345 m 25,05 €

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,30 6,93

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,30 5,96

BFA1F340 m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre 

nominal, de 4 bar de pressió nominal, 

per a encolar, segons la norma UNE-EN 

1452-2

3,23 1,02 3,29

BFWA1F40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, 

de 125 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a encolar

38,70 0,20 7,74

BFYA1F40 u Part proporcional d'elements de 

muntatge per a tub de PVC-U a pressió, 

de 125 mm de diàmetre nominal 

exterior, encolat

0,93 1,00 0,93

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,89 0,02 0,19

EFA1J345 m 37,55 €

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,35 8,09

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,35 6,95

BFA1J340 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre 

nominal, de 4 bar de pressió nominal, 

per a encolar, segons la norma UNE-EN 

1452-2

5,30 1,02 5,41

BFWA1J40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, 

de 160 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a encolar

76,88 0,20 15,38

BFYA1J40 u Part proporcional d'elements de 

muntatge per a tub de PVC-U a pressió, 

de 160 mm de diàmetre nominal 

exterior, encolat

1,51 1,00 1,51

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,04 0,02 0,23

Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió 

nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat 

mitjà i col·locat al fons de la rasa 

Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió 

nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat 

mitjà i col·locat al fons de la rasa 

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió 

nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat 

mitjà i col·locat al fons de la rasa 
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ED351430 u 52,04 €

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 0,22 4,92

A0140000 h Manobre 18,68 0,33 6,16

BD351430 u Pericó prefabricat de formigó per a 

sanejament, de 40x40x45 cm de mides 

interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres 

premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 

cares, inclosa tapa de formigó 

prefabricat

30,46 1,00 30,46

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97 0,22 10,33

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,08 0,02 0,17

ED51Q7JH u 99,20 €

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,36 0,50 11,18

A0140000 h Manobre 18,68 0,25 4,67

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, 

amb junts de metall i goma i tac de niló 

de diàmetre 8/10 mm

0,26 4,00 1,04

BD5157JH u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 

400x400 mm de costat amb sortida 

horitzontal de 110 mm de diàmetre, 

amb tapa plana metàl·lica

82,07 1,00 82,07

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,85 0,02 0,24

E5ZJ26DP m 40,46 €

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,36 0,30 6,71

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,36 0,20 4,47

A0140000 h Manobre 18,68 0,15 2,80

B5ZH26D0 m Canal exterior de secció rectangular de 

planxa galvanitzada de gruix 0,6 mm, 

de 45 cm de desenvolupament, com a 

màxim

11,17 1,30 14,52

B5ZHA6D0 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a 

canal de planxade 0,6 mm de gruix, de 

45 cm de desenvolupament, com a 

màxim, i secció rectangular

3,37 3,00 10,11

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, 

amb junts de metall i goma i tac de niló 

de diàmetre 8/10 mm

0,26 5,50 1,43

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,98 0,03 0,42

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 

cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó 

prefabricat, col·locat 

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 400x400 mm de costat amb sortida 

horitzontal de 90 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada 

fixacions mecàniques 

Canal exterior de secció rectangular de planxa galvanitzada de 0,6 mm de 

gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i 

connectada al baixant 
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ED15B571 m 14,73 €

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,36 0,30 6,71

A0137000 h Ajudant col·locador 19,85 0,15 2,98

BD13157B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea 

d'aplicació B segons norma UNE-EN 

1329-1, de DN 75 mm i de llargària 3 m, 

per a encolar

2,29 1,40 3,21

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre 

entre 75 i 110 mm

1,19 0,90 1,07

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de 

D=75 mm

1,78 0,33 0,59

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC 

de D=75 mm

0,03 1,00 0,03

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,69 0,02 0,15

E4P11541 u 229,20 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0121000 h Oficial 1a 22,36 0,25 5,59

A0140000 h Manobre 18,68 0,50 9,34

B4P11541 u Pilar prefabricat de formigó armat de 

secció rectangular massissa de 30x30 

cm, de 3,5 m d'alçària lliure màxima, 

per anar vist, amb armadura de 

capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, 

sense mènsules, per a encastar a la 

base

201,80 1,00 201,80

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98 0,25 12,25

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,93 0,02 0,22

E4P11641 u 239,82 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0121000 h Oficial 1a 22,36 0,25 5,59

A0140000 h Manobre 18,68 0,50 9,34

B4P11641 u Pilar prefabricat de formigó armat de 

secció rectangular massissa de 40x40 

cm, de 4 m d'alçària lliure màxima, per 

anar vist, amb armadura de capacitat 

mecànica de 650 a 900 kN/m, sense 

mènsules, per a encastar a la base

212,42 1,00 212,42

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98 0,25 12,25

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,93 0,02 0,22

Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 

cm, de 4 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de 

capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, sense mènsules, per a encastar a 

la base, col·locat amb grua 

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 

norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat 

mecànicament amb brides 

Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 30x30 

cm, de 3,5 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de 

capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, sense mènsules, per a encastar a 

la base, col·locat amb grua 

CAPÍTOL 4. ESTRUCTURA
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E4P32231 u 378,06 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0121000 h Oficial 1a 22,36 0,25 5,59

A0140000 h Manobre 18,68 0,50 9,34

B4P32230 u Biga triangular prefabricada de formigó 

armat per anar vist, amb secció T, de 9 

m de llum com a màxim

350,66 1,00 350,66

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98 0,25 12,25

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,93 0,02 0,22

E4P322A1 u 961,02 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0121000 h Oficial 1a 22,36 0,45 10,06

A0140000 h Manobre 18,68 0,90 16,81

B4P322A0 u Biga triangular prefabricada de formigó 

armat per anar vist, amb secció T, de 16 

m de llum com a màxim

911,70 1,00 911,70

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98 0,45 22,04

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 26,87 0,02 0,40

B4LF0401 m 12,10

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0121000 h Oficial 1a 22,36 0,09 2,02

A0140000 h Manobre 18,68 0,09 1,69

B4LF0401 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 

cm d'alçària, amb armadura activa de 

tensió compresa entre 26 i 61 kN

5,99 1,00 5,99

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97 0,05 2,35

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,71 0,02 0,06

B4LF0601 m 19,94

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0121000 h Oficial 1a 22,36 0,09 2,02

A0140000 h Manobre 18,68 0,09 1,69

B4LF0401 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 

cm d'alçària, amb armadura activa de 

tensió compresa entre 26 i 61 kN

13,83 1,00 13,83

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97 0,05 2,35

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,71 0,02 0,06

Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa 

de tensió compresa entre 26 i 61 kN, col·locada amb grua. 

Bigueta de formigó pretesat de 21 a 22 cm d'alçària, amb armadura activa 

de tensió compresa entre 26 i 61 kN, col·locada amb grua

Biga triangular prefabricada de formigó armat per anar vist, amb secció T, 

de 9 m de llum com a màxim, col·locada amb grua 

Biga triangular prefabricada de formigó armat per anar vist, amb secció T, 

de 22 m de llum com a màxim, col·locada amb grua
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CAPÍTOL 5. COBERTA

E531615A m2 17,37 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,17 3,84

A0140000 h Manobre 18,68 0,06 1,16

B0C46150 m2 Placa de fibrociment NT, de color, de 

perfil ona gran, de més de 2,5 fins a 

3,05 m de llargària

10,76 1,12 12,05

B5ZZJXN0 u Vis d'acer galvanitzat de 6,5x130 mm, 

amb junts de plom i ferro

0,11 1,80 0,20

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,99 0,03 0,12

CAPÍTOL 6. SOLERA I PAVIMENTS

E93615B0 m2 16,07 €

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,36 0,11 2,46

A0140000 h Manobre 18,68 0,24 4,48

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència 

plàstica, grandària màxima del granulat 

20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, 

apte per a classe d'exposició I

58,39 0,15 9,02

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,94 0,02 0,10

E9G11BB1 m2 19,26 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,36 0,15 3,35

A0140000 h Manobre 18,68 0,22 4,11

B064E35B m3 Formigó HM-30/B/20/I+F de 

consistència tova, grandària màxima del 

granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m 3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició I+F

73,47 0,16 11,42

C2003000 h Remolinador mecànic 5,30 0,05 0,27

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,46 0,02 0,11

E9Z4A615 m2 2,39 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,36 0,02 0,40

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,85 0,02 0,36

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09 0,01 0,01

B0B34153 m2

Malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 

mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 1,34 1,20 1,61

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,76 0,02 0,01

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de 

barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 

10080 

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix, amb acabat 

remolinat mecànic 

Coberta de placa fibrociment NT, de color, de perfil ona gran, de més de 2,5 

fins a 3,05 m de llargària, amb fixacions mecàniques 

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió   

327



                                                                                               Annex 23. Justificació de preus_   

E9DA1333 m2 36,17 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,36 0,50 11,18

A0137000 h Ajudant col·locador 19,85 0,20 3,97

A0140000 h Manobre 18,68 0,03 0,56

B05A2103 kg

Material per a rejuntat de rajoles 

ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 

13888, de color 0,31 1,43 0,44

B0711010 kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons 

norma UNE-EN 12004 0,32 7,00 2,24

B0FGA172 m2

Rajola de gres extruït sense esmaltar 

antilliscant de forma rectangular o 

quadrada, de 16 a 25 peces/m 2, preu 

alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411) 17,20 1,02 17,54

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,71 0,02 0,24

E63C11B1 m2 45,14 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0121000 h Oficial 1a 22,36 0,05 1,05

A0140000 h Manobre 18,68 0,05 0,94

B63C11B0 m2

Placa conformada llisa de formigó armat 

de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 

7 m de llargària com a màxim, amb 

acabat llis, color gris a una cara 40,82 1,00 40,82

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98 0,05 2,30

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,99 0,02 0,03

E6185M6N m2 33,60 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,36 0,50 11,18

A0140000 h Manobre 18,68 0,25 4,67

B0E244L6 u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, 

de 400x200x200 mm, amb components 

hidrofugants, de cara vista, gris, 

categoria I segons norma UNE-EN 771-3 1,34 12,14 16,26

D0701461 m3

Morter de ciment pòrtland amb filler 

calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 

kg/m3 de ciment, amb una proporció en 

volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a 

compressió, elaborat a l'obra 73,08 0,01 1,09

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,85 0,03 0,40

CAPÍTOL 8. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20 cm de 

gruix, de 3 m d'amplària i 7 m de llargària com a màxim, amb acabat llis, 

color gris a una cara, col·locades 

Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, 

grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, 

de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 

Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de 

morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components 

hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb 

morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari 
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EABG7A62 u 169,10 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012F000 h Oficial 1a manyà 22,72 0,25 5,68

BABG7762 u

Porta d'acer galvanitzat en perfils 

laminats d'una fulla batent, per a un 

buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor 

de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises 

d'1 mm de gruix i bastiment, pany de 

cop, acabat esmaltat 148,14 1,00 148,14

BAZGC360 u

Ferramenta per a porta d'interior d'una 

fulla batent, de preu mitjà 15,14 1,00 15,14

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,68 0,03 0,14

EAJ114C4 u 126,08 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,40 9,24

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,10 1,99

B7J50010 dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb 

pistola, de base silicona neutra 

monocomponent 14,31 0,07 1,00

B7J50090 dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb 

pistola, de base poliuretà 

monocomponent 11,59 0,20 2,32

BAJ112C4 m2

Finestra de PVC no plastificat, per a 

col·locar sobre bastiment de base, amb 

una fulla batent, per a un buit d'obra de 

0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació 

mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C3 de resistència al vent segons 

UNE-EN 12210, sense persiana 164,81 0,68 111,25

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,23 0,03 0,28

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit 

d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises 

d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada 

Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una 

fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x60 cm, classificació 

mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 
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E635D216 m2 40,95 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,25 5,78

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,25 4,96

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,15 3,00 0,45

B0C5F216 m2

Placa amb dues planxes d'acer i 

aïllament de poliuretà amb un gruix total 

de 60 mm, amb la cara exterior 

micronervada color blanc, gruix de les 

planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt 

longitudinal encadellat i sistema de 

fixació oculta, per a façanes 28,19 1,05 29,60

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,74 0,02 0,16

 m 90 € 

 m 31 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

h Oficial 1a ferrallista 22,36 0,09 2,00

m 

Tanques de ferro galvanitzat de 1,5 m 

d'altura, amb 4 barres de 60 mm de 

diàmetre i accessoris 29,00 1,00 29,00

 u 133,26

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

h Oficial 1a ferrallista 22,36 0,56 12,50

u 

Tanques de ferro galvanitzat de 1 m 

d'altura, amb 4 barres de 40 mm de 

diàmetre i accessoris 120,76 1,00 120,76

EHA1H3Q9 u 63,00 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,33 7,63

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,33 6,54

BHA1H3Q0 u

Llumenera industrial amb reflector 

simètric i 1 tub fluorescent de 65 W, de 

forma rectangular, amb xassís de planxa 

d'acer embotit 47,30 1,00 47,30

BHWA1000 u

Part proporcional d'accessoris de 

llumeneres industrials amb tubs 

fluorescents 1,32 1,00 1,32

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,17 0,02 0,21

Tanques de ferro galvanitzat de 1,5 m d'altura, amb 4 barres de 60 mm de 

diàmetre, accessoris i muntatge inclosos

Tanques de ferro galvanitzat per a partera, formades per una tanca lateral 

de 1,5 m i una de davantera de 1,2 m. Totes ell de 1 m d'alçada amb quatre 

barres de 40 mm de diàmetres. Equipades amb farratgera, accessoris i 

muntatge inclosos

CAPÍTOL 9.INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 

Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 65 W, de 

forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada suspesa 

Tancament verticals amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de 

poliuretà amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior micronervada 

color blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal 

encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició 

horitzontal 

Malla de PVC de dos metres de longitud, amb un 25% de permeabilitat i 

color verd i instal·lada amb sistema de plegatge manual cap als laterals
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EHA21BV9 u 153,95 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,65 15,02

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,65 12,88

BHA21BV0 u

Llumenera industrial amb distribució 

simètrica extensiva i làmpada amb 

vapor de sodi a pressió alta de 150 W, 

de xapa d'alumini anoditzat, amb equip 

elèctric incorporat, tancada 108,97 1,00 108,97

BHU312E1 u

Làmpada de vapor de sodi de pressió 

alta de forma ovoide, amb casquet E40, 

de potència 150 W 15,03 1,00 15,03

BHWA2000 u

Part proporcional d'accessoris de 

llumeneres industrials amb làmpades 

d'incandescència, descàrrega o mixta 1,63 1,00 1,63

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,90 0,02 0,42

EH619K6A u 57,07 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,15 3,47

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,15 2,97

BH619K6A u

Llum d'emergència no permanent i no 

estanca, amb grau de protecció IP4X, de 

forma rectangular amb difusor i cos de 

policarbonat, amb làmpada fluorescent 

de 10 W, flux aproximat de 140 a 170 

lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà 50,53 1,00 50,53

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,44 0,02 0,10

EG63B152 u 9,04 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,15 3,47

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,18 3,63

BG63B152 u

Presa de corrent per a muntar 

superficialment, bipolar amb presa de 

terra lateral (2P+T), 10 A 250 V, amb 

tapa, preu mitjà 1,50 1,00 1,50

BGW63000 u

Part proporcional d'accessoris per a 

endolls 0,34 1,00 0,34

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,09 0,02 0,11

Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada vapor 

de sodi a pressió alta de 150 W de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric 

incorporat, tancada, suspesa 

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció 

IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada 

fluorescent de 10 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, 

preu mitjà, col·locada superficial 

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 10 A 250 V, 

amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment 

331



                                                                                               Annex 23. Justificació de preus_   

EG42419B  u 198,45 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,35 8,09

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,20 3,96

BG42419B u

Interruptor diferencial de la classe AC, 

gamma terciari, de 16 A d'intensitat 

nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de 

sensibilitat, de desconnexió fix 

instantani, amb botó de test incorporat i 

indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma 

UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària, per a muntar en 

perfil DIN 185,86 1,00 185,86

BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a 

interruptors diferencials 0,36 1,00 0,36

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,05 0,02 0,18

EG42429D u 81,74 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,35 8,09

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,20 3,96

BG42429D u

Interruptor diferencial de la classe AC, 

gamma terciari, de 25 A d'intensitat 

nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de 

sensibilitat, de desconnexió fix 

instantani, amb botó de test incorporat i 

indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma 

UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària, per a muntar en 

perfil DIN 69,15 1,00 69,15

BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a 

interruptors diferencials 0,36 1,00 0,36

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,05 0,02 0,18

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat 

nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, 

amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN 

de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat 

nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, 

amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN 

de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

332



                                                                                               Annex 23. Justificació de preus_   

EG42439L   u 211 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,45 10,40

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,20 3,96

BG42439L u

Interruptor diferencial de la classe AC, 

gamma terciari, de 80 A d'intensitat 

nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de 

sensibilitat, de desconnexió fix 

instantani, amb botó de test incorporat i 

indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma 

UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària, per a muntar en 

perfil DIN 196,06 1,00 196,06

BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a 

interruptors diferencials 0,36 1,00 0,36

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,36 0,02 0,22

EG4243JD   u 126,05 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,50 11,56

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,20 3,96

BG4243JD u

Interruptor diferencial de la classe AC, 

gamma terciari, de 25 A d'intensitat 

nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de 

sensibilitat, de desconnexió fix 

instantani, amb botó de test incorporat i 

indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma 

UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària, per a muntar en 

perfil DIN 109,94 1,00 109,94

BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a 

interruptors diferencials 0,36 1,00 0,36

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,52 0,02 0,23

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat 

nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,1 A, de desconnexió fix instantani, 

amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN 

de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat 

nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,1 A, de desconnexió fix 

instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, 

construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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EG415D52 u 41,97 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,20 4,62

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,20 3,96

BG415D52 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic d'1 

A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 

C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder 

de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA 

de poder de tall segons UNE-EN 60947-

2, de 2 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, per a muntar en perfil DIN 32,86 1,00 32,86

BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a 

interruptors magnetotèrmics 0,40 1,00 0,40

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,59 0,02 0,13

EG415D55 u 41,97 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,20 4,62

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,20 3,96

BG415D55 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 

4 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 

C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder 

de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA 

de poder de tall segons UNE-EN 60947-

2, de 2 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, per a muntar en perfil DIN 32,86 1,00 32,86

BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a 

interruptors magnetotèrmics 0,40 1,00 0,40

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,59 0,02 0,13

EG41585D u 18,36 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,20 4,62

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,20 3,96

BG41585D u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 

25 A d'intensitat nominal, tipus PIA 

corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898, de 

2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per 

a muntar en perfil DIN 9,25 1,00 9,25

BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a 

interruptors magnetotèrmics 0,40 1,00 0,40

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,59 0,02 0,13

Interruptor automàtic magnetotèrmic d'1 A d'intensitat nominal, tipus PIA 

corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i 

de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 

mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus 

PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 

60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat nominal, tipus 

PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 

60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 
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EG415EAL u 85,41 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,30 6,93

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,20 3,96

BG415EAL u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 

80 A d'intensitat nominal, tipus PIA 

corba C, bipolar (2P), de 10000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 

10 kA de poder de tall segons UNE-EN 

60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, per a muntar en perfil DIN 73,95 1,00 73,95

BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a 

interruptors magnetotèrmics 0,40 1,00 0,40

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,90 0,02 0,16

EG416DJ4 u 162,63 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,23 5,32

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,20 3,96

BG416DJ4 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 

3 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 

D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder 

de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA 

de poder de tall segons UNE-EN 60947-

2, de 4 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, per a muntar en perfil DIN 152,81 1,00 152,81

BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a 

interruptors magnetotèrmics 0,40 1,00 0,40

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,28 0,02 0,14

EG312224 m 1,48 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,02 0,35

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,02 0,30

BG312220 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 

kV de tensió assignada, amb designació 

RZ1-K (AS), bipolar, de secció 1 x 1,5 

mm2, amb coberta del cable de 

poliolefines amb baixa emissió fums 0,81 1,02 0,83

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,64 0,02 0,01

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus 

PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 

60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 3 A d'intensitat nominal, tipus 

PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 

60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del 

cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 
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EG312134 m 1,27 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,02 0,35

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,02 0,30

BG312130 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 

kV de tensió assignada, amb designació 

RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 

mm2, amb coberta del cable de 

poliolefines amb baixa emissió fums 0,60 1,02 0,61

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,64 0,02 0,01

EG312144 m 1,46 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,02 0,35

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,02 0,30

BG312140 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 

kV de tensió assignada, amb designació 

RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 

mm2, amb coberta del cable de 

poliolefines amb baixa emissió fums 0,79 1,02 0,81

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,64 0,02 0,01

EG312154 m 2,79 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,04 0,92

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,04 0,79

BG312150 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 

kV de tensió assignada, amb designació 

RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 

mm2, amb coberta del cable de 

poliolefines amb baixa emissió fums 1,03 1,02 1,05

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,72 0,02 0,03

EG312174 m 4,51 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,05 1,16

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,05 0,99

BG312170 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 

kV de tensió assignada, amb designació 

RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 

mm2, amb coberta del cable de 

poliolefines amb baixa emissió fums 2,29 1,02 2,34

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,15 0,02 0,03

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del 

cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del 

cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del 

cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del 

cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 
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EG312184 m 5,69 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,05 1,16

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,05 0,99

BG312180 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 

kV de tensió assignada, amb designació 

RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 

mm2, amb coberta del cable de 

poliolefines amb baixa emissió fums 3,44 1,02 3,51

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,15 0,02 0,03

EG39E172 m 2,79 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,05 1,16

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,05 0,99

BG39E170 m

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 

kV de tensió assignada, amb designació 

AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 16 

mm2 0,60 1,02 0,61

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,15 0,02 0,03

EG39E1A2 m 3,84 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,07 1,50

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,07 1,29

BG39E1A0 m

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 

kV de tensió assignada, amb designació 

AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 50 

mm2 0,99 1,02 1,01

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,79 0,02 0,04

EG144D02 u 24,42 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,03 0,58

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,03 0,50

BG144D02 u

Caixa per a quadre de distribució, de 

plàstic amb porta, per a una filera de 

divuit mòduls i per a muntar 

superficialment 21,89 1,00 21,89

BGW14000 u

Part proporcional d'accessoris de caixa 

per a quadre de distribució 1,44 1,00 1,44

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,07 0,02 0,02

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 50 mm2

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de 

divuit mòduls i muntada superficialment 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del 

cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 16 mm2
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u 57,01

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

h Oficial 1a muntador 23,11 0,39 8,95

u

Pica neteja mans de mural d'acer 

inoxidable de 60x50cm amb 

accionament de pedal, amb accessoris 48,06 1,00 48,06

u 20,62

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

h Oficial 1a muntador 23,11 0,29 6,70

u

Abeurador de cassoleta amb polsador 

d'acer galvanitzat, amb accessoris 13,92 1,00 13,92

m 128,25

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

h Oficial 1a muntador 23,11 0,29 6,70

u

Abeurador de gran capacitat amb boia 

de cabal constant d'acer galvanitzat, 

amb accessoris 121,55 1,00 121,55

u 6,29

u 7,25

u 10,20

Aixeta de pas de 1/2" de llautó DIN-17660 cromat,

doble estanqueïtat, eix de maniobra anti-expulsió, esfera massissa de 

llautó cromat, juntes PTFE (tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura 

màxima 180º C.

Aixeta de pas de 3/4" de llautó DIN-17660 cromat,

doble estanqueïtat, eix de maniobra anti-expulsió, esfera massissa de 

llautó cromat, juntes PTFE (tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura 

màxima 180º C.

Aixeta de pas de 1" de llautó DIN-17660 cromat,

doble estanqueïtat, eix de maniobra anti-expulsió, esfera massissa de 

llautó cromat, juntes PTFE (tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura 

màxima 180º C.

CAPÍTOL 10. INSTAL·LACIÓ HIDÀULICA 

Pica neteja mans de mural d'acer inoxidable de 60x50cm amb accionament 

de pedal, amb accessoris i muntatge inclosos

Abeurador de cassoleta amb polsador d'acer galvanitzat, amb accessoris i 

muntatge inclosos

Abeurador de gran capacitat amb boia de cabal constant d'acer galvanitzat, 

amb accessoris, suports i muntatge inclosos
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EFB23452 m 2,93 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,04 0,92

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,04 0,79

B0A75600 u

Abraçadora plàstica, de 16 mm de 

diàmetre interior 0,27 2,40 0,65

BFB23400 m

Tub de polipropilè, de 16 mm de 

diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 

nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma 

UNE-EN 12201-2 0,17 1,02 0,17

BFWB2305 u

Accessori per a tubs de polipropilè, de 

16 mm de diàmetre nominal exterior, de 

plàstic, per a connectar a pressió 1,14 0,30 0,34

BFYB2305 u

Part proporcional d'elements de 

muntatge per a tubs de polipropilè, de 

16 mm de diàmetre nominal exterior, 

connectat a pressió 0,02 1,00 0,02

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,72 0,02 0,03

EFB24352 m 3,13 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,04 0,92

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,04 0,79

B0A75800 u

Abraçadora plàstica, de 20 mm de 

diàmetre interior 0,30 2,20 0,66

BFB24300 m

Tub de polipropilè, de 20 mm de 

diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 

nominal, sèrie SDR 11, segons la norma 

UNE-EN 12201-2 0,17 1,02 0,17

BFWB2405 u

Accessori per a tubs de polipropilè, de 

20 mm de diàmetre nominal exterior, de 

plàstic, per a connectar a pressió 1,73 0,30 0,52

BFYB2405 u

Part proporcional d'elements de 

muntatge per a tubs de polipropilè, de 

20 mm de diàmetre nominal exterior, 

connectat a pressió 0,03 1,00 0,03

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,72 0,02 0,03

Tub de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de 

dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment 

Tub de polipropilè, de 16 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 

nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de 

dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment 
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EFB25352 m 3,83 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,05 1,16

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,05 0,99

B0A75Y00 u

Abraçadora plàstica, de 25 mm de 

diàmetre interior 0,35 2,00 0,70

BFB25300 m

Tub de polipropilè, de 25 mm de 

diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 

nominal, sèrie SDR 11, segons la norma 

UNE-EN 12201-2 0,25 1,02 0,26

BFWB2405 u

Accessori per a tubs de polipropilè, de 

25 mm de diàmetre nominal exterior, de 

plàstic, per a connectar a pressió 2,17 0,30 0,65

BFYB2505 u

Part proporcional d'elements de 

muntatge per a tubs de polipropilè, de 

25 mm de diàmetre nominal exterior, 

connectat a pressió 0,04 1,00 0,04

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,15 0,02 0,03

EFB25355 m 3,56 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,06 1,39

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,06 1,19

BFB25300 m

Tub de polipropilè, de 25 mm de 

diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 

nominal, sèrie SDR 11, segons la norma 

UNE-EN 12201-2 0,25 1,02 0,26

BFWB2505 u

Accessori per a tubs de polipropilè, de 

25 mm de diàmetre nominal exterior, de 

plàstic, per a connectar a pressió 2,17 0,30 0,65

BFYB2505 u

Part proporcional d'elements de 

muntatge per a tubs de polipropilè, de 

25 mm de diàmetre nominal exterior, 

connectat a pressió 0,04 1,00 0,04

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,58 0,02 0,04

Tub de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de 

dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment 

Tub de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de 

dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 
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EFB26355 m 4,44 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,07 1,62

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,07 1,39

BFB26300 m

Tub de polipropilè, de 32 mm de 

diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 

nominal, sèrie SDR 11, segons la norma 

UNE-EN 12201-2 0,39 1,02 0,40

BFWB2605 u

Accessori per a tubs de polipropilè, de 

32 mm de diàmetre nominal exterior, de 

plàstic, per a connectar a pressió 3,02 0,30 0,91

BFYB2605 u

Part proporcional d'elements de 

muntatge per a tubs de polipropilè, de 

32 mm de diàmetre nominal exterior, 

connectat a pressió 0,08 1,00 0,08

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,01 0,02 0,05

u 2950,00

u 4567,00

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

h Oficial 1a muntador 23,11 12,85 297,00

m

Cinta d'alimentació amb cornadís 

d'autocaptura amb estructura d'acer 

inoxidable i accessoris  180,00 16,50 2970,00

u

Motor elèctric i quadre de 

comandaments 1300,00 1,00 1300,00

u 5220,40

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

h Oficial 1a muntador 23,11 15,42 356,40

m

Cinta d'alimentació amb cornadís 

d'autocaptura amb estructura d'acer 

inoxidable i accessoris  180,00 19,80 3564,00

u

Motor elèctric i quadre de 

comandaments 1300,00 1,00 1300,00

u 3913,60

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

h Oficial 1a muntador 23,11 10,28 237,60

m

Cinta d'alimentació amb cornadís 

d'autocaptura amb estructura d'acer 

inoxidable i accessoris  180,00 13,20 2376,00

u

Motor elèctric i quadre de 

comandaments 1300,00 1,00 1300,00

Cinta d'alimentació amb cornadís d'autocaptura amb capacitat per 100 

caps. Motor elèctric, quadre de comandaments, estructura d'acer 

inoxidable, accessoris i muntatge inclosos  

Cinta d'alimentació amb cornadís d'autocaptura amb capacitat per 120 

caps. Motor elèctric, quadre de comandaments, estructura d'acer 

inoxidable, accessoris i muntatge inclosos  

Cinta d'alimentació amb cornadís d'autocaptura amb capacitat per 180 

caps. Motor elèctric, quadre de comandaments, estructura d'acer 

inoxidable, accessoris i muntatge inclosos  

Tub de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de 

dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 

CAPÍTOL 11. EQUIPAMENTS 

Tanc de refrigeració de tipus vertical de 350 l de capacitat nominal amb 

equip de fred, control constant de temperatura, agitació, accessoris i 

muntatge inclosos
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u 160,00

u 110,00

u 150,00

CAPÍTOL 13. LLUITA CONTA INCENDIS 

EM31261J u 49,85 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,20 4,62

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,20 3,97

BM312611 u

Extintor de pols seca polivalent, de 

càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, 

pintat 40,81 1,00 40,81

BMY31000 u

Part proporcional d'elements especials 

per a extintors 0,32 1,00 0,32

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,59 0,02 0,13

CAPÍTOL 14. SEGURETAT I SALUT  

 300 € 

Marrans de raça ripollesa per a cobriment, seleccionats per producció 

lletera

CAPÍTOL 12. BESTIAR

Xaies reposició de raça ripollesa per a producció lletera seleccionades 

Ovelles de raça ripollesa per a producció lletera seleccionades

Material de seguetat i salut  

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió 

incorporada, pintat, amb suport a paret 
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Obrador 

CAPÍTOL 2. SOLERA I PAVIMENTS

E9M11028 m2 23,48 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0121000 h Oficial 1a 22,36 0,25 5,59

A0140000 h Manobre 18,68 0,25 4,67

B9M1R000 kg Resina sintètica per a paviment continu 7,78 1,68 13,07

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,26 0,02 0,15

E635E115 m2 33,89 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,20 4,62

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,20 3,97

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,15 3,00 0,45

B0C5F115 m2

Placa amb una planxes d'acer i aïllament 

de poliuretà amb un gruix total de 50 

mm, gruix de les planxes (int) de 0,5 

mm, junt longitudinal encadellat i 

sistema de fixació oculta, per a façanes 23,54 1,05 24,72

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,59 0,02 0,13

E635E117 m2 37,69 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,20 4,62

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,20 3,97

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,15 3,00 0,45

B0C5F117 m2

Placa amb dues planxes d'acer i 

aïllament de poliuretà amb un gruix total 

de 100 mm, amb la cara exterior llisa 

color blanc, gruix de les planxes 

(ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt 

longitudinal encadellat i sistema de 

fixació oculta, per a façanes 27,16 1,05 28,52

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,59 0,02 0,13

Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1,6 kg/m2 

CAPÍTOL 3. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

Tancament vertical amb placa amb una planxa d'acer i aïllament de 

poliuretà amb un gruix total de 50 mm, gruix de les planxes (int) de 0,5 

mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, 

col·locat en posició vertical 

Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de 

poliuretà amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior llisa color 

blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal 

encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició 

vertical 
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EABG9A62 u 177,34 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012F000 h Oficial 1a manyà 22,72 0,25 5,68

BABG9762 u

Porta d'acer galvanitzat en perfils 

laminats d'una fulla batent, per a un 

buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor 

de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises 

d'1 mm de gruix i bastiment, pany de 

cop, acabat esmaltat 156,38 1,00 156,38

BAZGC360 u

Ferramenta per a porta d'interior d'una 

fulla batent, de preu mitjà 15,14 1,00 15,14

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,68 0,03 0,14

EABGM762 u 273,63 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012F000 h Oficial 1a manyà 22,72 0,40 9,09

BABGMA62 u

Porta d'acer galvanitzat en perfils 

laminats de dues fulles batents, per a un 

buit d'obra de 150x215 cm, amb 

bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, 

planxes llises d'1 mm de gruix i 

bastiment, pany de cop, acabat esmaltat 230,46 1,00 230,46

BAZGC370 u

Ferramenta per a porta d'interior de 

dues fulles batents, de preu mitjà 33,85 1,00 33,85

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,09 0,03 0,23

EHA1H2Q9 u 50,21 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,30 6,93

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,30 5,95

BHA1H2Q0 u

Llumenera industrial amb reflector 

simètric i 1 tub fluorescent de 40 W, de 

forma rectangular, amb xassís de planxa 

d'acer embotit 35,82 1,00 35,82

BHWA1000 u

Part proporcional d'accessoris de 

llumeneres industrials amb tubs 

fluorescents 1,32 1,00 1,32

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,88 0,02 0,19

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit 

d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises 

d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada 

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un 

buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes 

llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada 

Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 40 W, de 

forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer embotit, muntada suspesa 

CAPÍTOL 4.INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 
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EG42439M u 216,69 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,45 10,40

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,20 3,96

BG42439M u

Interruptor diferencial de la classe AC, 

gamma terciari, de 100 A d'intensitat 

nominal, bipolar (2P), de 0,1 A de 

sensibilitat, de desconnexió fix 

instantani, amb botó de test incorporat i 

indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma 

UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària, per a muntar en 

perfil DIN 201,75 1,00 201,75

BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a 

interruptors diferencials 0,36 1,00 0,36

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,36 0,02 0,22

EG415D54 u 41,97 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,20 4,62

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,20 3,96

BG415D54 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 

3 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 

C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder 

de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA 

de poder de tall segons UNE-EN 60947-

2, de 2 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, per a muntar en perfil DIN 32,86 1,00 32,86

BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a 

interruptors magnetotèrmics 0,40 1,00 0,40

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,59 0,02 0,13

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A 

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,1 A, de desconnexió fix 

instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, 

construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 3 A d'intensitat nominal, tipus 

PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 

i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 

mm d'amplària, muntat en perfil DIN 
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EG41589B u 20,09 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,20 4,62

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,20 3,96

BG41589B u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 

16 A d'intensitat nominal, tipus PIA 

corba C, bipolar (2P), de 3000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898, de 

2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per 

a muntar en perfil DIN 10,98 1,00 10,98

BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a 

interruptors magnetotèrmics 0,40 1,00 0,40

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,59 0,02 0,13

EG416EAM u 94,35 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,30 6,93

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,20 3,96

BG416EAM u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 

100 A d'intensitat nominal, tipus PIA 

corba D, bipolar (2P), de 10000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 

10 kA de poder de tall segons UNE-EN 

60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, per a muntar en perfil DIN 82,89 1,00 82,89

BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a 

interruptors magnetotèrmics 0,40 1,00 0,40

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,90 0,02 0,16

EG312194 m 7,20 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,07 1,50

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,07 1,29

BG312190 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 

kV de tensió assignada, amb designació 

RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 

mm2, amb coberta del cable de 

poliolefines amb baixa emissió fums 4,28 1,02 4,37

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,79 0,02 0,04

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus 

PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 

60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus 

PIA corba D, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 

60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del 

cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 
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EG39D485 m 5,44 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 0,06 1,39

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 0,06 1,19

BG39D480 m

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 

kV de tensió assignada, amb designació 

AL RZ, tetrapolar, de secció 3 x 25 / 

54,6 mm2 2,77 1,02 2,83

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,58 0,02 0,04

EG11EH82 u 317,12 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11 1,25 28,89

A013H000 h Ajudant electricista 19,82 1,25 24,78

BG11EH60 u

Caixa general de protecció de polièster 

reforçat amb fibra de vidre , en format 

modular , de 350 A, segons esquema 

Unesa número 10 , seccionable en 

càrrega (BUC) , inclosa base 

portafusibles trifàsica (sense fusibles), 

neutre seccionable, borns de connexió i 

grau de protecció IP-43, IK09 250,65 1,00 250,65

BGW11000 u

Part proporcional d'accessoris de caixa 

general de protecció 12,00 1,00 12,00

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 53,66 0,02 0,80

u 65,20

KJ12N81N u 114,81

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,36 0,40 8,94

A0140000 h Manobre 18,68 0,20 3,74

BJ12N81N u

Plat de dutxa quadrat de de material 

acrílic , de 800x800 mm, de color blanc, 

preu superior 101,65 1,00 101,65

D0701641 m3

Morter de ciment pòrtland amb filler 

calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 

kg/m3 de ciment, amb una proporció en 

volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a 

compressió, elaborat a l'obra 76,26 0,00 0,16

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,68 0,03 0,32

CAPÍTOL 5. INSTAL·LACIÓ HIDÀULICA 

Rentabotes d'acer inoxidable de 80x65 cm amb accessoris i muntatge 

inclosos

Plat de dutxa quadrat de de material acrílic , de 800x800 mm, de color 

blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment 

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació AL RZ, tetrapolar, de secció 3 x 25 / 54,6 mm2

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , en 

format modular , de 350 A, segons esquema Unesa número 10 , 

seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense 

fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, 

IK09, muntada superficialment 
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KJ22113A u 75,47 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012J000 h Oficial 1a lampista 23,11 0,40 9,24

A013J000 h Ajudant lampista 19,82 0,10 1,98

BJ22113A u

Aixeta mescladora manual, mural, per a 

muntar superficialment, per a dutxa de 

telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, 

amb dues entrades de 1/2" i sortida de 

1/2" 64,08 1,00 64,08

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,23 0,02 0,17

KJ14BC1Q u 154,97 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012J000 h Oficial 1a lampista 23,11 1,25 28,89

A013J000 h Ajudant lampista 19,82 0,34 6,74

B7J50010 dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb 

pistola, de base silicona neutra 

monocomponent 14,31 0,01 0,17

BJ14BC1Q u

Inodor per a col·locar sobre el paviment 

de porcellana esmaltada, de sortida 

vertical i/o horitzontal, amb seient i 

tapa, cisterna i mecanismes de 

descàrrega i alimentació incorporats, 

color blanc i preu mitjà 116,49 1,00 116,49

BJ1ZS000 kg

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, 

abocadors i plaques turques 7,32 0,25 1,79

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 35,63 0,03 0,89

u 57,01

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

h Oficial 1a muntador 23,11 0,39 8,95

u

Pica neteja mans de mural d'acer 

inoxidable de 60x50cm amb 

accionament de pedal, amb accessoris 48,06 1,00 48,06

EQ9CS110 u 2.251,35 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 3,00 69,33

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 3,00 59,55

BQ9CS110 u

Aigüera de 2 piques, de 150x70x85 cm, 

amb prestatge inferior i aixeta 

incorporada, amb plastró posterior de 10 

cm i perfil salva aigües en tot el seu 

perímetre, sines de 50x50x30 cm, d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 2119,25 1,00 2119,25

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 128,88 0,03 3,22

Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de 

telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida 

de 1/2" 

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb 

seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació 

incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i 

connectat a la xarxa d'evacuació 

Pica de mural d'acer inoxidable de 50x50cm amb accessoris i muntatge 

inclosos

Aigüera de 2 piques, de 150x70x85 cm, amb prestatge inferior i aixeta 

incorporada, amb plastró posterior de 10 cm i perfil salva aigües en tot el 

seu perímetre, sines de 50x50x30 cm, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), 

muntada, instal.lada i connectada 
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 u 17.500 € 

u 23,44

u 2164,00

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 9,09 210,00

BQ9CS110 u

Equip de regrigeració monofàsic de 368 

W de potècia. Composat per un 

composat per evaporador, condensador i 

compressor i funcionament amb el 

refrigerant R-404A 1954,00 1,00 1954,00

 u 12.160 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 13,41 310,00

BQ9CS110 u

Cuba polivalent de pasteurització i 

quallat de 250 l de capacitat nominal, 

amb sistema d'agitació, lires i control 

digital de temperatura 11850,00 1,00 11850,00

 u 1168,61 € 

 u 410 € 

 u 199 € 

 u 455 € 

 m 12 € 

 u 975 € 

 u 8,28 € 

Taula de treball mòbils d'acer inoxidable AISI 304 de 200 x 150 cm amb 

dos sostres i evacuació de líquids en cada un d'ells 

Canonada de PVC plastificat amb reforç interior amb espiral d’acer pel 

transport de llet amb accessoris de connexió 

Motlle cilíndric perforat de 500 g, fabricat amb poliètile sanitari 

Bomba cèntrifuga de rodets per ús alimentari de 370 W de potència amb un 

cabal màxim de traspàs de 9 m3/h.

Rentaplats indústrial de 20 litres de capacitat pel la neteja de motlles i 

envasos  

Nevera de 55x55x150 cm per l'emmagatzematge de ferments i qualls 

Iogureta de 70x70x 200 cm amb equip de calor i fred i control de 

temperatura digital

CAPÍTOL 8. MATERIALS 

CAPÍTOL 6. INSTAL·LACIÓ FRIGORÌFICA  

Equip de regrigeració monofàsic de 368 W de potècia. Composat per un 

composat per evaporador, condensador i compressor i funcionament amb 

el refrigerant R-404A

CAPÍTOL 7. MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS  

Cuba polivalent de pasteurització i quallat de 250 l de capacitat nominal, 

amb sistema d'agitació, lires i control digital de temperatura 

Caldera de llenya de 60.000 kcal/h amb vàlvula de descàrrega tèrmica,  

acumulador de 1.000 l, grup hidràulic per evacuació de retorn, element de 

neteja, accessoris i muntatge inclosos 

Aixeta de pas de 11/4" de llautó DIN-17660 cromat,

doble estanqueïtat, eix de maniobra anti-expulsió, esfera massissa de 

llautó cromat, juntes PTFE (tefló pur) i palanca d'acer. Temperatura 

màxima 180º C.
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 u 10,56 € 

 u 9,20

 u 4,65

 m 44,95

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,27 6,15

BQ9CS110 m 

Prestatgeria amb prestatges de reixa 

d'acer inoxidable AISI 304 de 50 cm 

d'amplada i una alçada de 2,5 m 38,80 1,00 38,80

 m 32,35

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,34 7,80

BQ9CS110 m 

Prestatgeria amb prestatges de fusta de 

pi de 50 cm d'amplada i una alçada de 

2,5 m 24,55 1,00 24,55

CAPÍTOL 9. LLUITA CONTA INCENDIS 

EM31371J u 182,60 € 

Codi U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11 0,20 4,62

A013M000 h Ajudant muntador 19,85 0,20 3,97

BM313711 u

Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 

10 kg, amb pressió incorporada, pintat 173,56 1,00 173,56

BMY31000 u

Part proporcional d'elements especials 

per a extintors 0,32 1,00 0,32

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,59 0,02 0,13

CAPÍTOL 10. SEGURETAT I SALUT  

 500 € 
Material de seguetat i salut  

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió 

incorporada, pintat, amb suport a paret 

Caixa reixades, ultralleugeres de polietilè per emmagatzematge, apilables, 

d'alta resistència. Dimensions 60 x 40 x 20 (h) cm. 

Prestatgeria amb prestatges de reixa d'acer inoxidable AISI 304 de 50 cm 

d'amplada i una alçada de 2,5 m 

Prestatgeria amb prestatges de fusta de pi de 50 cm d'amplada i una 

alçada de 2,5 m

Motlle cilíndric perforat de 2 kg, fabricat amb polietilè sanitari  

Tub cilíndic perforat i reixes de polietilè sanitari 
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1. Introducció  

En aquest annex es durà a terme un estudi econòmic de l’activitat projectada així 

com l’anàlisi de la inversió que haurà de realitza el promotor. Es calcularan els costos i 

ingressos que comporta l’elaboració dels diferents productes, dels quals se n’estimarà 

el benefici de l’activitat, i s’analitzarà la inversió a través de conceptes econòmics com 

el VAN, la TIR i el PAY-BACK.  

En aquest anàlisis econòmic es considerarà que les edificacions tindran una vida útil 

de 30 anys ja que transcorregut aquest període de temps el desgast dels materials serà 

bastant important i serà necessària una remodelació. Pel que fa a les instal·lacions s’ha 

estimat una vida útil de 20 anys degut al seu desgast i als petits canvis que es pugin dur 

a terme en el procés productiu ja que aquest pot quedar obsolet. El desgast i els canvis 

en les tecnologies del procés productiu també són els aspectes més importants a l’hora 

de determinar la vida útil de la maquinària que s’ha estimat en 15 anys. Respecte el 

bestiar s’ha estimat una vida útil de 5 anys ja que serà el temps aproximat de 

producció de les ovelles que es comprin inicialment. Degut a que anualment es van 

guardant xaies de recria, els animals adquirits inicialment s’aniran substituint de forma 

esglaonada segons als seus ritmes productius. Per poder realitzar la nova activitat 

també s’adquirirà la maquinària que ja hi ha actualment a l’explotació. Tot i tenir una 

antiguitat, aquesta s’ha utilitzat molt poc i s’ha estimat que podria tenir una vida útil 

de 10 anys a comptar a partir de l’adquisició.  

 

2. Estudi econòmic  

En aquest apartat es calcularan els costos fixos, els quals no varien en funció del 

volum de producció; els costos variables, que varien segons el volum de producció, i 

els ingressos de l’activitat.  

Pel càlcul dels diferents costos d’oportunitat es considerarà un interès del 1,5 % ja 

que com alternativa aquesta inversió únicament s’observa la possibilitat de dipositar 

els diners al banc i és el que ofereixen actualment les entitats bancàries.   

 

 



Annex 24: Avaluació econòmica 

 

354 

 

2.1. Costos fixos de capital fix  

El capital fix és aquell invertit en immobilitzat i, com a conseqüència, no implica un 

flux de diners durant el cicle productiu. Els costos fixos que es calcularan són els 

d’amortització de les diferents edificacions, instal·lacions, maquinària i equipament, 

bestiar i maquinària agrícola. En aquest cost se li sumarà el cost d’oportunitat que 

comportarien aquestes amortitzacions. Pel càlcul de les diferents amortitzacions 

s’utilitzarà la següent equació: 

�� =
(�� − ��)



 

Essent: 

V0: valor inicial de l’immobilitzat (€) 

Vr: valor residual de l’immobilitzat (€) 

n: vida útil del bé (anys) 

 

Per al càlcul del cost d’oportunitat s’aplicarà la següent equació: 

���� ����������� =
(�� + ��)

2
 

 

�� = ���� ����������� ·  � ·  � 

Essent:  

Vi: valor inicial de l’immobilitzat (€) 

V0: valor residual de l’immobilitzat (€) 

CO: cost d’oportunitat (€) 

I: interès=1,5 % 

T: temps d’immobilització= 1 any 
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A la Taula 1 s’exposen els resultats de les amortitzacions i els costos d’oportunitat 

de le diferents inversions.  

Taula 1. Amortitzacions i costos d’oportunitat dels costos fixes.  

Concepte 

Valor 

d'adquisició 

(€) 

Valor 

residual 

(%) 

Valor 

residual 

 (€) 

Vida útil 

(anys) 

Amortització 

(€/any) 

Cost 

oportunitat 

(€/any) 

Edificacions 170.086,85 25 42.521,71 30 4.252,17 1.594,56 

Instal·lacions 50.069,99 10 5.007,00 20 2.253,15 413,08 

Maquinària i 

equipaments 
72.185,90 10 7.218,59 15 4.331,15 595,53 

Bestiar 88.060,00 15 13.209,00 5 14.970,20 759,52 

Maquinària 

agrícola 
30.000,00 10 3.000,00 10 2.700,00 247,50 

Total - - - - 28.506,67 3.610,19 

 

Un cop calculades les amortitzacions i els costos d’oportunitat es calcula el cost fix 

total amb la següent equació: 

��� = ∑ �� +  ∑ �� = 28.506,67 + 3.610,58 = 32.116,87 € 

 

2.2. Costos del capital circulant 

Els costos del capital circulant són la suma dels costos variables i el cost 

d’oportunitat d’aquests. A continuació es calculen els diferents costos variables que 

tindrà l’explotació: 

� Sous  

Per dur a terme les diferents tasques de producció i comercialització dels diferents 

productes seran necessaris tres operaris. A la Taula 2 s’exposa el cost que suposaran 

per l’explotació.  

Taula 2. Cost de mà d’obra.  

Càrrec Nombre: Despesa anual (€): 

Encarregat 1 25.000 

Peons 2 40.000 

Total: 
 

65.000 
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� Llavors  

L’explotació on es durà a terme la nova activitat disposa de camps de cultiu en els 

quals s’hi plantarà farratge pels animals. En una tercera part de la superfície s’hi 

cultivarà una mescla de pratenses, que es renovarà cada tres anys, i la resta raigràs, 

que es sembrarà anualment. El cost de les llavors d’aquests cultius s’exposa a la Taula 

3. 

Taula 3. Cost compra de llavors.  

Concepte Preu/kg Consum (kg) Cost (€) 

Raigràs:  1,20 170,8 204,93 
P1  1,80 27,5 49,50 
Total: 

  
254,43 

  

� Alimentació: 

Una part de l’alimentació dels animals s’obtindrà als camps de la pròpia finca però 

la resta s’haurà de comprar. A la Taula 4 s’exposa el consum anual de les diferents 

matèries primes que formaran les racions i el seu cost anual.  

Taula 4. Cost d’alimentació. 

Concepte: €/kg Consum (kg): Cost (€): 

Palla d'ordi 0,03 264.340 7.930,20 
Fenc 0,10 42.547 4.254,70 

Ordi gra 0,18 22.765 4.097,70 
Pèsol gra 0,27 12.500 3.375,00 

Bicarbonat sòdic 0,35 1.340 4.69,00 
Total 

  
20126,60 

 

� Palla per jaç  

Per tal que els animals es pugin allotjar amb comoditat a les diferents instal·lacions 

caldrà aportar jaç que en aquest cas serà de palla. El consum anual d’aquest material 

s’estima que serà de 35.505 kg i el seu preu de compra de 0,03€/kg fet que suposarà 

un cost anual de 1.065,17€.  
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� Despeses sanitàries 

La producció animal porta associades unes despeses sanitàries anuals que engloben 

totes les actuacions preventives i curatives per mantenir el bon estat de salut dels 

animals. A la Taula 5 s’exposen els diferents conceptes que les generen.  

Taula 5. Despeses sanitàries.  

 Ovelles 
 

€/animal Nombre de caps: Cost(€): 

Despeses generals veterinàries 1,00 400 400,00 

Despeses desparassitació 1,20 400 480,00 

Despeses vacunació 1,80 400 720,00 

Despeses medicacions generals 2,00 400 800,00 

 Reposició i mascles  

Despeses generals veterinàries 0,50 128 64,00 

Despeses desparassitació 1,20 128 153,60 

Despeses vacunació 1,80 128 230,40 

Despeses medicacions generals 1,00 128 128,00 

Total: 
   

2.976,00 

 

� Recollida de residus 

Dins aquest cost s’agrupa la recollida de cadàvers i la recollida de residus 

medicamentosos. El servei de recollida d’animals morts s’ha estimat que suposarà un 

cost anual de 1.350 € i la recollida de residus medicamentosos de 250 €. 

 

� Esquilada 

L’operació d’extreure la llana dels animals adults de l’explotació s’ha estimat que 

tindria un cost anual de 450€. 

 

� Manteniment i reparació de la maquinària agrícola i ramadera. 

A l’explotació hi haurà diversa maquinària agrícola i ramadera la qual requerirà un 

manteniment i unes reparacions en cas d’avaria. S’estima que aquestes operacions 

tindran un cost anual de 1.800 €. 

 

� Additius: 

Per l’elaboració dels diferents productes làctics seran necessaris qualls, ferments i 

sals. La compra de tots aquests additius s’estima que tindrà un cost de 265,50 € anuals.  
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� Envasos i embalatges 

Per l’envasament i l’embalatge dels diferents productes elaborats seran necessaris 

tot un seguit de materials. A la Taula 6 s’exposen les necessitats anuals d’envasos i 

embalatges i el seu cost.  

Taula 6. Cost d’envasos i embalatges 

Concepte €/Unitat Unitats Cost (€) 

Iogurt 0,30 1.7760 5.328,00 
Mató 0,30 5017 1.505,10 

Formatge fresc 0,20 1.484 296,74 
Embalatge de paper 

 
450,00 

Total: 
  

7.579,84 
 

El formatge fresc s’ha estimat que s’envasaria un 25 % del la producció ja que la 

resta es vendrà a granel.  

  

� Manteniment i reparació de la maquinària de l’obrador 

La maquinària instal·lada a l’obrador també requerirà un manteniment anual i 

podrà patir avaries que s’hauran de reparar. El cost d’aquestes tasques s’ha estimat 

que serà de 1.400 € anuals.  

 

� Combustible 

El funcionament del tractor i la furgoneta, utilitzada pel repartiment, comportarà 

una despesa de carburant. A la Taula 7 s’exposen els consums anual i el cost que s’ha 

estimat per cada un dels vehicles.   

Taula 7. Cost de combustible.  

Vehicle €/l Consum (l) Cost (€) 

Tractor: 1,01 29.600 29.896,00 
Furgoneta 1,38 8.362 2.080,00 

Total: 
  

31.976,00 
 

� Assegurances 

Les assegurances dels diferents vehicles i les instal·lacions de l’explotació s’ha 

estimat que tindran un cost de 900 € anuals. 
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� Electricitat 

El cost del subministrament elèctric pel funcionament de l’activitat es troba calculat 

a l’annex 15, instal·lació elèctrica i ascendeix fins a la quantitat de 9.228,14 € anuals. 

  

� Aigua  

El consum d’aigua estimat a l’annex 16, instal·lació hidràulica suposarà un cost 

anual de 1.624,15 €. 

 

� Altres  

Dins aquest apartat s’inclou tot el material de laboratori, oficina, neteja i higiene 

personal el qual s’ha estimat que tindran un cost de 700 €/any.  

 

A partir dels diferents costos variables es calcularà el cost d’oportunitat d’aquests 

amb la següent expressió: 

��( = � · � · � 

Essent: 

C: valor del cost variable (€/any) 

t: període mitjà d’immobilització (dies). En el cas de l’activitat projectada es considera 

que de mitjana els diferents elements que formen els costos es mantindran a 

l’explotació durant 240 dies. Aquest valor s’ha estimat fent la suma dels dies amb 

producció de llet (150 dies), els dies de maduració del formatge Serrat (60 dies) i els dies 

que transcorreran des de l’entrega del producte fins el cobrament en un comerç (30 

dies). Aquest període de temps representa anualment:  

240 *�+, 

365 *�+,/�
.
= 0,66 

I: interès: 1,5% 
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A la Taula 8 s’exposen els diferents costos d’oportunitat dels costos variables.  

Taula 8. Costos del capital circulant i costos d’oportunitat.  

Concepte Cost anual (€) Cost oportunitat (€) 

Sous 65.000,00 641,10 
Llavors 254,43 2,51 
Alimentació 20.126,60 198,51 
Jaç 1065,17 10,51 
Despeses sanitàries: 2.976,00 29,35 
Recollida de residus 1.600,00 15,78 
Esquilada 450,00 4,44 
Manteniment i reparació maquinària agroramadera 1.800,00 17,75 
Additius 262,50 2,59 
Envasos 7579,84 74,76 
Manteniment i reparació maquinària obrador 1400,00 13,81 
Combustible 3.1976,00 315,38 
Assegurances 900,00 8,88 
Electricitat 9.228,14 91,02 
Aigua 1.624,15 16,02 
Altres 700,00 6,90 
Total: 146.942,83 1.449,30 

 

El cost del capital circulant es calcularà amb la suma dels costos variables i els 

costos d’oportunitat dels mateixos: 

��� = �� + ��( = 146.942,83 + 1.449,30 = 148.392,13 € 

Essent: 

CC: total dels costos variables (€) 

CO’: total dels costos d’oportunitat(€) 

 

2.3. Costos totals 

Els costos totals (CT) seran la suma de cost fix total (CFT) i el cost del capital circulant 

(CCT):  

�� = 32.116,87 + 148.392,13 = 180.509 € 
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2.4. Ingressos 

Els ingressos de la nova activitat projectada s’obtindran de la venda dels productes 

làctics i xais i el servei d’apadrinament. A la Taula 9 es mostren els ingressos que 

s’estima de la venda de cada producte. 

Taula 9. Ingressos per la venda dels diferents productes. 

Producte €/Unitat Producció anual Ingrés (€) 

Iogurt 2,00 29.600 59.200,00 
Mató 3,50 8.362 29.267,00 
Formatge fresc 18,00 1.484 26.706,60 
Formatge Serrat 15,00 5.661 84.915,00 
Xais 112,00 340 38.080,00 
Apadrinament 25,00 200 5.000,00 
Total: 

  
243.168,60 

 

2.5. Benefici 

El benefici de la nova activitat s’obté restant els costos totals (CT) dels ingressos 

anuals.  

1 = 2 − �� = 243.168,60 − 180.509 = 62.659,60 € 

 

3. Anàlisi de la inversió  

En aquest apartat es durà a terme un anàlisis per poder determinar la viabilitat de la 

inversió que s’haurà de realitzar.  

3.1. Inversió inicial  

S’ha considerat dins la inversió inicial les diferents partides referides a les 

edificacions, instal·lacions, maquinària i equipaments i el bestiar que es troben 

pressupostades en el pressupost. També es considerarà inversió inicial els 30.000 € 

que es pagaran per la maquinària agrícola que ja hi ha actualment a l’explotació. La 

suma dels diferents imports ascendeix a la quantitat de 410.402,74 €. El promotor ja 

disposa d’aquests diners per fer front aquesta inversió. 
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3.2. Pagaments ordinaris 

La nova activitat haurà de fer front a diversos pagament ordinaris al llarg de l’any 

(veure Taula 10). 

Taula 10. Pagaments ordinaris.  

Concepte Import (€) 

Sous 65.000,00 

Llavors  254,43 

Alimentació 20.126,60 

Jaç 1.065,17 

Despeses sanitàries: 2.976,00 

Recollida residus 1.600,00 

Esquilar 450,00 

Manteniment i reparació maquinària agroramadera 1.800,00 

Additius 262,50 

Envasos  7.579,84 

Manteniment i reparació maquinària obrador  1.400,00 

Combustible  31.976,00 

Assegurances 900,00 

Electricitat  9.228,14 

Aigua  1.624,15 

Altres 700,00 

Total: 146.942,83 

 

3.3. Pagaments extraordinaris 

Els pagaments extraordinaris de la nova activitat correspondran a la renovació de la 

maquinària agrícola l’any 10, la resta de maquinària i equipaments de l’explotació l’any 

15 i les instal·lacions l’any 20. La realització d’aquestes renovacions suposarà unes 

inversions de 30.000 € l’any 10, 72.185,90 € l’any 15 i de 50.069,99 € l’any 20. 

3.4. Cobraments ordinaris 

Els cobraments ordinaris seran aquells que s’obtindran de la venta dels diferents 

productes i serveis de l’explotació i ascendiran a la quantitat de 243.168,60 €/any. 

 

 

 



Annex 24: Avaluació econòmica 

 

363 

 

3.5. Cobraments extraordinaris 

Els cobraments extraordinaris es correspondran als imports residuals de les 

edificacions, les instal·lacions, la maquinària i els equipaments, el bestiar i la 

maquinària agrícola. A Taula 11 s’exposen detalladament quins seran aquests imports. 

Taula 11. Cobraments extraordinaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepte Any 
Valor 

residual (%) 
Valor  

adquisició (€) 
Valor 

residual(€) 

Edificacions 30 25 170.086,85 42.521,71 

Instal·lacions 20 10 50.069,99 5.007,00 

Maquinària i 

equipaments 
15 10 72.185,90 7.218,59 

Bestiar 5 15 88.060,00 13.209,00 

Maquinària 

agrícola  
10 10 30.000,00 3.000,00 

Total: 
   

70.956,30 
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3.6. Flux de caixa 

El flux de caixa és la diferència entre els cobraments i els pagaments al llarg de cada 

un dels anys que duri l’activitat. A la Taula 12 es presenten els valors dels fluxos de 

caixa dels diferents anys. 

Taula 12. Pagaments, cobraments i fluxos de caixa anuals. 

Any Inversió (€) 
Cobraments  

ordinaris (€) 

Cobraments  

extraordinari

s (€) 

Pagaments  

ordinaris 

(€) 

Pagament  

extraordinaris 

(€) 

Flux de  

caixa (€) 

0 410.402,74 - - - - - 
1 - 194.534,88 - 146.942,83 - 47.592,05 
2 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
3 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
4 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
5 - 243.168,60 13.209,00 146.942,83 - 109.434,77 
6 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
7 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
8 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
9 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 

10 - 243.168,60 3.000,00 146.942,83 30.000,00 69.225,77 
11 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
12 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
13 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
14 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
15 - 243.168,60 7.218,59 146.942,83 72.185,90 31.258,46 
16 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
17 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
18 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
19 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
20 - 243.168,60 5.007,00 146.942,83 50.069,99 51.162,78 
21 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
22 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 
23 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 

24 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 

25 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 

26 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 

27 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 

28 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 

29 - 243.168,60 - 146.942,83 - 96.225,77 

30 - 243.168,60 42.521,71 146.942,83 - 138.747,48 
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3.7. Ratis econòmics 

Una vegada definit els fluxos de caixa al llarg de la vida útil del projecte es procedirà 

al càlcul dels diferents indicadors per avaluar la inversió. Es calcularà el Valor Actual 

Net (VAN), la Taxa Interna de Rendiment (TIR) i el termini de recuperació de la inversió 

(PAY-BACK). 

Abans d’iniciar el càlcul dels diferents indicador s’haurà de calcular el flux de caixa 

actualitzat o el que també s’anomena valor actual. Per fer-ho s’utilitzarà la següent 

equació: 

�� =
���

(1 + �)�
+

��3

(1 + �)3
+

��4

(1 + �)4
+

��5

(1 + �)5
+ ⋯ +

��5�

(1 + �)5�
 

Essent:  

VA: valor actual (€) 

Ft: flux total de caixa (€) 

r: taxa d’actualització: 1,5% 
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A la Taula 13 es mostren els fluxos de caixa i els resultats obtinguts en el càlcul del 

flux total actualitzat. 

Taula 13. Resultats del valor actual net. 

Any Flux de caixa (€) 
Flux de caixa 

actualitzat (€) 

0 - - 

1 47.592,05 46.888,72 
2 96.225,77 93.402,67 
3 96.225,77 92.022,34 
4 96.225,77 90.662,40 
5 109.434,77 101.583,95 
6 96.225,77 88.002,53 
7 96.225,77 86.702,00 
8 96.225,77 85.420,69 
9 96.225,77 84.158,31 

10 69.225,77 59.649,58 
11 96.225,77 81.689,25 

12 96.225,77 80.482,02 

13 96.225,77 79.292,63 

14 96.225,77 78.120,82 

15 31.258,46 25.002,13 

16 96.225,77 75.828,89 

17 96.225,77 74.708,27 

18 96.225,77 73.604,21 

19 96.225,77 72.516,46 

20 51.162,78 37.986,85 

21 96.225,77 70.388,95 

22 96.225,77 69.348,72 

23 96.225,77 68.323,86 

24 96.225,77 67.314,15 

25 96.225,77 66.319,36 

26 96.225,77 65.339,27 

27 96.225,77 64.373,67 

28 96.225,77 63.422,33 

29 96.225,77 62.485,06 

30 138.747,48 88.765,43 

Total: 
 

2.193.805,51 
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� VAN 

Amb el resultat del valor actual net obtingut s’ha calculat el VAN. Per fer-ho s’ha 

utilitzat la següent fórmula.  

��7 = �� − 8 = 2.193.805,51 − 410.402,74 = 1.783.402,77 € 

 

On: 

VA: valor actual (€) 

k: inversió inicial (€)  

 

� VAN/k 

1.783.402,77 

410.402,74
= 4,35 → 435% *+ �+
+;�<� �+,=+<�+ *+ �� �
>+,�ó 

 

� TIR 

La TIR es tracta del punt en què el valor de la taxa de descompte fa que el VAN sigui 

zero. Indica la rendibilitat de la inversió. 

La TIR que s’ha obtingut d’aquesta inversió és del 19%. 

 

� PAY-BACK 

El càlcul del PAY-BACK ens determinarà els anys que seran necessaris per recuperar 

la inversió inicial. El càlcul d’aquest indicador es realitza a partir de l’acumulació dels 

fluxos de caixa actualitzats. A la Taula 14 s’exposen els resultats del fluxos de caixa 

actualitzats i els acumulats.  
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Taula 14. Càlcul del PAY-BACK. 

Any 
Flux de caixa 

 actualitzat (€) 

Flux de caixa  

actualitzat i 

acumulat (€) 

0 - 
 

1 46.888,72 46.888,72 
2 93.402,67 140.291,39 
3 92.022,34 232.313,73 
4 90.662,40 322.976,13 
5 101.583,95 424.560,08 
6 88.002,53 512.562,61 
7 86.702,00 599.264,60 
8 85.420,69 684.685,29 
9 84.158,31 768.843,60 

10 59.649,58 828.493,18 
11 81.689,25 910.182,43 
12 80.482,02 990.664,45 
13 79.292,63 1.069.957,09 
14 78.120,82 1.148.077,91 
15 25.002,13 1.173.080,03 
16 75.828,89 1.248.908,92 
17 74.708,27 1.323.617,19 
18 73.604,21 1.397.221,40 
19 72.516,46 1.469.737,86 
20 37.986,85 1.507.724,70 
21 70.388,95 1.578.113,66 
22 69.348,72 1.647.462,38 
23 68.323,86 1.715.786,24 
24 67.314,15 1.783.100,39 
25 66.319,36 1.849.419,75 
26 65.339,27 1.914.759,03 
27 64.373,67 1.979.132,69 
28 63.422,33 2.042.555,03 

29 62.485,06 2.105.040,08 

30 88.765,43 2.193.805,51 

 

Amb els fluxos de caixa actualitzats i acumulats s’obté que la inversió inicial tindrà 

un PAY-BACK de 5 any.  
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A continuació s’ha calculat com evolucionarien els diversos indicadors utilitzats per 

avaluar la inversió si s’adoptessin diferents taxes d’actualització. A la Taula 15 

s’exposen els resultats obtinguts. 

Taula 15. Resultats dels diferents indicadors segons taxa d’actualització. 

Taxa (%) VAN (€) VAN/k PAY-BACK 

1,5 1.783.402,77 4,35 5 anys 

3 1.370.619,31 3,34 6 anys 

6 829.285,74 2,02 6 anys 

10 430.474,83 1,05 7 anys 

 

4. Anàlisi de sensibilitat  

En el moment que es realitza l’avaluació econòmica d’una nova activitat es planteja 

un escenari que hi ha la possibilitat que no es produeixi. Per poder comprovar com 

evolucionarien els diferents indicadors utilitzats per avaluar la inversió en altres 

situacions s’ha dut a terme aquest anàlisi de sensibilitat. Els escenaris plantejats són 

els següents: 

1-> Plantejament esperat. 

2-> Augment d’un 5 % dels preus de venda dels productes.  

3-> Venda del 90 % de la producció. 

4-> Venda del 80 % de la producció. 

5-> Venda del 70 % de la producció. 

 

A la Taula 16 s’exposen els diferents resultats obtinguts. 

Taula 16. Resultats dels diferents indicadors segons els escenaris plantejats.  

Escenari VAN (€) VAN/k TIR (%) PAY-BACK 

1 1.783.402,77 4,35 19 5 anys 
2 2.111.333,90 5,14 24 5 anys 

3 1.223.370,50 2,98 14 6 anys 

4 663.338,22 1,62 9 10 anys 

5 79.348,45 0,19 1 26 anys 

 

Dels diferents escenaris plantejats s’observa que la inversió obtindria una major 

rendibilitat que l’oferta per les entitats bancàries encara que només es vengués el       
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80 % de la producció (escenari 4). Si el percentatge de vendes disminuís fins el 70 % 

(escenari 5) el període de retorn de la inversió ja seria molt elevat i la rendibilitat ja es 

trobaria per sota la que ofereix l’interès bancari actual.  

  

5. Conclusions 

Després de dur a terme l’anàlisi econòmic de la nova activitat projectada s’observa 

que el projecte és rendible i per tant justifica la inversió inicial que s’haurà de dur a 

terme. 
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