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Resum 
 
Els ametllers de Mallorca han sofert un abandonament lent però continu per part dels 
pagesos degut al baix preu del fruit. Els darrers anys els preus percebuts pels 
agricultors han pujat fins a resultar atractius per a recuperar l’activitat. Aquests 
augments de preu pareix que poden ser estables degut a l’augment de la demanda 
xinesa i la preocupació dels europeus per consumir aliments saludables com l’ametlla. 
Aquest marc es presenta atractiu per invertir en el sector i tant a Mallorca com a la 
resta del país s’han començat noves plantacions seguint el model californià.  
 
Les plantacions californianes han estat el motor que ha impulsat tota la millora varietal 
i de tècniques de cultiu que ara adopten les noves plantacions. Les institucions 
destinades a la investigació agrària espanyoles com l’IRTA, l’IVIA o el CITA han 
desenvolupat noves varietats per a que Espanya torni a ser un gran competidor en 
aquest mercat.  
 
A Mallorca, Camp Mallorquí S.C.L. ha liderat tot aquest moviment i proporciona 
assessorament amb tota la informació que l’IRTA els subministra. Aquest treball cerca 
aplicar la experiència de Camp Mallorquí en el cultiu d’ametllers a l’Illa per a orientar al 
possible usuari. El treball consta d’una eina de càlcul que guia al pagès per a 
aconseguir informació com els costs de producció, pressuposts d’implantació de noves 
plantacions o  les rendibilitats d’aquestes.  
 
Aquesta eina pot ajudar al disseny de noves plantacions, a recomanar invertir o no en 
una plantació , a saber si abandonar una explotació existent o continuar explotant-la o 
a fer previsions financeres de una hipotètica empresa.  
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1. Introducció 
 

1.1. Aspectes generals de l’ametlla 
 
L’ametlla és el fruit sec més cultivat a la conca Mediterrània i a Espanya té un lloc 
d’importància. A Mallorca és un cultiu fortament lligat al folklore i la cultura popular. 
Resultava freqüent trobar-lo a marges, a terres pobres o com a complement ornamental 
a les finques. Precisament, la seva adaptabilitat a terrenys pobres i l’aprofitament dels 
subproductes han propiciat el seu cultiu. El seu conreu tradicional de secà es combina 
amb el maneig de ramat oví.  
 
Quan Califòrnia posà en marxa les seves plantacions intensives, les tècniques de cultiu 
evolucionaren molt. 
L’aposta de Califòrnia afegeix reg, herbicides, pesticides i fertilització molt intensius així 
com la reducció al mínim de la poda, els marcs de plantació estrets, però amb 
passadissos amples i compactats. Això és degut a que la recol·lecció està mecanitzada 
al màxim, igual que la poda. 
Aquesta aposta tècnica va permetre a Califòrnia passar a ser el principal productor 
mundial, desplaçant als països de la Mediterrània (Viveros, 2007). 
 
A Espanya, l’èxit de Califòrnia va fomentar la inversió en el sector i els centres 
d’investigació desenvoluparen noves varietats que han permès que els agricultors 
nacionals tornin a competir. Els darrers anys s’ha aconseguit un increment de la 
productivitat de les noves plantacions, arribant a més de 1500kg de gra per hectàrea, 
però sense arribar als 3000kg de gra per hectàrea de Califòrnia. Juntament amb 
l’augment del preu percebut per l’agricultor, han donat lloc a un gran interès per 
implantar explotacions d’ametlla (Mirarnau 2010). 
 

1.2. Origen  
 
No hi ha una afirmació clara en quant a l’origen, hi ha un debat obert.  
De forma general, s’estableix el seu origen a les regions muntanyoses d’Àsia Central i 
alguns llocs de Àsia Occidental. Una altra teoria el situa a l’altiplà d’ Àsia Central (Popov 
et al., 1929) segons els centres d’origen de Vavilov (1930). Actualment es troben nuclis 
entre les muntanyes de Tian Shan i Kurdistan. 
  
Es suggereix que l’ametller cultivat prové d’hibridacions naturals entre espècies 
silvestres com P. fenzliana Fritsch, P bucharica (Korsch) Fedtsch i P. kuramica Korsch 
(Grasselly i CrossaRaynaud, 1984).  
 
Posteriorment Ladizinsky al 1999 redueix la procedència a P. fenzliana, tot i que és una 
hipòtesis en discussió (Socias i Company, 2004).  
 
Una altra possibilitat resulta de la domesticació de P. communis. Les similituds entre 
l’espècie conreada i aquesta justifiquen la teoria (Kester et al.,1990; Felipe, 2000). 
 
Es suposa que la dispersió pels centres de civilització de les muntanyes d’Àsia Central 
fins a les rutes comercials es va fer mitjançant llavors. Arribà a Pèrsia, Mesopotàmia i 
Grècia, utilitzant preferentment la ruta de la seda (Socias i Company, 1998). El comerç 
exercit posteriorment per romans, fenicis i grecs escampà l’ametlla per tota la conca 
mediterrània. Allà sofrí una selecció genètica lenta basant els seus criteris en el sabor 
del fruit, maneig agronòmic i adaptació al medi.  
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La propagació per llavor provocà l’heterozigosi (Grasselly, 1972). Gràcies a la 
popularitat de l’empelt al segle XIX es millorà molt l’adaptabilitat de les varietats. Es per 
això que la Conca Mediterrània es considera un centre secundari de domesticació de 
l’espècie (Grasselly, 1972).  
 
Cal destacar que Califòrnia, el principal productor mundial, començà a utilitzar ametllers 
al 1836, a partir d’ecotips francesos (Kester et al., 1900). Posteriorment arribà a Austràlia 
(segon productor mundial) i al sud d’Àfrica així com a altres regions amb clima 
mediterrani.  
 

1.3. Botànica   
 
Família Rosaceae, ordre Rosales, gènere Prunus L., subgènere Amygdalus (L.) Focke 
i espècie Prunus amygdalus Batsch.  
El Comitè General de Nomenclatura Botànica al 1964 proposà Prunus dulcis (Mill.) D.A: 
Webb, però s’acceptà la denominació P. amygdalus Batsch i P. communis. (Felipe, 
2000). 
 
Es tracta d’un arbre caducifoli, amb un únic tronc de fusta llisa en etapes juvenils, que 
va tornant rugosa amb el temps. Les fulles són lanceolades de color verd brillant. 
Les gemmes apareixen en rams mixtes, rams de fusta o en ramillets de maig. Sempre 
en fusta de l’any anterior. 
 
Les flors, pentàmeres i hermafrodites tenen colors entre el rosa i el blanc als pètals. Els 
estams són lliures i el seu pol·len és pesat, el que dificulta el transport de les abelles. 
Les flors no son auto-compatibles amb freqüència, però tenen bona pol·linització 
creuada entre varietats. Aquesta és entomòfila per abelles, com ja s’ha comentat, i el 
vent sòl tenir un paper secundari en la fecundació, de fet, dificulta el vol de les abelles. 
La qualitat dels fruits millora si es dóna el cas de varies varietats a la mateixa parcel·la  
 
El fruit és diferent d’altres fruiters d’os. El mesocarpi poc desenvolupat, verd i pubescent, 
no comestible. Sofreix dehiscència en la maduresa. El seu desenvolupament, segueix 
una tendència de doble sigmoide. La part comestible és la llavor (dins l’endocarp 
lignificat) (Agustí 2004). 
 

1.4. Adaptació ecològica 
1.4.1. Temperatura  

L’ametller necessita entre 100 i 400 hores fred per assegurar una bona floració i 
fructificació. Es defineixen les hores fred com a aquelles a menys de 7,2ºC.  

La tempera òptima oscil·la entre 25 i 30ºC per tant, la zona ideal per al cultiu és la 
temperada. A més de 35ºC hi ha una reducció de la fotosíntesis, igual que a menys de 
15ºC.  Per damunt dels 40ºC hi pot haver danys a la fusta o als fruits.  

Per a l’ús d’aquesta eina s’introdueix també el concepte “risc de calor”.  Es tracta de la 
possibilitat de tenir dies per damunt de 35ºC durant els mesos de calor i tenir la reducció 
fotosintètica anteriorment comentada.  
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1.4.2. Resistència al fred 
L’ametller té una resistència al fred molt destacable, sempre que estigui en latència o 
aturada hivernal. La seva part aèria aguanta fins a -15ºC en latència, però els òrgans 
vegetatius i els fruits són més sensibles, veient-se afectats amb temperatures properes 
a 0ºC.  

A l’eina es presenten els conceptes “risc de fred” i “risc de gelada”. El “risc de fred” és 
la possibilitat de tenir temperatures entre 5 i 0ºC durant els mesos d’hivern. El concepte 
“risc de gelada” és igual que l’anterior, però amb temperatures iguals o inferiors a 0ºC. 

1.4.3. Pluviometria  
La principal recomanació són 500mm, però amb menys l’arbre sobreviu, reduint la 
producció. És el factor limitant en el Mediterrani. Hi ha dos grans problemes, la 
escassetat de pluja i la mala distribució d’aquesta durant l’any.  

 
Figura 1.Comparació de les necessitats hídriques de l’ametller (coeficient de cultiu Kc del Ministeri 
d’Agricultura, Medi Ambient i Pesca) amb la pluviometria mensual de l’estació meteorològica de Palma de 
Mallorca. 

El clima mediterrani proporciona pluges, però provoca un gran dèficit hídric durant l’estiu 
(i molts anys també en primavera i tardor). Així dons, la pluviometria en nombres 
absoluts podria ser teòricament suficient, però no ser-ho  la distribució durant l’any, com 
es veu a la figura 1. Podria ser un dels motius de la baixa productivitat en secà.  

1.5. Dades econòmiques  
 

1.5.1. Nivell internacional  
 

A nivell internacional es veu ràpidament que Amèrica és el continent que més produeix, 
no obstant els Estats Units són el país amb major producció mundial amb diferència. 
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Entorn al 80% de la producció mundial es fa a Califòrnia, generant un negoci d’un volum 
de 4.350 milions de dòlars. 
 

 
Figura 2. Principals productors mundials d’ametlla segons Almond Board. 

Si s’analitzen els 10 principals productors, els Estats Units va al capdavant, però els 
següents llocs depenen de la font. Així, FAOSTAT posa a Espanya i Iran en segon i 
tercer lloc respectivament. Mentre que altres fonts com l’ Almond Board, Camp Mallorquí 
i altres posen en segon lloc a Austràlia i en tercer a Espanya.  Això és degut a que la 
tendència espanyola és la de l’abandonament del cultiu en secà mentre que Austràlia 
aposta per noves grans extensions en regadiu.  
 

 
Figura 3. Producció mundial d’ametlla, 10 principals productors segons Faostat. 

Per explicar l’augment de preus que en els darrers anys ha animat el sector s’ha de tenir 
en compte el canvi en la tendència internacional de l’oferta i la demanda.  
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 Figura 4.Oferta i demanda mundial d’ametlla. Font: Almond Board. 

 
 
Els anys que han pujat els preus  de l’ametlla, ha estat degut a que la demanda ha 
passat per davant de l’oferta. L’augment d’aquesta demanda ve condicionada en part, 
per nous països consumidors com la Xina, el Japó i la Índia, que han augmentat les 
seves importacions. En el cas de la Xina, la nova classe mitjana i l’augment de consum 
d’ametlla per càpita, suposen un augment de la demanda estable a tenir molt en compte 
(Almendrave i Almond Board of Australia). 
 

1.5.2. Nivell nacional  
 
Les estadístiques de la FAO revelen que la superfície al país ha anat baixant els darrers 
anys, mentre que la producció varia molt segons l’any. Aquesta reducció de la superfície 
encaixa amb la pèrdua del segon lloc com a productor mundial.  
 

 
Figura 5. Situació del mercat espanyol. Faostat 2005-2014 extret el 14/6/17 
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A partir del 2012 s’observa un lleuger augment de la superfície, animat pel petit augment 
de preus continu que s’ha vist des del 2011.  
Al 2014 segons el MAGRAMA es varen cultivar 527029 hectàrees a Espanya, destacant 
Aragó i Andalusia com a principals comunitats productores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taula 1. Comparació de superfície, producció i rendiment entre Espanya i Estats Units. Almendrave 

 
 

 
 

Figura 6. Evolució del preu de l’ametlla comuna a la llotja de Reus. 

 
1.5.3. Nivell autonòmic  

 
A les Illes Balears estan en cultiu més de 24000 hectàrees, tot i que el 2014 es reduí la 
superfície. L’1% d’aquesta superfície està en regadiu i de la resta (en secà), el 63% 
estan actives, la resta en abandonament (37%).   
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Figura 7. Evolució de la superfície i la producció de les Illes Balears. 

 

 
Taula 2. Evolució de la superfície, producció i preu de l’ametlla a les Illes Balears. Conselleria 
d’Agricultura Medi Ambient i Pesca. 

 
1.6. Per què aquesta eina ? 

 
Degut als nous preus i a altres situacions favorables com la preocupació per la salut 
molta gent s’ha animat a muntar noves plantacions d’ametller a l’Illa. Aquesta eina cerca 
ajudar a fer un bon disseny d’aquestes noves plantacions, creuant dades de l’IRTA i de 
la cooperativa Camp Mallorquí S.C.L. .Una altra aplicació per a la que pretén servir 
aquest treball és per ajudar a aquells que dubten si fer una inversió en aquest sentit, ja 
que el resultat final és una rendibilitat. Positiva o negativa.  
 
L’eina té dues modalitats d’ús, la “explotació vella” i “explotació nova”. La vella fa 
referència a una plantació en funcionament, on la implantació ja s’ha pagat i completat. 
La seva utilitat és fer estimacions de ingressos i despeses de cultiu.  
L’altra possibilitat, la “explotació nova” pretén dissenyar una nova explotació, expulsant 
un pressupost, uns ingressos i despeses del cultiu en funcionament i un pla financer a 
20 anys.  
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2. Objectius 
 
L’ametller és un cultiu molt vinculat a Mallorca des de fa molt de temps. Degut a les 
condicions del mercat, molts productors van abandonar l’activitat econòmica però 
l’augment de preus dels darrers anys han propiciat noves plantacions. Aquesta eina 
cerca ajudar a aquell qui vulgui dissenyar una nova plantació, al qui vulgui calcular els 
costs de producció de la seva explotació i aquell que no està segur de si invertir o no i 
cerca més informació.  
 
L’objectiu general d’aquesta eina és dissenyar una explotació al gust, calcular els costs 
de producció, i obtenir-ne una rendibilitat econòmica.  
 
Per tant, els objectius específics són:  
 

1. Crear una eina de càlcul de la rendibilitat de les explotacions d’ametlla de 
Mallorca baix diferents condicions. 

 
2. Redactar un manual d’ús d’aquesta eina. 

 
3. Aplicar aquesta eina a explotacions tipus 

 
 

 
  



	

	 16	

3. Construcció i fonaments de l’eina 
 
A continuació es detalla com s’ha edificat el programa o eina.  
L’eina s’ha construït sobre una fulla de càlcul Excel, recollint i relacionant informació a 
més de fent alguns càlculs.  L’eina consta de diferents mòduls com: 
 

• Mòdul d’introducció de dades 
• Mòdul de despeses 

Despeses de producció  
Despeses per a nova plantació 

• Mòdul d’ingressos 
• Mòdul de rendibilitat  
• Pla financer  

  
3.1. Arquitectura de l’eina. Arbre de decisions o fluxgrama  

 
La estructura d’un programa s’expressa gràficament en forma d’arbre de decisions o 
fluxgrama. En ell es mostren decisions, missatges, càlculs interns, connexions i on 
s’introdueix informació. Un dels avantatges d’aquest gràfic és la possibilitat de veure les 
diferents possibilitats que ofereix l’eina i les interaccions entre les diferents informacions 
que la formen.  
 
L’eina es troba en l’annex 8.4. o fent clic en aquest link:  Eina 
  

 
Figura 8. Llegenda de l’arbre de decisions o fluxgrama. 

Llegenda:

Introduir dades

Decisió

Missatge/presentació
dades

Càlculs interns

Connector
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Figura 9. Arbre de decisions o fluxgrama 1. 
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Figura 10. Arbre de decisions o fluxgrama 2. 
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3.2. Mòdul d’ introducció de dades  
 
El programa necessita processar dades per obtenir els resultats. En aquest primer 
mòdul es recullen aquestes dades. Les dades en qüestió les proporciona l’usuari i ’eina 
recull la informació que dóna l’usuari per a posteriors accions.  
La informació es recull de dues formes, omplint caselles de la forma que demani l’eina 
o seleccionant als desplegables.  
 

 

 
 

 

Desplegable Caselles per omplir 
Figura 11. Formes d’interacció amb l’eina.  

A continuació s’expliquen, seguint els passos que marca l’eina, com es va introduint la 
informació a l’eina.  
 
La primera informació que es recull és el tipus d’explotació, si és nova o vella.  
“Nueva explotación” es refereix a la fulla en la que es processa tota la informació per 
a la implantació d’ una nova plantació. Està enfocada a estudis econòmics de viabilitat 
o a aquelles persones que dubten si invertir o no en una explotació d’ametlla i volen 
conèixer la comptabilitat abans.  
 
“Explotación vieja” està pensada per a explotacions establertes que cerquen conèixer 
els seus costs de funcionament.  
 
Hi ha lleugeres diferències al mòdul d’introducció de dades entre la nova explotació i la 
vella. A continuació s’exposa com s’introdueix la informació a la nova explotació amb 
les puntuals diferències amb la vella explotació.  
   
Pas 1  
En la selecció del lloc, es tria la zona on es cultivarà la plantació. Es divideix l’illa en 6 
zones, segons criteris de tipologia del sòl, meteorologia i plantacions prèvies. Així dons, 
es divideix en 6 zones, 5 cultivables. Es descarta la regió de la Serra de Tramuntana ja 
que no es possible analitzar-la com una zona més, degut a les seves particularitats.  
 
Després de seleccionar la zona, l’eina presenta un missatge amb el risc de calor, de 
fred, de gelada i la pluviometria. Per aconseguir aquesta informació, s’ha pres del SIAR 
(Servicio de Información Agroclimática para el Regadío) dades de 8 estacions 
meteorològiques i s’han analitzat series setmanals de 10 anys.  
 
Es defineix fred com el risc que es donin temperatures menors de 5 ºC des de novembre 
fins a març. El risc de gelada és la probabilitat de que hi hagi temperatures menors de 
0 ºC des de novembre fins a març. El risc de calor es defineix com la possibilitat que es 
apareguin temperatures superiors a 35ºC des d’abril fins a octubre.  
 
 
Pas 2  
En aquesta etapa l’usuari ha d’introduir la superfície de la finca. Atès   que molts 
d’usuaris no es manegen amb unitats com hectàrees, es posa a disposició un 
convertidor de quarterades i quartons. S’ha suposat una quarterada=0,71031ha i un 
quartó com la quarta part d’una quarterada.  
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Pas 3 
En el tercer pas es tria el mode de cultiu de secà o de regadiu. S’introdueix manualment 
a una casella.  
 
Pas 4 
A “explotación vieja ” es presenta el rendiment, 20% en secà i 27% en regadiu. Aquests  
valors són rendiments freqüents a Camp Mallorquí i conservadors.  
 
A “nova explotación”  es demana si hi ha un pou suficient per a abastir una plantació. Si 
no n’hi ha, apareix un missatge dient que constarà uns 20000€. Posteriorment apareix 
la presentació del rendiment del fruit amb els mateixos valors que a “explotación vieja ”.  
  
Es tria la varietat segons el següent esquema:  

 
Figura 12. Varietats disponibles segons el mode cultiu. 

Pas 5 
Si s’ha triat el mode de cultiu en secà, s’ha d’escollir el marc de plantació. Si s’ha elegit 
el mode en regadiu, apareix el marc de plantació recomanat. Els marcs per a regadiu, 
venen determinats pel que Camp Mallorquí ha treballat i ha donat bons resultats. Només 
s’han contemplat 6x6, 6,5x7, 7x7, i cada varietat utilitza el que li funciona millor en 
regadiu. En secà es pot triar entre 7x7, 7x8, 8x8 i 8x9. No s’ha tingut en compte marcs 
de plantació més grans per que no hi ha dades de plantacions sèries o amb bons 
resultats a Mallorca.  
 
Pas 6 
Es presenta el nombre d’arbres que hi haurà a l’explotació segons el marc de plantació. 
En la explotació vella, s’introdueix la superfície.  
 
Pas 7 
S’introdueix el preu de l’ametlla manualment. El preu es demana sobre Kilogram de 
bessó, però si no es coneix molt el mercat, es presenta un enllaç link 
(http://proalmendra.com/hoja-de-precios/ ) on es redirigeix a una web on es presenta la 
cotització setmanal del gra de la Llotja de Reus.  
 

Ametller

Secà	
• Masbovera
• Glorieta
• Vairo

Regadiu
• Vairo
• Glorieta
• Marta
• Masbovera
• Marinada
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Figura 13. Cotització proporcionada de: http://Proalmendra.com 

 
A la vella explotació apareix un desplegable on triar l’edat dels arbres.  
És un paràmetre a tenir molt en compte ja que la producció varia segons l’edat.  
Es poden triar 4 categories: de 4 a 6, de 9 a 15, de 16 a 20 i més de 20 anys. Cal 
destacar que la producció dels 0 a 3 anys és 0.  
 
Així doncs es pot triar entre 4 categories que modifiquen les dades de producció segons 
el factor pel que es multipliquen. El factor 0,2 per a la categoria de més de 20 anys és 
únicament per donar a entendre que no és rentable ni recomanable una plantació 
d’ametllers d’aquesta edat. En canvi a la nova explotació no es pot triar l’edat per què 
es suposen tots els càlculs en màxima producció, de 7 a 15 anys.  
 
Pas 8 
Intensitat del cultiu. 
A nova explotació  
Aquest pas té la seva explicació per filtrar dades d’explotacions. Hi ha explotacions que 
tot i realitzar totes les feines adequadament, no exploten al màxim les seves plantacions, 
ja sigui perquè esperen allargar la seva vida útil, per fer una gestió més integrada o 
ecològica, per reduir despeses, perquè no tenen medis ... hi ha un gran nombre de 
possibilitats. Marcant la “no intensivitat” s’entén que la finca en qüestió serà algun 
d’aquests casos o dit d’una altra manera, les explotacions marcades com a intensives, 
són aquelles que van “al màxim” que permet el cultiu.  
 
Pas 9  
A nova explotació aquest pas es presenten els ingressos probables. Aquests es 
presenten segons la fórmula:  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 = 𝑝𝑟𝑒𝑢	𝑏𝑒𝑠𝑠ó ·
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó	𝑏𝑒𝑠𝑠ó	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎𝑡

ℎ𝑎
· ℎ𝑎	789:; 

 
*A la fulla de nova explotació no apareixen els passos 10 i 11, es passa 
directament al pas 12.  
 
Pas 10  
A la fulla d’explotació vella, apareix la mateixa pregunta que al pas 8, es demana sobre 
la intensivitat del cultiu. 
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Pas 11 
A la fulla d’explotació vella es presenten els ingressos de la mateixa manera que a la 
explotació nova.  
 
*A partir d’aquí es comencen a calcular les despeses de la producció.  
 
Pas 12 
 
Mòdul de despeses “módulo de gastos” 
 
Aquí s’introdueix la duresa del terreny. Aquest paràmetre s’afegeix al consum de 
combustible del tractor. Es tracta de factors conservadors.  
 
Lloguer de la explotació 
 
Es demana si la l’explotació és llogada. Si es contesta que si, apareix una casella per a 
introduir el lloguer mensual.  
 
Selecció de la maquinària 
 
Hi ha disponibles, cultivadors, vibrador, abonadora, polvoritzador, remolc, tractor i moto-
serres. Es disposa un desplegable per a cada màquina en el que es tria propietat, lloguer 
o compra. 
En cas de que es marqui en propietat, no s’aplica cap despesa. En cas de que es compri, 
s’afegeix la despesa del valor d’adquisició i en cas de marcar lloguer, s’afegeix el lloguer 
mensual (dividint el valor d’adquisició entre els anys d’amortització).   
 
Pas 13 
Introduir el preu de l’energia. 
En funció del preu del litre de gasoil agrari, els costs de producció variaran notablement.  
 
Ve preestablert a 0,9€/l i a 0,1€KWh per si l’usuari no està al corrent del mercat.  
 

3.3. Mòdul de despeses 
 
En aquest mòdul s’agrupen les despeses. Per mantenir una explotació en cultiu hi ha 
unes despeses associades. Aquestes despeses s’han anomenat “de producció” i són 
comunes a l’explotació vella i a la nova. En canvi, les “despeses per a nova plantació” 
són pràcticament un pressupost per a posar en marxa una plantació.  
 

3.3.1. Despeses de producció 
 

3.3.1.1. Gasoil  
 
El tractor consumeix carburant, dièsel. Aquest sòl ser el nomenat dièsel agrari, un 
carburant parcialment subvencionat destinat a ús agrari que sòl tenir un preu constant. 
De totes maneres, es pot variar el seu preu a l’eina, tant per si pugés com per si baixés.  
Per aproximar el màxim a la realitat el volum de dièsel o gasoil que es consumirà, es 
calcularà la feina (les hores d’ús) que farà el tractor a cada campanya. Aquesta feina 
tindrà en compte les següents consideracions: 
  
-Finca quadrada (criteri conservador, així es té en compte la pitjor situació) 
-Es faran les següents feines   
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- 3 passades de cultivador/any 
-1,5 passades de abonador/any 
-6 passades de polvoritzador/any (3 fungicides i 3 insecticides)  
-1 passada de vibrador/any 
 

-Es consideren les següents velocitats per al càlcul  
 

Feina 
Velocitat 
(km/h) 

Cultivadors 4 
Polvoritzadors 5 
Abonadora 7 
Vibrador* 1 

Taula 3. Velocitat de les feines. 

*La velocitat del vibrador és superior, però s’ha suposat 1km/h ja que és el resultat 
d’una velocitat de 7 km/h entre arbres però aturant 3,6 min per arbre. 
 
Tenint en compte l’ anterior, el temps de cada feina serà igual a:  
 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠	𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙	 =
𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎 · 𝑛º𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡	𝑓𝑒𝑖𝑛𝑎
 

 
Per saber el nº de passades es divideix el passadís del marc de plantació entre la 
longitud del costat de la finca. Aquest costat, ja que hem suposat la finca quadrada, es 
igual a 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒	𝑒𝑛	𝑚B	. 
 
Així s’obté el nombre de passades que farà el tractor, que multiplicades per la longitud 
del costat (anteriorment calculada) donarà la distància recorreguda pel tractor.  
Amb la distància recorreguda pel tractor dividida entre la velocitat, s’obté les hores de 
feina del tractor.  
 
Aquestes hores de feina o temps de treball  servirà per a calcular el volum usat de 
carburant un pic es sàpiga la potència del tractor. El consum del tractor depèn de la seva 
potència com a regla general (intervenen altres factors com la cilindrada, el common-
rail, el turbo...). La unitat més popular per al consum és l/hora, que multiplicat per les 
hores de feina del tractor, dóna el volum de gasoil usat.   
Aquesta dada no està ajustada, s’ha d’aplicar els factors de duresa del terreny i de l’eina 
que arrossegui el tractor en cada moment. Fent aquesta operació per a cada feina, 
s’obté el consum “real” de gasoil.  
 

Eina que modifica el consum 
Factor 
multiplicador 

Cultivador 1,2 
Vibrador 1,1 
Polvoritzadors 1,1 
Abonadora 1,0 

Taula 4. Factors multiplicadors segons l’eina. 

 Tipus de terreny 
Factor 
multiplicador 

Terreny dur 1,10 
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Terreny mitjà 1,05 
Terreny bla 1,00 

Taula 5. Factors multiplicadors segons el terreny. 

 
Hi ha formes de triar la potència idònia d’un tractor per a cada explotació, inclús algunes 
explotacions tenen més d’un tractor i cada tractor fa un tipus de feina. Però en aquesta 
eina no s’ aprofundirà en la idoneïtat d’una potència o una altra, només es farà distinció 
en funció del consum de carburant. No és un càlcul precís ja que un tractor de major 
potència té avantatges sobre un menys potent, però no s’han tingut en compte per tal 
de simplificar els càlculs. Els consums s’ha extret d’experiències d’agricultors i de 
catàlegs comercials. 
 

 
Figura 14. Consum de carburant del tractor segons la seva potència 

3.3.1.2. Despeses en mà d’obra  
 
Només es contemplarà la mà d’obra del tractorista, la resta de les feines es contemplen 
com a subcontractades. La mà del tractorista es paga a 11€/h i s’afegeixen 15 hores de 
preparació i regulació del tractor i les eines.   
 

3.3.1.3. Electricitat i regadiu  
 
Les recomanacions de regadiu oscil·len entre els 2000 i els 3000𝑚C/ha i any. Les dades 
amb les que s’extreuen els costs, suposen uns 2500𝑚C/ha/any, la dosi amb la que 
treballa Camp Mallorquí. Es suposa que amb les aportacions per pluviometria, el pou 
serà sempre suficient per a subministrar l’explotació. Aquesta afirmació no té una 
demostració de cap tipus, simplement és una condició necessària per a construir el 
programa. L’electricitat de l’explotació no té en compte res més que el grup impulsor 
hidràulic. La combinació de les despeses d’electricitat, aigua i manteniment de les 
instal·lacions de reg ascendeix a un cost de 650€/ha. Aquesta dada ponderada 
procedeix de Camp Mallorquí.   
 
 

3.3.1.4. Assegurances  
 
A l’explotació hi haurà assegurances. L’obligatòria és l’assegurança del tractor 
(100€/any) i la dels treballadors, que en aquest cas, està contemplada al sou del 
tractorista. S’afegeix una partida alçada de 400€/any atès que les assegurances són 
productes amb una gamma molt àmplia i no és fàcil generalitzar.  

y	=	2,3091x	+	1,6
R²	=	0,98606
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3.3.1.5. Fertilitzant  

 
Hi ha multitud de recomanacions de dosis de fertilitzant per a una plantació d’ametllers. 
No es pot donar una recepta universal ja que un bon pla d’adob depèn del sòl, de la 
producció esperada, edafologia, etc. Per al funcionament de l’eina s’ha seguit una 
recomanació comercial com podria haver estat qualsevol altra. S’ha triat un fertilitzant 
complex, de la casa Fertiberia, en concret el 8-24-16-(5). 
 
A l’eina es contemplen dues dosis, una intensiva i una altra denominada “normal”. La 
primera cerca alts rendiments i la segona una explotació dels recursos més 
conservadora.  
 
Fertilitzant complex intensiu (kg/ha) normal (kg/ha) preu/€/kg) 
Preu Fertiberia ®  230 115 0,59 
  135,7€/ha 67,85€/ha  

Taula 6. Informació referent a la fertilització. 

 
3.3.1.6. Cost de maquinària  

 
La maquinària inclou les eines del tractor, el tractor i les moto-serres. Hi ha tres 
possibilitats de cara als càlculs dels costs: la propietat, la compra i el lloguer.  
En la primera no s’aplica cap cost, en la segona s’aplica el valor d’adquisició de les eines 
i en la tercera el quocient entre el valor d’adquisició i els anys a amortitzar.  
 
Els anys a amortitzar s’han extret de la Junta de Andalucía i els valors d’adquisició de 
les eines és el valor de mercat, extret de l’experiència de pagesos i de catàlegs 
comercials.  
 

Preu maquinaria € 
Lloguer analitzat 
€  

Amortització 
(anys) 

Cultivadors 10.000 500,00 20 
Polvoritzador 8.000 444,44 18 
Remolc 9.000 450,00 20 
Vibrador 10.400 742,86 14 
Abonadora 1.500 83,33 18 
Moto-serres 200 66,67 3 

Taula 7. Amortitzacions, preus i lloguers de la maquinària. 

 
En el cas del tractor, el valor d’adquisició varia en funció de la potència, com es pot 
veure en la taula 8. Els preus que es manegen són orientatius, basats en els valors més 
freqüents de les marques més populars (John Deere, New Holand, Kubota...) per a 
tractors de gama mitjana-alta amb el següent equipament: cabina, arc anti-bolcada, 
amortiment, GPS i toma de força davantera.  
 
L’amortització del tractor és a 18 anys . L’ amortització es fa per obsolescència ja que 
és més senzill per la iteració  dels càlculs. 
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Potència Cv Valor d’ adquisició tractor € Lloguer anualitzat € 
60  30.000,00    1.666,67 
70  37.000,00    2.055,56 
80  44.000,00    2.444,44 
90  52.000,00    2.888,89 
100  60.000,00    3.333,33 
120  75.000,00    4.166,67 
140  85.000,00    4.722,22 
150  95.000,00    5.277,78 
170  110.000,00    6.111,11 
200  150.000,00    8.333,33 

Taula 8. Preus i lloguers segons la potència del tractor. 

 
3.3.1.7. Cost fitosanitaris  

 
En una plantació professional, la incidència de plagues i malalties és més que probable. 
S’ha suposat que 6 tractaments fitosanitaris seran aplicats, 3 insecticides i 3 fungicides. 
Com no es sap quina espècie s’haurà de controlar, no es sap quina matèria activa 
s’haurà d’adquirir. Es fa una previsió de 90€/ha d’insecticida i per tractament i de 
100€/ha de fungicida per tractament, per tant: 
 
 3·90 + 3·100 =480€/ha en fitosanitaris.  
 
El preu inclou la matèria activa, mà d’obra d’aplicador, neteja de broquets... tot allò que 
implica l’aplicació menys el tractor, el tractorista i el carburant, que ja està contemplat.  
 

3.3.1.8. Poda 
 
En l’apartat de poda es fa una estimació de les despeses que hi haurà per al 
manteniment de la forma dels arbres. És una partida sobredimensionada degut a que 
algunes varietats, sobretot en un regadiu intensiu tenen un gran vigor. Es planteja el 
pitjor escenari, així es segueix un criteri conservador. La partida de poda inclou:  
 
-Poda en verd: inclou tallat de xupes, de brots al portaempelts, de brots eixuts... a tisora 
 
-Poda de fusta: inclou talls amb tisores llargues, serres i moto-serres. Indicat per a 
renovació de fusta, formació de l’arbre i reducció d’altura.  
 
-Eliminació de poda. És una partida alçada, ja que hi ha moltes possibilitats. Inclou el 
seu transport si és necessari.   
 

PODA €/ha 
Poda en verd 112 
Eliminació de poda 80 
Poda de fusta 300 
Total 492 

Taula 9. Desglossament de les despeses de poda. 
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3.3.2. Depeses per a nova plantació 
 

3.3.2.1. Pou  
 
El pou es suposa 20000€, és un preu orientatiu, depèn molt del terreny, la profunditat... 
és molt difícil analitzar-ho de forma generalista. Es suposa un pou senzill, vestit i sense 
cap equipament especial. Es suposa que el pou subministrarà aigua suficient a la nova 
plantació.  
 

3.3.2.2. Preparació del terreny  
 
Una nova plantació es pot establir sobre una plantació anterior, sobre un terreny 
abandonat, sobre un terreny forestal... hi ha moltes possibilitats. El que serà comú a 
totes les possibilitats és que s’haurà de fer una feina de subsolat profund i creuat. 
Aquesta feina cerca extreure restes de vegetals anteriors, airejar el sòl i rompre 
possibles crostes del terreny que dificultin la penetració radicular. La feina serà 
subcontractada, amb un cost de 250€/ha. Al desglossament de costs apareix com 
“desfonde”. 
L’altra feina que es durà a terme per preparar el terreny és el despedregat. Aquesta 
feina no sempre és necessària, però s’ha contemplat igualment ja que ajuda a la 
destrucció d’agregats superficials “terrossos”. També es suposa subcontractada amb un 
cost de 250€/ha.  
 
En total la partida de preparació del terreny ascendeix a 500€/ha. 
Els valors són adaptats de Tomeu Canyelles (FOGAIBA) i Camp Mallorquí. 
 

3.3.2.3. Edifici magatzem   
 
Resulta molt útil per a una explotació d’ametlla tenir un magatzem per guardar tractor, 
eines, fitosanitaris, recanvis, reparacions, una oficina petita i cert espai per guardar 
ametlles durant la recol·lecció. S’han pressupostat uns 300𝑚B seguint un preu de 
350€/𝑚B, d’estructura lleugera metàl·lica.  
 
 

3.3.2.4. Càlcul hidràulica 
  
Es suposa que s’aportaran 2500 𝑚C/ℎ𝑎 i any. El problema per a l’eina és que no es pot 
dissenyar una instal·lació concreta, s’ha de generalitzar per a poder adaptar-les a les 
configuracions possibles. Hi ha elements comuns a totes les explotacions professionals, 
com són les bombes i el grup d’impulsió, filtres, canonades... tots els preus inclouen 
instal·lació o mà d’obra.  
 

Concepte Preu € 
Bomba 4.000 
Filtres 5.500 
Grup 2.000 
Canonades porta-emissors i rases.  1.600/ha 

 Taula 10. Desglossament de la implantació del sistema de reg. 

 
El problema és que per 1ha de terreny hi hauria una instal·lació de 13100€, el qual és 
un equip tan excessiu com car.  
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Fins a 5ha es contarà amb equips de menor mida i cost i es suposarà un 30% d’estalvi 
en la part fixa de l’equip (capçal) mentre que la part variable (canonades, emissors...) 
es manté el mateix preu.  Per tant queda un capçal de 9.170€.  
El preu mostrat a la taula és vàlid per al domini comprès entre 6 i 25 hectàrees.  
A partir de 25 ha el grup impulsor no serà suficient i s’haurà d’afegir més despeses. Més 
bombes, més sectors... es suposarà un 30% més al capçal mentre que la part variable 
es manté constant. El preu final per al capçal seria 17.030€.  
 
{0-5ha} 13100·0,7 + 1600·ha= 9170€ + 1600·ha 
{6-25ha} 13100 + 1600·ha=13100€ + 1600·ha 
{26-∞ha} 13100·1,3 + 1600·ha=17030€ + 1600·ha 
 

3.3.2.5. Material vegetal  
 
El preu del material vegetal no és estàtic, està subjecte al lliure mercat. Presumptament, 
es veu un lleuger augment de preu en els ametllers als vivers mallorquins com a 
conseqüència de la gran demanda recent i a les ajudes de l’any 2017 per replantar 
ametllers i garrofers per part del Govern de les Illes Balears.  
Per a fer càlculs es suposa un preu un tant baix, però realista, ja que és freqüent 
aconseguir descomptes al fer comandes de grans dimensions, com ho serien les 
destinades a plantacions. Aquest preu seran 6€ per planta, dels quals 5,50€ serà un 
ametller empeltat en “cepellón” i 0,50€ en royaltis. Incloent passaport fitosanitari i IVA. 
Per a la implantació del cultiu, és freqüent que el mateix viver ofereixi un servei de 
transport i de plantació mecanitzada, es suposarà aquesta opció. Serà contemplada la 
plantació amb GPS i estació RTK,  amb tutor i un protector. Tot junt amb un preu de 3€ 
per arbre (viver Joan Crespí Palou).  
 

3.3.2.6. Amortitzacions  
 
Les despeses d’una nova plantació són colossals, per assumir-les s’utilitzen 
amortitzacions anuals. Seguint paràmetres de la “Junta de Andalucía”, es mostren a la 
taula 11.  
 
Amortitzacions 
Concepte Anys Preu € Amortització €/any 
terreny - - No es pot amortitzar 
Subsolador 20 10.000 500 
Fresadora 18 20.000 1000 
Abonadora 18 1.500 83,33 
Cultivador  20 10.000 500 
Polvoritzadora 14 8.000 571,43 
Instal·lació hidràulica 20 variable Variable  
Remolc 20 9.000 450 
Vibrador 14 10.400 809,52 
Moto-serres - 200 - 
Tractor 18 Segons usuari - 
Edificis lleugers 68 - 30 (40) 350€/𝑚B Veure pla financer 
Pou 68 20000 294,12 

Taula 11. Amortitzacions, preus i  anys d’amortització de les eines i obres. 
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3.4. Mòdul d’ingressos 

 
En aquest mòdul s’estimen els possibles ingressos de la plantació. Aquests ingressos 
procedeixen exclusivament de la venta d’ametlla a cooperativa. La producció dels arbres 
depèn de la zona de cultiu, de la varietat, de la “intensivitat” del fertilitzant i de si la finca 
produeix en secà o en regadiu.  
 

3.4.1. Produccions  
Els valors de les produccions provenen de finques gestionades per Camp Mallorquí, 
dels estudis varietals de l’IRTA de Catalunya, del departament d’agricultura i alimentació 
del Govern d’Aragó i de l’IVIA de València.  
 

3.4.2. Secà  
Aconseguir dades de plantacions de secà a Mallorca és difícil, ja que moltes estan 
abandonades, tenen arbres amb més de 20 anys o no són professionals. Tot i així, Camp 
Mallorquí treballa amb algunes finques de secà que si són professionals i competents. 
Aquestes finques han estat la referència per extreure dades, així com els anuaris 
d’estadística del MAGRAMA nacional i del CAIB. 
 

Masbovera, Vairo i Glorieta (Kg de 
bessó/ha). 
Marc zona 1 i 2 zona 3 i 4 zona 5 
7x7 200 175 230 
7x8 160 135 200 
8x8 120 105 160 
8x9 105 95 125 

           Taula 12. Producció de les varietats de secà en funció del marc de plantació. 

 
3.4.3. Regadiu  

 
Per a proporcionar les produccions de regadiu s’ha de recordar la diferència entre 
intensiu i “normal”. En el mode normal, es suposa un ús conservador dels recursos, per 
tant, el resultat és conservador. L’ús intensiu suposa utilitzar tots els recursos 
disponibles al màxim per obtenir la màxima producció. Els valor milloren en la mesura 
que la genètica de les varietats ho permet.  
 

Regadiu Normal (Kg 
bessó/ha) 

Intensiu (Kg 
bessó/ha) 

Marc 

Marta 700 1.475 6x6 
Marcona 900 1.050 6x6 
Vairo 800 1.300 6,5x7 
Masbovera 825 1.000 7x7 
Glorieta 850 1.100 7x7 

 Taula 13. Producció en regadiu segons intensitat i varietat. 
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3.4.4. Edat dels arbres 

 
Un paràmetre realment decisiu en quant a la producció serà l’edat dels arbres. No es 
pot seleccionar l’edat 0-3 anys ja que la producció s’ha suposat igual a 0. Aquests anys 
s’han tingut en compte al pla financer, ja que suposen un repte per a cobrir despeses.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 15. Evolució de la producció segons la edat del cultiu. 

 
Així dons es pot triar entre 4 categories que modifiquen les dades de producció segons 
el factor pel que es multipliquen. El factor 0,2 per a la categoria de més de 20 anys és 
únicament per donar a entendre que no és rentable ni recomanable una plantació 
d’ametllers d’aquesta edat. En canvi a la nova explotació no es pot triar l’edat per què 
es suposen tots els càlculs en màxima producció, de 7 a 15 anys.  
 

3.4.5. Ingressos  
 
Els ingressos es calcularan en funció del preu del bessó d’ametlla. 
Les produccions no es calculen, la cooperativa Camp Mallorquí proporciona dades de 
finques que treballen amb ells i de l’IRTA, amb el que col·laboren.  
 
A les finques en secà, la producció depenen de la zona de cultiu (pluviometria) i del marc 
de plantació.  
Les finques en regadiu, depenen de si són intensives o no i de la varietat. El marc de 
plantació no es pot triar perquè no hi ha suficients dades a la cooperativa.  
 
El preu de l’ametlla s’introdueix manualment, atès que en els darrers anys no ha estat 
massa estable i resulta difícil preveure un preu.   
 

3.5. Mòdul de rendibilitat  
 
En aquest mòdul es reuneixen totes les despeses i es comparen amb tots els ingressos. 
Per a calcular la rendibilitat s’utilitzen les despeses amb l’amortització anualitzada.  
Un pic calculada la rendibilitat “en brut” es presenta a l’eina.  
 

Edat arbres: factor 
4-6 anys 0,6 
9-15 anys 1 
16-20 anys 0,86 
> 20 anys 0,2 

y	=	-205x2 +	1367x	- 1167,5
R²	=	0,98896
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3.5.1. Ajudes o subvencions  
 
Quan la rendibilitat “bruta” s’ha calculat, ja hi ha una primera informació sobre la viabilitat 
de la hipotètica empresa. Però falta aplicar un ingrés addicional, el relatiu a subvencions 
o ajudes.  
 
Les ajudes de les que pot disposar un agricultor dedicat a l’ametlla són 4 principalment. 
Dues provenen de la Comunitat Europea, de les ajudes de la Política Agrària Comuna 
PAC. S’han denominat com “Europa” i com “Drets”. Després hi ha altres ajudes, la 
“Nacional” del MAGRAMA i l’autonòmica del “Govern Balear”.   
 

Ajudes o subvencions  €/ha 
Europa 45 
Nacional 18 
Govern Balear 18 
Drets 175 
Total  256 

Taula 14. Ajudes o subvencions 

 
3.5.2. Imposts o taxes  

 
Després de fer el balanç ingressos – despeses, s’apliquen els imposts. Es tracta com a 
despesa. Es tracta d’una partida alçada ja que no es pot generalitzar gaire. Depèn molt 
de si la cotització de l’agricultor es fa a través del règim d’autònoms, per mòduls... hi ha 
moltes possibilitats. S’han suposat impostos o taxes del 20% amb un criteri conservador.  
 

3.5.3. Rendibilitat anual. 
 
Quan hi ha calculada la rendibilitat “bruta”, els imposts i les subvencions, resulta 
interessant obtenir la rendibilitat final, “neta”. Aquesta és el resultat del balanç de tot 
l’anterior. La rendibilitat que es presenta a l’eina és per a una campanya completa, sobre 
un any de plena producció (entre l’any 7 i 15 de producció).  
 

3.5.4.  Rendibilitat suficient? 
  
Un pic l’eina presenta la rendibilitat  “neta”, proposa la decisió de si acabar el 
funcionament o de tornar al pas 3 en cas de que la rendibilitat no sigui suficient.  
Al pas 3 es determina el mode de cultiu, així es pot repensar tota l’explotació per cercar 
més rendibilitat.  
 
En cas de que finalitzi el programa degut a que la rendibilitat és suficient,  es presentarà 
la rendibilitat per hectàrea i per kg d’ametlla.  
 

3.6. Gràfiques  
 
Un pic s’ha presentat tot l’anterior, es componen les gràfiques intel·ligents. Aquestes 
són un gràfic de columnes anomenat “en cascada” que mostra les dades de ingressos, 
despeses, subvencions, imposts i rendibilitat en diferents colors. L’altra gràfica és 
circular “en anell” i mostra el pes de cada despesa respecte del total. 
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Figura 16. Proporció de les despeses respecte del total. 

 

 
Figura 17. Representació gràfica de l’anàlisi econòmica en producció. 

 
 

3.7. Pla de finançament  
 
Les explotacions de cultius llenyosos tenen sempre el mateix problema, durant els 
primers anys, no hi ha producció. Durant aquests anys, l’arbre creix i en algunes 
ocasions es manifesten trets juvenils. Aquest període de juvelinitud suposa un problema 
financer, ja que durant els anys que hi ha més despeses (implantació) no hi ha 
ingressos, això fa inevitable l’ús de productes financers. Aquests productes són préstecs 
amb interès, per tant no s’han de contractar aquests productes fins al moment d’utilitzar-
los. Com a regla general, s’utilitzen 3 préstecs envers d’un de gran, d’aquesta manera 
s’estalviaran molts de doblers en interessos.  
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3.7.1. Préstecs  
 
El primer préstec s’ha anomenat  “puesta en marcha” i és igual al pressupost de 
implantació del cultiu. Inclou tot allò necessari per iniciar l’activitat. Reuneix els costs del 
pou, de preparar el terreny, la instal·lació del regadiu, el material vegetal i la seva 
plantació. El seu pagament serà del 3,75% al llarg de 20 anys.  
 
El segon és únicament per a l’edifici magatzem. S’eleva a 105.000€, amb un interès del 
3,75% i a tornar en 40 anys. Es suposa més temps de préstec que la vida útil de la 
plantació. Això és degut a que és una gran inversió que en algunes configuracions 
d’explotació no s’arriba a recuperar. És freqüent que si una plantació funciona, en acabar 
la seva vida, el propietari arrabassi i torni a sembrar o posi una altra espècie. Així 
s’acaba de pagar la inversió.  
 
El tercer s’anomena “de operación” i la seva funció és la d’aportar liquiditat per a poder 
fer front a les despeses relacionades amb el cultiu durant els anys 2, 3, 4 i 5. Serà igual 
al flux de caixa d’aquests anys. Aquest préstec es tornarà al llarg de 20 anys amb un 
interès del 3,75%.  
 
També es presenten les despeses anuals en interessos, així com l’acumulat baix la 
nomenclatura de “devoluciones financieras”.  
 
Els fluxes de caixa (ingressos – despeses) anuals es presenten incloent les despeses 
financeres al càlcul. També es presenta l’acumulat dels fluxos per a veure la rendibilitat 
final de l’empresa.  
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4. Manual d’ús 
 
En aquest capítol es farà una explicació gràfica del funcionament de l’eina.  
L’eina guia a l’usuari en tot moment, indicant on ha d’omplir els buits en groc i donant 
ordres senzilles.  
Hi ha lleugeres diferències en el nombre dels passos o el seu ordre entre l’explotació 
vella i la nova. Les diferències són únicament superficials, no suposen un problema per 
a entendre el funcionament.  
 

4.1. Menú d’arrencament  
 
Comença amb el “menú de arranque” on es presenta l’eina i es fa la primera elecció: al 
desplegable hem de posar una nova plantació (Nueva) o si ja en tenim una (Vieja)  
 

 
Captura 1. Inici 

 Després de seleccionar l’opció, es fa clic al link de devora “ir al cálculo explotación” i 
l’eina automàticament redirigeix a una nova fulla.  
 

4.2. Primers passos. Introducció de dades.  
 
1er pas 
Situar l’explotació 

 
Captura 2. Situació de la illa. 

 
S’ha dividit l’illa en 6 zones per al cultiu de l’ametller i se n’ha descartat una (la Serra de 
Tramuntana). Segons la zona que seleccioni l’usuari, l’eina imprimeix una taula amb: 
risc de fred, de gelada, de calor i pluviometria. 
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Captura 3. Presentació de dades meteorològiques.  

 
Si es fica la zona 0, apareix el missatge “cultivo no recomendado”. 

 
Captura 4. Presentació de dades meteorològiques amb zona 0. 

 
2n pas  
Triar el sistema de cultiu 

 
Captura 5. Mode de cultiu 

En el cas de triar la zona 2 en secà, apareixerà el següent missatge  
 

 
Captura 6. Missatge zona 2. 

 
3er pas.  
Triar la varietat  
 
En el cas de triar cultiu de secà: 
es disposa de 3 varietats molt freqüents, però no són gaire rellevants per a la producció, 
el criteri més rellevant serà el marc de plantació  
 
En el cas de triar cultiu de regadiu: 
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La varietat si que resulta més rellevant en quant a producció, però no es pot triar el marc 
de plantació, ve per defecte el marc recomanat. 

 
Captura 7. Selecció de varietat. 

 
4t pas.  
 Es presenta el rendiment del fruit-clovella. 
 20% per cultiu de secà i 27% pel cultiu en regadiu. Hi ha varietats amb majors 
rendiments a cada mode de cultiu, però són rendiments aproximats.  

  
Captura 8. Rendiments del fruit. 

  
En el cas de la nova explotació apareix un missatge de si o no demanant si el pou és 
suficient. En cas de que es marqui no, es suposa 20000€ de cost d’un pou.  
 
   
¿el pozo existente es 
suficiente?   no SI/NO 
      
  coste apertura nuevo pozo=20.000€   

Captura 9. Necessitat de pou. 

 
5è pas. 
Marc de plantació  
Si s’ha triat el mode de cultiu en regadiu:  
Es presenta un recordatori del mode de cultiu triat.  
SELECCIONADO 
para:     
Regadio     

  
Marco recomendado 
REGADIO   6x6 

Captura 10. Presentació del marc de plantació recomanat. 

 
Si s’ha triat el mode de cultiu en secà, apareix el una finestra per seleccionar el marc de 
plantació. 

 
Captura 11. Marcs de plantació de secà. 
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Si s’ha triat el secà, es poden triar els marcs 7x7, 7x8, 8x8 i 8x9. Si es tria el marc  8x9, 
apareixerà el missatge “BAJA PRODUCCION” 

 
6è pas. 
Introduir superfície 
S’ha d’introduir en hectàrees, però com no és una mesura molt popular entre els 
potencials usuaris, s’ha instal·lat un convertidor de quartades i quartons a hectàrees, tot 
i que hi ha que introduir manualment el resultat a la casella de superfície.   

 
Captura 12. Introducció de superfície i convertidor de mesures populars. 

 
7è pas. 
Es presenta el nombre d’arbres.  
 

nº de árboles en la 
finca     2.778    

Captura 13. Nombre d’arbres. 

 
8è pas. 
Introduir el preu de l’ametlla. 
S’introdueix manualment, però s’adjunta un enllaç a la fulla de preus de la Llotja de 
Reus.  

 
Captura 14. Introducció de preus.  

 
9è pas. 
Definir l’edat dels arbres, en dependrà la producció  
 

 
Captura 15. Edat de la plantació.  

 
10è pas. 
Intensitat del cultiu 
en el cas del mode de cultiu en secà, només es pot triar l’opció “no”. Si es selecciona 
“si”, apareix el missatge “ERROR, NO TIENE SENTIDO PARA SECANO”. 
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Captura 16. Intensitat del cultiu. 

 
11è pas.   
Ingressos probables  
es presenta un missatge amb els ingressos probables:  

 
Captura 17. Presentació d’ingressos. 

 
12è pas.  
Mòdul de despeses. 
La duresa del terreny serveix per posteriors càlculs de consum de combustible.  
Hi ha tres nivells, dur, bla i normal, a triar segons l’experiència de l’usuari.  
Es demana si l’explotació està de lloguer. En cas de que es contesti que si, apareix una 
casella groga davall per introduir el preu mensual de lloguer.  
La potència del tractor la tria l’usuari, ja que en molts de casos els pagesos 
sobredimensionen els tractors per al que necessita la seva finca.  
 

 
Captura 18. Introducció de la duresa del terreny. 

 

 
Captura 19. Potència del tractor.  

 
Captura 20. Lloguer de la finca.  
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13è pas. 
Selecció de maquinària  
Aquí l’usuari tria si posseeix, si ha de comprar o llogar cada eina a utilitzar.  
Es poden triar: tractor, vibrador del tractor, abonadora, cultivadors, moto-serres, 
polvoritzador i remolc.  
 

 
Captura 21. Tinença de la maquinària. 

 
14è pas.  
L’estructura dels darrers passos és més diferent que en els anteriors  

 
Captura 22. Preu de l'energia i el carburant. 

4.3. Darrers passos. Presentació de resultats.  

 
Pas 14.1  Vella 
 
S’ha d’introduir manualment el preu del gasoil agrari i del KWh. L’eina amb els preus 
introduïts, presenta les despeses de: gasoil, mà d’obra, assegurances, corrent, 
amortització de maquinària, fitosanitaris, mà d’obra en recol·lecció i lloguer.  

 
Captura 23. Desglossament de despeses. 
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Apareix el desglossament d’impostos, subvencions, balanç i rendibilitat. 
 

Pas 15.1  Vella 
 

 
 

Captura 24. Presentació de resultats. 

 
 

 

Captura 25. Retorn a inici. 
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Pas 14.2  Nova 
 

 
Captura 26. Desglossament de despeses i pressupost. 

 
Pas 15.2 nova  
Es presenten els mateixos missatges que a l’explotació vella, però a més hi ha una nova 
pregunta que demana si la rendibilitat és suficient. En cas de que es respongui no, es 
redirigeix al pas 3, on es triava el mode de cultiu.  
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Captura 27. Presentació de resultats de nova explotació.  

 
En cas de que la resposta sigui “si”, apareix el missatge “fin de la simulación” , així com 
la rendibilitat per hectàrea i per kilogram d’ametlla.  
 

 
Captura 28. Final del programa. 

 
Així acaba el funcionament de l’eina.  
 

4.4. Pla financer  
 
La informació que proporciona el pla financer és summament útil. Aquesta informació 
és útil únicament per a les explotacions de nova plantació. El pla financer únicament és 
de consulta, no és interactiu amb l’usuari.  
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Captura 29. Pla financer. 

L’única funció que té a veure amb l’usuari és la de tornar a la fulla d’explotació vella.  
 

 
Captura 30. Retorn del pla financer. 

4.5. Gràfiques 
 
Apareixen gràfiques que es modifiquen així com es van omplint els paràmetres.  
Una és un anell circular on es reparteixen les despeses mentre que l’altra és un 
diagrama de columnes amb els ingressos, despeses, imposts, subvencions i rendibilitat.   

 
Captura 31. Proporció de les despeses respecte del total. 
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Captura 32. Representació gràfica de l’anàlisi econòmica en producció. 
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5. Prova d’ús 
 
En aquest apartat s’analitzarà l’eina per a 54casos, dos de nova explotació (un intensiu 
de regadiu i un secà) i dos de explotació vella (secà i regadiu normal).  
 

5.1. Prova 1. Explotació existent en regadiu no intensiu  
 
Es tracta d’una explotació que ja ha amortitzat els seus deutes, que està al final de la 
seva vida útil i que vol conèixer el seus costs de producció i saber si els seus ingressos 
són molt diferents dels teòrics. Vol veure si podria comprar un tractor amb el que doni la 
campanya de l’ametlla.  
 

Recol·lecció de dades  
 
Explotació vella, petita de regadiu no intensiu.  

Pas resposta 
1 Zona 2 
2 regadiu regadiu 
3varietat Glorieta 
4rendiment Rendiment 27% 
5marc recomanat 7x7 
6introduir superfície 7ha 
7arbres 1429arbres 
8preu ametlla 4€ 
9edat arbres 16 a 20 anys 
10 intensivitat No intensiu 
11ingresos 20468,00€ 
12 despeses Terreny Bla, 120cv, sense lloguer 
13maquinaria Tota en propietat menys el tractor 

14preus 0,9€/l i 0,1kwh 
 
Resultats  
 

Concepte Despesa € 
Carburant 713,61 
Mà d’obra 3997,77 
Fertilitzant 474,95 
Assegurances 500,00 
Corrent 4550,00 
Maquinaria 4166,67 (amortització) (75000€ 

total) 
Fitosanitaris 1330,00 
Mà d’obra recol·lecció 1400,00 
Lloguer - 
Total 15733,00 
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Ingressos – despeses  4735,00 
Ajudes o subvencions  1792,00 
Imposts  1305,40 
Rendibilitat final  5221,60 
Rendibilitat per ha  745,94 
Rendibilitat per kg d’ametlla  1,14 

 
 

Tabla 1. Prova 1 

Crítica 
Es tracta d’una explotació petita amb les inversions ja amortitzades, que extreu cert 
benefici, però escàs. Està al final de la seva vida productiva. És el moment de plantejar 
una replantació o una intervenció important, ja que la producció caurà en picat en breu.  
Pot aguantar la inversió del tractor uns anys, però la vida útil de la plantació acabarà 
abans de que el tractor s’hagi pagat. Si es suposa que el tractor està en propietat, la 
rendibilitat puja a 8554,93€ per campanya.  
Una dada interessant és que en cas d’un any molt bo, amb 1€ més de preu per kg 
d’ametlla, la rendibilitat es duplica.  
 
Millores  
Atès que l’explotació està al final de la seva vida útil, s’ha de plantejar la seva substitució. 
Encara aporta beneficis, es podria recomanar la substitució paulatina per arbres joves. 
Així, invertint els beneficis en la pròpia explotació s’estalviarien certs costs financers i 
en poc temps es tornaria a tenir disponible una plantació jove per explotar.  
 

5.2. Prova 2. Nova explotació en regadiu intensiu 
 
Es tracta d’una explotació molt professionalitzada, una super-intensiva com es coneix 
popularment. Cerca la màxima producció i introdueix els inputs necessaris per a 
aconseguir-ho, cerca el màxim profit econòmic.  
 
Recol·lecció de dades  
 
Explotació nova, regadiu super-intensiu.  
Pas resposta 
1 Zona 4 
2 Superfície  15ha 
3 Mode  Regadiu  
4 Pou i rendiment  Insuficient. Pou nou. Rendiment 27% 

marta  
5 Marc recomanat  6x7 
6 Arbres 4167 arbres 
7 Introduir preu 3,95€/kg 
8 Intensitat del cultiu Intensiu  
9  Ingressos  87393,75€ 
12 Despeses Terreny mig, 150cv, lloguer 200€ 
13 Maquinaria Compra de tota la maquinària.  
14 Preus 0,9€/l i 0,1kwh 
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Despeses  

  
Gastos y costes 
amortizables Valor de adquisición 

GASTOS PRIMER 
ESTABLECIMIENTO/PUESTA EN MARCHA:   
POZO ADICIONAL  294,12     20.000,00 €  
PREPARACION DEL 
TERRENO  7.500,00      
INSTALACION DEL 
REGADIO  1.500,00     30.000,00 €  
PLANTAS  1000     25.000,00 €  
PLANTACION DE 
ARBOLES  12.500,00      
EDIFICIO ALMACEN (300 
m2)  1.544,12     105.000,00 €  
      
GASTOS 
RECURRENTES 
ANUALES     

COSTES SEGUROS  500,00      
GASTO EN GASOIL  2.051,12      
GASTO EN MANO DE 
OBRA  8.516,93      
GASTO EN 
FERTILIZANTE  2.035,50      
GASTO EN 
ELECTRICIDAD Y RIEGO  9.750,00      
COSTE APEROS Y 
MAQUINARIA  7.565,08     134.100,00    
COSTE 
FITOSANITARIOS  2.850,00      
ALQUILER ANUAL  2.400,00      
MANO DE OBRA DE 
RECOLECCION  3.000,00      
Gasto recurrente anual  38.668,63      
TOTAL DE GASTOS  63.006,87 €   314.100,00 €  

 
Resultats preliminars  
 
Ingressos – despeses  21.068,13 
Ingressos – despeses recurrents  45.406,37 
Ajudes o subvencions  3840,00 
Imposts  9.849,27 
Rendibilitat final  39.397,10 
Rendibilitat per ha  2.626,47 
Rendibilitat per kg d’ametlla  0,5616 
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Per a una nova explotació i especialment una intensiva, s’ha de revisar el pla 
financer més que els darrers pasos  
 
Pla financer  
 
Flux de caixa acumulat al llarg de la vida útil (20 anys) 271.719,65€. 
Despeses financeres pagades al final de la vida útil 594.069,15€ 
Els fluxos de caixa no són productius fins al setè any, degut als interessos 
financers.  
 

Tabla 2. Prova 2 

Crítica  
 
La rendibilitat per ha és molt alta, resulta més que probable que els costs de fitosanitaris 
pugin en aquest mode de cultiu, així com altres despeses. Nombres a mig camí entre 
plantacions sèries convencionals de regadiu i plantacions californianes.  
Resulta el tipus d’explotació més rentable amb diferència.  
Com en experiències anteriors, en aquest tipus d’explotació sempre s’han aconseguit 
molt bons resultats, s’han suposat elements en contra per a avalua-la a fons. Els 
obstacles posats són:  
Lloguer mensual de 200€ 
Tractor amb molt de consum 150cv 
Haver de fer un pou 
Menys de 4€ per fruit  
 
Aquest supòsits tan difícils són per mostrar que aquests tipus d’explotacions en el pitjor 
dels casos són rentables. Si es té un any bo, la rendibilitat es dispara.  
 
Cal tenir en compte els impactes mediambientals nocius que poden tenir aquestes 
explotacions. Des del punt de vista ecològic suposen problemes de petjada de Co2, 
consum excessiu d’aigua, gran consum de productes fitosanitaris... No es tracta de 
l’alternativa més sostenible.  
 
Millora  
 
Hi ha que destacar que en cas de finançament extern, de poder evitar els préstecs 
bancaris, hi hauria 865.788,80€ de flux de caixa acumulat. En situacions més favorables, 
aquests tipus d’explotacions poden arribar al milió d’euros de flux acumulat.  
Sempre hi ha processos que es poden millorar i arribar al mode de cultiu californià, però 
no es pot calcular amb aquesta eina i no hi ha precedents a Mallorca sobre els que es 
pugui treballar.  
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5.3. Prova 3. Explotació vella en secà  
 
Suposem una finca vella, potser heretada i que el nou propietari vol fer un estudi de 
costs per veure si acaba la vida útil del cultiu o arrabassa tota la plantació.  
 

Recol·lecció de dades  
 
Explotació vella, mitjana de secà  
Pas resposta 
1 Zona 5 
2 Regadiu secà 
3 Varietat Masbovera  
4 Rendiment Rendiment 20% 
5 Marc de plantació 7x7 
6 Introduir superfície 12,5 ha 
7 Arbres 2.551arbres 
8 Preu ametlla 4,5€ 
9 Edat arbres 16 a 20 anys 
10 Intensitat cultiu  No intensiu 
11 Ingressos 11.126,25€ 
12 Despeses Terreny Bla, 60cv, sense lloguer 
13 Maquinaria Tota en propietat  
14 Preus 0,9€/l i 0,1kwh 

 
Resultats  
 
Concepte Despesa € 
Carburant 386,66 
Mà d’obra 7.009,23 
Fertilitzant 848,13 
Assegurances 500,00 
Corrent 0 
Maquinaria 0 
Fitosanitaris 2.375,00 
Mà d’obra recol·lecció 2.500,00 
Lloguer 0 
Total 11.119,02 

 
 
Ingressos – despeses  7,23 
Ajudes o subvencions  3.200,00 
Imposts  641,45 
Rendibilitat final  2.565,79 
Rendibilitat per ha  205,26 
Rendibilitat per kg d’ametlla  1,12 

 
 

Tabla 3. Prova 3 
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Crítica  
 
S’ha fet la suposició més favorable possible   
-la zona amb més pluviometria  
-un bon preu pel fruit  
 
tot i així el balanç brut és de 7,23€. Amb aquests doblers s’haurien de pagar 641,45€ 
d’imposts. Només sobreviu la plantació degut a les subvencions. Un any de retràs en 
les subvencions o de canvi de criteri que rebaixi la percepció d’aquestes suposaria la 
ruïna de la precària explotació. Es pot considerar no rentable, el risc és molt alt. 
Es podrien considerar sistemes mixtes amb ramaderia, però no es tracta d’una 
alternativa econòmica seriosa.  
 
Millora  
En aquesta plantació no és pot fer gaire cosa, però si que es pot repensar-la i fer-ne una 
de nova. Arrabassar els vells ametllers i posar noves varietats, en regadiu i intensives.  
 

5.4. Prova 4. Explotació nova en secà  
 
Aquest cas cerca confirmar allò que pareix obvi, però amb uns càlculs com argument. 
Es cerca si una explotació d’ametlla en secà té sentit a dia d’avui.  
 
Recol·lecció de dades  
 
Explotació nova, secà 10ha   
Pas resposta 
1 Zona 1 
2 superfície  10ha 
3mode  secà  
4varietat i rendiment  Glorieta i 20% 
5marc recomanat  7x8 
6 arbres 1.786 arbres 
7introduir preu 4€/kg 
8intensitat del cultiu No intensiu  
9 ingressos  4.200,00€ 
12 despeses Terreny mig, 80cv, sense lloguer  
13maquinaria Compra de tota la maquinària.  
14preus 0,9€/l i 0,1kwh 

 
Despeses  
 

  
Gastos y costes 
amortizables Valor de adquisición 

GASTOS PRIMER 
ESTABLECIMIENTO/PUESTA EN MARCHA:   
POZO ADICIONAL  -       -   €  
PREPARACION DEL 
TERRENO  5.000,00      
INSTALACION DEL 
REGADIO  1.000,00     20.000,00 €  
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PLANTAS  428,57     10.714,29 €  
PLANTACION DE 
ARBOLES  5.357,14      
EDIFICIO ALMACEN (300 
m2)  1.544,12     105.000,00 €  
      
GASTOS 
RECURRENTES 
ANUALES     

COSTES SEGUROS  500,00      
GASTO EN GASOIL  447,39      
GASTO EN MANO DE 
OBRA  5.570,96      
GASTO EN 
FERTILIZANTE  678,50      
GASTO EN 
ELECTRICIDAD Y RIEGO  -        
COSTE APEROS Y 
MAQUINARIA  4.731,75     83.100,00    
COSTE 
FITOSANITARIOS  1.900,00      
ALQUILER ANUAL  -        
MANO DE OBRA DE 
RECOLECCION  2.000,00      
Gasto recurrente anual  15.828,60      
TOTAL DE GASTOS  29.158,43 €   218.814,29 €  

 
Resultats preliminars  
 
Ingressos – despeses  -24.958,43 
Ingressos – despeses recurrents  -11.628,60 
Ajudes o subvencions  2.560,00 
Imposts  0 
Rendibilitat final  -9.068,60 
Rendibilitat per ha  906,86 
Rendibilitat per kg d’ametlla  0,1158 

 
S’ha de revisar el pla financer més que els darrers pasos  
 
Pla financer  
 
Flux de caixa acumulat al llarg de la vida útil (20 anys) -419.476,80€. 
Despeses financeres pagades al final de la vida útil 334.547,13€. 
No hi ha cap flux de caixa positiu, només el de l’any 1, fruit del primer préstec.   
 

Tabla 4. Prova 4 
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Crítica  
En aquesta prova no s’ha afavorit les condicions de cultiu, ni s’han considerat les més 
desfavorables. S’ha cercat un terme mig, però tot i això, no s’aconsegueix arribar a fer-
la rentable. Resulta inassolible fer inversions com la nau o la pròpia plantació, ja que ni 
es pot pagar les despeses pròpies del cultiu. 
 
Es tracta d’una opció molt des-aconsellable, és impossible recuperar la inversió.  
És un negoci ruïnós, es perden mig milió d’euros.  
 
Millora 
No es pot millorar, en les millors condicions es necessiten més de 10€/kg per a recuperar 
la inversió i quedar a balanç 0. Aquest preu és poc probable, per tant, la millor millora 
que es pot plantejar és el regadiu.  
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6. Conclusions 
 

6.1. Creació d’una eina de càlcul de la rendibilitat   
S’ha creat una eina de càlcul a partir del programa Excel de Microsoft. El programa 
utilitza 13 fulls de càlcul, 3 dels quals són interactives amb l’usuari (menú, explotació 
nova i vella) i un (el programa financer) de consulta. La resta de fulles no són per a l’ús 
de l’usuari. 
 

6.2. Redacció d’un manual d’ús d’aquesta eina 
S’ha redactat un breu manual al que s’explica com s’ha d’utilitzar l’eina i les diferents 
propietats que ofereix aquesta.  
 

6.3. Aplicació d’aquesta eina a explotacions tipus 
S’han realitzat moltes proves però s’han seleccionat 5 per al seu anàlisis. D’aquest 
anàlisis s’ha obtingut que:  
 

o Les explotacions de secà no poden ser rentables. Com a molt es poden 
mantenir en balanç igual a cero els anys de més producció.  

o Les explotacions de regadiu quan més intensives, més rendibles. 
o El punt mort per a una explotació “normal” sense pretensions excessives 

és de 2,2€/kg  i s’ajusta amb les previsions de Camp Mallorquí sempre 
que no s’hagi de front a despeses financeres.  

o Si no hi ha despeses financeres, els ingressos es disparen en 
explotacions intensives. A partir de 6 hectàrees, es pot superar el mig 
milió d’euros en l’acumulat de 20 anys.  

 
6.4. Millores 

 
Aquesta eina és una beta. Això vol dir que és una versió preliminar d’un programa, que 
s’ha d’afinar fins a aconseguir una versió definitiva. En aquest apartat es comenten una 
sèrie de millores que es podrien fer en el futur i que no s’han contemplat per a aquesta 
versió beta.  
 
Algunes millores que es podrien fer serien:  
 

• Oferir més opcions d’elecció a l’usuari a l’apartat de costs 
• Poder triar els marcs de plantació les explotacions a regadiu 
• Més varietats disponibles  
• Càlculs més complexes a l’apartat d’hidràulica i electricitat.  
• Afegit interactivitat al pla financer (canvis als interessos, diferents 

configuracions...)  
• Oferir la possibilitat d’un canvi de varietat a una explotació existent.  
• No s’han contemplat reparacions de maquinària més enllà del manteniment.  
• Al llarg de la vida útil d’una plantació d’ametllers, és molt probable que el preu 

percebut per l’ametlla canviï. S’hauria d’introduir la possibilitat.  
 

 
Com tots els programes, es pot actualitzar contínuament, però això serà un treball per 
al futur.  
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6.5. Consideracions a futur 
 
Les noves plantacions d’ametller a l’Illa suposen varis reptes a tenir en compte. Alguns 
d’aquests reptes són la incidència de plagues importants o altres patologies com la 
Xylella fastidiosa. Hi ha que veure com es comportaran aquestes plantacions davant  
situacions desfavorables. En els anys que venen podríem començar a sentir parlar de 
varietats tolerants a la bactèria, estudis de camp en aquest sentit serien molt útils.  
 
Les noves plantacions intensives, són molt atractives des del punt de vista econòmic, 
però tenen una contrapartida important. Suposen una gran inversió inicial i a Mallorca 
resulta molt difícil reunir la superfície de terres de cultiu necessàries per a un cultiu 
continuat.  
 
Els inconvenients no acaben aquí, les dosis de reg de més de 2500𝑚C per a plantacions 
intensives suposen un repte de subministrament que potser una illa com Mallorca, que 
extreu l’aigua de les plantacions d’aqüífers, pot no assumir. En aquest sentit, els 
projectes de reg amb aigües regenerades són molt interessants a nivell mediambiental 
i de sostenibilitat.  
 
Un tema que no s’ha contemplat en aquest treball és el cultiu ecològic. L’ametlla 
ecològica té un preu superior en la majoria de mercats i és especialment apreciada en 
el sector de la pastisseria. Resulta un nínxol de mercat atractiu en el que no ha incidit 
aquest treball degut a la complexitat i a la dificultat de trobar-ne informació.  
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8. Annexes 
 
Antics mapes de recomanació de cultiu  
 

 
PONS CANALS, A.; SALAS SIMONET, B. 1970.  

8.1. Annex-taules  
 

Taula B-1. Comparació de superfície, producció i rendiment entre Espanya i 
Estats Units. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula B-2. Evolució de la superfície, producció i preu de l’ametlla a les Illes 
Balears. Conselleria d’Agricultura Medi Ambient i Pesca.  
 

Feina 
Velocitat 
(km/h) 

Cultivadors 4 
Polvoritzadors 5 
Abonadora 7 
Vibrador* 1 

2014 Superfície Producció ha Rendiment Tn/ha 

EEUU 352084 848230 2,409 

Espanya 431148 49213 0,114 

Any Superfície (ha) Tones Preu €/kg 
(ametlla clovella) 

2014 24.020 6.691 1,17 
2013 24.443 6.371 1,23 
2012 24.443 6.706 0,71 
2011 24.443 7.289 0,51 
2010 24.443 6.073 0,60 
2009 24.443 5.521 0,38 
2008 24.443 13.580 0,58 
2007 24.443 15.089 0,69 
2006 24.443 14.625 1,09 
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Taula B-3. Velocitat de les feines.  

Eina que modifica el consum 
Factor 
multiplicador 

Cultivador 1,2 
Vibrador 1,1 
Polvoritzadors 1,1 
Abonadora 1 

Taula B-4. Factors multiplicadors segons l’eina.  
 

 Tipus de terreny 
Factor 
multiplicador 

Terreny dur 1,1 
Terreny mitjà 1,05 
Terreny bla 1 

Taula B-5. Factors multiplicadors segons el terreny.  
 
Fertilitzant complex intensiu (kg/ha) normal (kg/ha) preu/€/kg) 
Preu Fertiberia ®  230 115 0,59 
  135,7€/ha 67,85€/ha  

Taula B-6. Informació referent a la fertilització.  
 

Preu maquinaria € 
Lloguer analitzat 
€  

Amortització 
(anys) 

Cultivadors 10.000 500,00 20 
Polvoritzador 8.000 444,44 18 
Remolc 9.000 450,00 20 
Vibrador 10.400 742,86 14 
Abonadora 1.500 83,33 18 
Moto-serres 200 66,67 3 

Taula B-7. Amortitzacions, preus i lloguers de la maquinària. 
 

Potència Cv Valor d’ adquisició tractor € Lloguer anualitzat € 
60  30.000,00    1.666,67 
70  37.000,00    2.055,56 
80  44.000,00    2.444,44 
90  52.000,00    2.888,89 
100  60.000,00    3.333,33 
120  75.000,00    4.166,67 
140  85.000,00    4.722,22 
150  95.000,00    5.277,78 
170  110.000,00    6.111,11 
200  150.000,00    8.333,33 

Taula B-8. Preus i lloguers segons la potència del tractor.  
 
PODA €/ha 
Poda en verd 112 
Eliminació de poda 80 
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Poda de fusta 300 
Total 492 

Taula B-9. Desglossament de les despeses de poda.  
 

Concepte Preu € 
Bomba 4000 
Filtres 5500 
Grup 2000 
Canonades porta-emissors i 
rases.  1600/ha 

Taula B-10. Desglossament de la implantació del sistema de reg. 
 
Amortitzacions 
Concepte Anys Preu € Amortització €/any 
terreny - - No es pot amortitzar 
Subsolador 20 10000 500 
Fresadora 18 20000 1000 
Abonadora 18 1500 83,33 
Cultivador  20 10000 500 
Polvoritzadora 14 8000 571,43 
Instal·lació hidràulica 20 variable Variable  
Remolc 20 9000 450 
Vibrador 14 10400 809,52 
Moto-serres - 200 - 
Tractor 18 Segons usuari - 
Edificis lleugers 68 - 30 (40) 350€/𝑚B Veure pla financer 
Pou 68 20000 294,12 

Taula B-11. Amortitzacions, preus i  anys d’amortització de les eines i obres.  
 

Masbovera, Vairo i Glorieta (Kg de 
bessó/ha). 
Marc zona 1 i 2 zona 3 i 4 zona 5 
7x7 200 175 230 
7x8 160 135 200 
8x8 120 105 160 
8x9 105 95 125 

Taula B-12. Producció de les varietats de secà en funció del marc de plantació. 
 

Regadiu Normal (Kg 
bessó/ha) 

Intensiu (Kg 
bessó/ha) 

Marc 

Marta 700 1.475 6x6 
Marcona 900 1.050 6x6 
Vairo 800 1.300 6,5x7 
Masbover
a 

825 1.000 7x7 

Glorieta 850 1.100 7x7 
Taula B-13. Producció en regadiu segons intensitat i varietat.  
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Ajudes o subvencions  €/ha 
Europa 45 
Nacional 18 
Govern Balear 18 
Drets 175 
Total  256 

Taula B-14. Ajudes o subvencions 
 

Recol·lecció de dades  
 
Explotació vella, petita de regadiu no intensiu.  

Pas resposta 
1 Zona 2 
2 regadiu regadiu 
3varietat Glorieta 
4rendiment Rendiment 27% 
5marc recomanat 7x7 
6introduir superfície 7ha 
7arbres 1429arbres 
8preu ametlla 4€ 
9edat arbres 16 a 20 anys 
10 intensivitat No intensiu 
11ingresos 20468,00€ 
12 despeses Terreny Bla, 120cv, sense lloguer 
13maquinaria Tota en propietat menys el tractor 

14preus 0,9€/l i 0,1kwh 
 
Resultats  
 

Concepte Despesa € 
Carburant 713,61 
Mà d’obra 3997,77 
Fertilitzant 474,95 
Assegurances 500,00 
Corrent 4550,00 
Maquinaria 4166,67 (amortització) 

(75000€ total) 
Fitosanitaris 1330,00 
Mà d’obra recol·lecció 1400,00 
Lloguer - 
Total 15733,00 

 
 

Ingressos – despeses  4735,00 
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Ajudes o subvencions  1792,00 
Imposts  1305,40 
Rendibilitat final  5221,60 
Rendibilitat per ha  745,94 
Rendibilitat per kg d’ametlla  1,14 

 
 

Taula B-15. Prova 1.  
 
Recol·lecció de dades  
 
Explotació nova, regadiu super-intensiu.  
Pas resposta 
1 Zona 4 
2 Superfície  15ha 
3 Mode  Regadiu  
4 Pou i rendiment  Insuficient. Pou nou. Rendiment 27% 

marta  
5 Marc recomanat  6x7 
6 Arbres 4167 arbres 
7 Introduir preu 3,95€/kg 
8 Intensitat del cultiu Intensiu  
9  Ingressos  87393,75€ 
12 Despeses Terreny mig, 150cv, lloguer 200€ 
13 Maquinaria Compra de tota la maquinària.  
14 Preus 0,9€/l i 0,1kwh 

 
Despeses  

  
Gastos y costes 
amortizables Valor de adquisición 

GASTOS PRIMER 
ESTABLECIMIENTO/PUESTA EN MARCHA:   
POZO ADICIONAL  294,12     20.000,00 €  
PREPARACION DEL 
TERRENO  7.500,00      
INSTALACION DEL 
REGADIO  1.500,00     30.000,00 €  
PLANTAS  1000     25.000,00 €  
PLANTACION DE 
ARBOLES  12.500,00      
EDIFICIO ALMACEN (300 
m2)  1.544,12     105.000,00 €  
      
GASTOS 
RECURRENTES 
ANUALES     

COSTES SEGUROS  500,00      
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GASTO EN GASOIL  2.051,12      
GASTO EN MANO DE 
OBRA  8.516,93      
GASTO EN 
FERTILIZANTE  2.035,50      
GASTO EN 
ELECTRICIDAD Y RIEGO  9.750,00      
COSTE APEROS Y 
MAQUINARIA  7.565,08     134.100,00    
COSTE 
FITOSANITARIOS  2.850,00      
ALQUILER ANUAL  2.400,00      
MANO DE OBRA DE 
RECOLECCION  3.000,00      
Gasto recurrente anual  38.668,63      
TOTAL DE GASTOS  63.006,87 €   314.100,00 €  

 
Resultats preliminars  
 
Ingressos – despeses  21.068,13 
Ingressos – despeses 
recurrents  

45.406,37 

Ajudes o subvencions  3840,00 
Imposts  9.849,27 
Rendibilitat final  39.397,10 
Rendibilitat per ha  2.626,47 
Rendibilitat per kg d’ametlla  0,5616 

 
Per a una nova explotació i especialment una intensiva, s’ha de revisar el pla 
financer més que els darrers pasos  
 
Pla financer  
 
Flux de caixa acumulat al llarg de la vida útil (20 anys) 271.719,65€. 
Despeses financeres pagades al final de la vida útil 594.069,15€ 
Els fluxos de caixa no són productius fins al setè any, degut als interessos 
financers.  
 

Taula B-16. Prova 2. 
 
Recol·lecció de dades  
 
Explotació vella, mitjana de secà  
Pas resposta 
1 Zona 5 
2 Regadiu secà 
3 Varietat Masbovera  
4 Rendiment Rendiment 20% 
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5 Marc de plantació 7x7 
6 Introduir superfície 12,5 ha 
7 Arbres 2.551arbres 
8 Preu ametlla 4,5€ 
9 Edat arbres 16 a 20 anys 
10 Intensitat cultiu  No intensiu 
11 Ingressos 11.126,25€ 
12 Despeses Terreny Bla, 60cv, sense lloguer 
13 Maquinaria Tota en propietat  
14 Preus 0,9€/l i 0,1kwh 

 
Resultats  
 
Concepte Despesa € 
Carburant 386,66 
Mà d’obra 7.009,23 
Fertilitzant 848,13 
Assegurances 500,00 
Corrent 0 
Maquinaria 0 
Fitosanitaris 2.375,00 
Mà d’obra recol·lecció 2.500,00 
Lloguer 0 
Total 11.119,02 

 
 
Ingressos – despeses  7,23 
Ajudes o subvencions  3.200,00 
Imposts  641,45 
Rendibilitat final  2.565,79 
Rendibilitat per ha  205,26 
Rendibilitat per kg d’ametlla  1,12 

 
 

    Taula B-17. Prova 3. 
 
Recol·lecció de dades  
 
Explotació nova, secà 10ha   
Pas resposta 
1 Zona 1 
2 superfície  10ha 
3mode  secà  
4varietat i rendiment  Glorieta i 20% 
5marc recomanat  7x8 
6 arbres 1.786 arbres 
7introduir preu 4€/kg 
8intensitat del cultiu No intensiu  
9 ingressos  4.200,00€ 
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12 despeses Terreny mig, 80cv, sense 
lloguer  

13maquinaria Compra de tota la maquinària.  
14preus 0,9€/l i 0,1kwh 

 
Despeses  
 

  
Gastos y costes 
amortizables Valor de adquisición 

GASTOS PRIMER 
ESTABLECIMIENTO/PUESTA EN MARCHA:   
POZO ADICIONAL  -       -   €  
PREPARACION DEL 
TERRENO  5.000,00      
INSTALACION DEL 
REGADIO  1.000,00     20.000,00 €  
PLANTAS  428,57     10.714,29 €  
PLANTACION DE 
ARBOLES  5.357,14      
EDIFICIO ALMACEN (300 
m2)  1.544,12     105.000,00 €  
      
GASTOS 
RECURRENTES 
ANUALES     

COSTES SEGUROS  500,00      
GASTO EN GASOIL  447,39      
GASTO EN MANO DE 
OBRA  5.570,96      
GASTO EN 
FERTILIZANTE  678,50      
GASTO EN 
ELECTRICIDAD Y RIEGO  -        
COSTE APEROS Y 
MAQUINARIA  4.731,75     83.100,00    
COSTE 
FITOSANITARIOS  1.900,00      
ALQUILER ANUAL  -        
MANO DE OBRA DE 
RECOLECCION  2.000,00      
Gasto recurrente anual  15.828,60      
TOTAL DE GASTOS  29.158,43 €   218.814,29 €  

 
Resultats preliminars  
 
Ingressos – despeses  -24.958,43 
Ingressos – despeses 
recurrents  

-11.628,60 
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Ajudes o subvencions  2.560,00 
Imposts  0 
Rendibilitat final  -9.068,60 
Rendibilitat per ha  906,86 
Rendibilitat per kg d’ametlla  0,1158 

 
S’ha de revisar el pla financer més que els darrers pasos  
 
Pla financer  
 
Flux de caixa acumulat al llarg de la vida útil (20 anys) -419.476,80€. 
Despeses financeres pagades al final de la vida útil 334.547,13€. 
No hi ha cap flux de caixa positiu, només el de l’any 1, fruit del primer 
préstec.   
 

Taula B-18. Prova 4. 
 

8.2. Annex-figures  
 

Figura A-1. Comparació de les necessitats hídriques de l’ametller (coeficient de 
cultiu Kc del Ministeri d’Agricultura, Medi Ambient i Pesca) amb la pluviometria 
mensual de l’estació meteorològica de Palma de Mallorca. 
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Figura A-2. Principals productors mundials d’ametlla segons Almond Board. 
 

 
Figura A-3. Producció mundial d’ametlla, 10 principals productors segons 
Faostat.  
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   Figuara A-4. Oferta i demanda mundial d’ametlla. Font: Almond 
Board.  
 

 
Figura A-5. Situació del mercat espanyol. Faostat 2005-2014 extret el 14/6/17  

 
Figura A-6. Evolució del preu de l’ametlla comuna a la llotja de Reus.  
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Figura A-7. Evolució de la superfície i la producció de les Illes Balears.  
 

 
Figura A-8. Llegenda de l’arbre de decisions o fluxgrama.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

23.000
23.200
23.400
23.600
23.800
24.000
24.200
24.400
24.600
24.800
25.000

To
ne

s

Su
pe

rf
ic
ie
	(h
a)

Evolució	supericie	/	producció	

Llegenda:

Introduir dades

Decisió

Missatge/presentació
dades

Càlculs interns

Connector



	

	 70	

 
Figura A-9. Arbre de decisions o fluxgrama 1.  
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Figura A-10. Arbre de decisions o fluxgrama 2. 
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Desplegable Caselles per omplir 
Figura A-11. Formes d’interacció amb l’eina.    
 

 
Figura A-12. Varietats disponibles segons el mode cultiu.  

 

 
Figura A-13. Cotització proporcionada de: http://Proalmendra.com 

 
Figura A-14. Consum de carburant del tractor segons la seva potència  
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Figura B-15. Evolució de la producció segons la edat del cultiu. 
 

 
Figura A-16.  Proporció de les despeses respecte del total. 
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Figura A-17. Representació gràfica de l’anàlisi econòmica en producció. 

 
8.3. Annex-captures 

 
Captura C-1. Inici. 

 
Captura C-2.  Situació de la illa. 
 

€(17.145,55)

€	13.932,00	

€5.120,00	

€(381,29) 

€1.525,16	

€(20.000,00)

€(15.000,00)

€(10.000,00)

€(5.000,00)

€-  

€5.000,00	

€10.000,00	

€15.000,00	

€20.000,00	

Gastos Ingresos Subvenciones Impuestos RENTABILIDAD	
FINAL



	

	 75	

 
Captura C-3. Presentació de dades meteorològiques.  

 
Captura C-3. Presentació de dades meteorològiques amb zona 0.  
 

 
Captura C-4. Mode de cultiu. 
 

 
Captura C-5. Missatge zona 2.  
 

 
Captura C-6. Selecció de varietat.  
 

  
Captura C-7. Rendiments del fruit. 
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suficiente?   no SI/NO 
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Captura C-8. Necessitat de pou. 
 
SELECCIONADO 
para:     
Regadío     

  
Marco recomendado 
REGADIO   6x6 

Captura C-9. Presentació del marc de plantació recomanat.  
 

 
Captura C-10. Marcs de plantació de secà.  
 

 
Captura C-11. Introducció de superfície i convertidor de mesures populars.  
 

nº de árboles en la 
finca     2.778    

Captura C-12. Nombre d’arbres.  
 

 
Captura C-13. Introducció de preus.  
 

 
Captura C-14. Edat de la plantació.  
 

 
Captura C-15. Intensitat del cultiu.  
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Captura C-16. Presentació d’ingressos.  
 

 
Captura C-17. Introducció de la duresa del terreny.  
 

 
Captura C-18. Potència del tractor.  
 

 
Captura C-19. Lloguer de la finca.  
 

 
Captura C-20. Tinença de la maquinària.  
 

Captura C-21. Preu de l’energia i el carburant.  
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Captura C-22. Desglossament de despeses.  
 

 
Captura C-23. Presentació de resultats.  

 
Captura C-24. Retorn a inici.  
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Captura C-25. Desglossament de despeses i pressupost.  
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Captura C-26. Presentació de resultats de nova explotació.  
 

 
Captura C-27. Final del programa.  
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Captura C-28. Pla financer.  
 

 
Captura C-29. Retorn del pla financer.  
 

 
Captura C-30. Proporció de les despeses respecte del total. 
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Captura C-31. Representació gràfica de l’anàlisi econòmica en producció. 
 
 

8.4. Annex-programa/eina  
 
Fent clic en aquest menú d’entrada es redirigeix a l’eina.  
 

 Fer clic aquí per obrir l’eina. Si no funciona, proveu  control + clic 

prototipo	eina	tfg 	
3.0.xlsx 	 

 
 
Vista general del programa 
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EXPLOTACION	VIEJA

1er	pas
Situar	la	explotación	en	la	isla	según	la	figura	1	 introducir	número	del	0	al	5 2														 	 Figura	1

	

Mostramos	los	valores	de	referencia	para	la	zona	seleccionada:
Riesgo	de	calor 38,78%
Riesgo	de	frío 86,39%
Riesgo	de	helada 20,28%
Pluviometría	(l/año) 490,00										 	

2do	paso
Elegir	el	modo	de	cultivo

¿SECANO/REGADIO? 2 Regadio

	
3er	paso.	Elegir	la	variedad	 Selecciona		Variedad 1 marta

0 1

4o	paso Rendimento	de	fruto:
Presentamos	rendimiento 27%

5o	paso.	Presentamos	marco	de	plantación

SELECCIONADO	para:
Regadio

Marco	recomendado	REGADIO		 6x6
1

Marco	SECANO	

6º	paso	Introducimos	superficie	de	la	finca:

Introduzca	siempre	superficie	en	HA		 20 SUPERFICIE

quarterades			 quartons	

hectàrees			 0 0 	(obtenga	aquí	el	dato	y	vaya	a	la	casilla	SUPERFICIE)

7º	paso 6x6
Presentamos	número	de	árboles nº	de	árboles	en	la	finca			 5.556								 	

8º	paso.	Precio	de	la	almendra
Introducir	precio

introducir	precio	almendra precio	grano 4,5
no

Si	desconoce	el	precio,	pique		aquí: http://proalmendra.com/hoja-de-precios/

9º	paso
Definimos	edad	de	los	árboles Seleccione	edad	de	los	árboles								

3

10º	paso
Determinar	la	intensidad	del	cultivo ¿Es	un	cultivo	intensivo	en	riego	y	fertilizante?				 no SI/NO

11º	paso
Parte	económica-INGRESOS

Ingresos	probables:
54.180,00	€																				 	

12º	paso.	Módulo	de	gastos
Introduce	dureza	del	terreno

1

¿La	explotación	está	en	alquiler?						 no 		SI/NO

¿Tipo	de	tractor	por	potencia	(CV)?

1

13o	paso.	Selección	de	maquinaria

tractor vibrador abonadora cultivadores motosierras pulverizador remolque

1 1 1 1 1 1 1

14o	paso
											precio	del	gasoil	utilitzado	(comercial	o	agrario),	€/lt 0,9
											precio	del	KWh,	€ 0,1

GASTOS	ANUALES COSTE	ADQUISICIÓN

GASTO	EN	GASOIL 657,41	€																			 	 GASOIL

MANO	DE	OBRA

GASTO	EN	MANO	DE	OBRA 11.300,90	€														 	 FERTILIZANTES

SEGUROS

GASTO	EN	FERTILIZANTE 1.357,00	€																 	 ELECTRICIDAD

MAQUINARIA

GASTO	EN	SEGUROS 500,00	€																			 	 FITOSANITARIOS

MANO	DE	OBRA	RECOLECCION

GASTO	EN	ELECTRICIDAD 13.000,00	€															 	 ALQUILER	ANUAL

GASTO/AMORTIZ.	APEROS	Y	MAQUINARIA - 	€																								 	 - 	€																														 	

COSTE	FITOSANITARIOS 3.800,00	€																 	

MANO	DE	OBRA	RECOLECCION 4.000,00	€																 	

ALQUILER	ANUAL - 	€																								 	

TOTAL	DE	GASTOS 30.615,31																 	 - 																															 	

Subvenciones
15º	paso		MEDIDA	DE	RENTABILIDAD Ingresos-gastos 23.564,69	€														 	 Impuestos

RENTABILIDAD	FINAL

Si	existen	ayudas	o	subvenciones 5.120,00€																	 	

IMPUESTOS 5.736,94	€																 	

RENTABILIDAD	FINAL 22.947,75	€															 	

RENTABILIDAD	POR	HA 1.147,39	€																 	

RENTABILIDAD	POR	KG	DE	ALMENDRA			 0,61	€																							 	 (rentabilidad_HA/prod_HA)

volver	menu	inicial

Herramienta	de	cálculo	de	la	rentabilidad	de	almendra	en	Mallorca.
Lluis	Calvo	de	la	Iglesia.	Tutor:	Josep	Cifre	Llompard

La	herramienta	guiará	al	usuario	en	todo	momento	para	el	cálculo	de	los	diferentes	parámetros.	El	usuario	solo	tiene	que	completar	las	casillas	amarillas	y	los	desplegables.
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Este	gráfico	no	está	 disponible	en	su	versión	de	Excel.

Si	edita	esta	 forma	o	guarda	el	libro	en	un	formato	de	archivo	diferente,	el	gráfico	no	se	
podrá	utilizar.

Este	gráfico	no	está	 disponible	en	su	versión	de	Excel.

Si	edita	esta	 forma	o	guarda	el	libro	en	un	formato	de	archivo	diferente,	el	gráfico	no	se	 podrá	
utilizar.
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