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1.  INTRODUCIÓN

Dende os tempos antigos o ser humano empezou a observar que algúns vexetais eran

inxeridos por animais cando estes padecian certo trastorno, ou cando precisaban facer

purgas.  Comenzaron  a  estudar  as  plantas  que  se  atopaban  ao  seu  aredor  e

experimentaron a inxesta de ditos vexetais. Descubriron os seus efectos para o beneficio

da saúde e aplicáronas para certas doenzas e enfermidades. Co paso dos anos certas

persoas especializáronse en mellorar os tratamentos naturais para axudar os membros da

súa tribu. Estes estudos divulgáronse primeiro de xeración en xeración por transmisión

oral.  Mais  adiante  transcribíronse  en  manuscritos  e  libros  para  que  perduraran  para

sempre.  Este  coñecemento  foise  perfecionando  e  hoxe  en  día  xa  está  mais  que

demostrado científicamente que ditos remedios teñen efectos curativos no organismo.

A Organización Mundial  da  Saúde (OMS) recoñece dende os anos 70 o valor  da

herbolaria como unha práctica que provén dos pobos indíxenas, axuda no tratamento de

enfermidades e ocupa un papel fundamental  na cultura de diversos países. Por iso é

imprescindible preservar esta práctica, que ven transmitida dende tempos inmemoriais

polos  nosos  ancestros,  e  forma  parte  da  sabiduría  innata  dos  pobos  antigos  que

conectaban de forma instintiva coa Natureza.

Galiza sempre foi unha terra máxica, onde as herbas acompañaron o home nas súas

curacións ou na súa alimentación aportando beneficios para a súa propia evolución. Cada

pranta  posue  uns  determinados  principios  activos  que  se  se  inxiren  nas  cantidades

axeitadas axudan a restablecer a función do organismo sen efectos secundarios. Dado

que as menciñas atópanse ó redor das casas onde vivimos é doado conseguilas. A nosa

labor é de proseguir coas ensinanzas dos antigos druídas e poder agasallalas para a

mellora física, emocional e mental da nosa xente. 
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2.  OBXECTO DO PROXECTO

2.1       NATUREZA

O bosque galego é unha gran fonte de materias primas, tamén de remedios para a

saúde. Grazas as excepcionais condicións climatolóxicas que temos e a fertilidade do

noso solo,  podemos desenvolver  practicamente calquera clase de cultivo.  A meirande

parte das plantas teñen propiedades beneficiosas para o organismo. Non se nos esquece

a  auga,  que  é  case  milagrosa,  manantiais  beneficiosos  e  sandadores.  Xa  dende  a

antigüidade a natureza era fonte de remedios: a farmacia. 

Son todas estas razóns as que me levaron a plantexar o proxecto de cultivo ecolóxico

de  plantas  medicinais,  aromáticas  e  culinarias  (PAMC)  nesta  Terra.  Tal  é  a

fundamentación  deste  proxecto  cuio  obxectivo  principal  será  a  produción  e

comercialización  deste  ben  prezado  da  Natureza,  así  como a  difusión  do  seu  poder

sandador. Para tal cometido, acondicionarase un terreo no que se cultivarán de forma

ecolóxica e sostible diferentes PAMC dende as fases de semente e plántula.

2.2       LOCALIZACIÓN

    A dirección na que se levará a cabo este proxecto é: Lugar Pontellas, 15. Atópase na

parroquia de SoutoCalvo (Ferreira),  no concello  de San Sadurniño,  na provincia de A

Coruña. A zona atópase a 240 m sobre o nivel do mar.

Para acceder á explotación nos dirixiremos pola estrada xeral AC-862, debendo tomar

o desvio na primeira rotonda do poboado de San Sadurniño en dirección a Ferreira, a

estrada CP-7601. Unha vez pecorridos sete quilómetros desviarémonos cara a dereita

nun camiño  asfaltado en dirección a SoutoCalvo. A tres quilómetros da localidade de San

Sadurniño hai unha entrada á Autovía AG-64 que comunica as poboacións de Ferrol con

Vilalba, o que facilita as comunicacións e axiliza o transporte das mercadorías.
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2.3       SUPERFICIE

A superficie total da finca é duns 7.000 m2. Uns 3.600 m2 destinaránse ao cultivo de

plantas  aromáticas,  mediciñais  e  culinarias.  Para  a  instalación  dos  invernadoiros

dispoñerase de 800 m2. O terreo adicado as plantas nais terá 300 m2. As instalacións que

albergarán o laboratorio, oficina, e zona de almacenaxe constan de 120 m2 de superficie.
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3.  ANTECEDENTES

No ano 2009 as terras, que son propiedade da miña nai e do meu pai, foron dadas

de alta no CRAEGA para a produción hortícola ecolóxica.  No ano 2014 teño previsto

instalarme como cotitular  facéndome cargo do 50% da xestión e responsabilidade da

empresa familiar, aceptando continuar a súa labor na agricultura ecolóxica, en concreto na

produción de prantas mediciñais, aromáticas e culinarias. Agora a parcela será utilizada

para desenvolver o presente proxecto pois conta con todas as cualidades necesarias para

este fin.

Este terreno conta coas seguintes instalacións dende o ano 2009:

• Unha zona adicada ao cultivo hortícola ecolóxico de 5.000 m2.

• Un pozo de barrena.

• Unha caseta de rega.

• Un composteiro situado na zona de arbolado.

• Unha nave de servizos ubicada na zona este do terreo.

• Un galiñeiro.

Ver ANEXO II Antecedentes.
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 4.  BASES DO PROXECTO

4.1       DIRECTRICES DO PROXECTO

         4.1.1 Finalidade perseguida

     A finalidade perseguida polo proxecto  é poder  vender  a totalidade da produción

plantada na parcela, aproveitando ao máximo os recursos naturais da terra, e realizando

as correctas intervencións e coidados nas plantas. Os obxectivos principais son dous:

 O primeiro é entregar unha planta sa, vigorosa e de calidade a prezo competitivo, para

poder chegar ao máximo número de persoas nuns parámetros asequibles de compra-

venda. A meta é respectar a natureza seguindo os parámetros de produción ecolóxica. 

O segundo obxectivo é a creación dunha Sociedade Cooperativa Ltda. cuio nome será

"Herbas do Druida".

4.2       CONDICIONANTES DO PROXECTO

         4.2.1 Clima

       Na provincia de A Coruña domina  un clima atlántico Europeo, definido por unhas

temperaturas xeralmente suaves con pouca oscilación térmica grazas á proximidade do

mar.  As  abundantes  chuvias,  que  aparecen  durante  todo  o  ano,  son  a  característica

esencial.  O conxunto  de  todo  isto  da  como  resultado  invernos  mornos  e veráns

temperados.  Tamén  hai  que  destacar  que  nesta  rexión  de  San  Sadurniño  hai  unha

elevada humidade ambiental, que sitúa os valores medios nun 90%.

      Os datos recollidos son os da estación metereolóxica de Aldea Nova, Narón (A

Coruña). Está ubicada a 43,56º de latitude e 8,13º de lonxitude e a unha altitude de 278

metros sobre o nivel do mar. Pódense consultar gráficos e táboas de datos no ANEXO I

Condicionantes.

Memoria                                                  Páxina 10                                                                



Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural                                                        Steve Ramos Pérez

• Temperatura: A temperatura media anual e de 12.9 ºC, sendo a temperatura media

das baixas 9.8 ºC, e sendo a temperatura media das altas 16.8 ºC. A temperatura

de orballo alcanza os 9.3 ºC de media anual.

• Humidade: Hai que destacar que nesta rexión de San Sadurniño hai unha elevada

humidade ambiental, que sitúa os valores medios nun 80.8%, sendo a mínima 

63.5% e a máxima de 92.8%.

• Horas de frío: 783.5 horas acumulado no período de horas de frío en base aos 7 ºC

• Días de xeada: O acumulado de días de xeada é de 2 días.

• Vento: O refacho medio é de 19 m/s. A velocidade do vento media e de 3.2 m/s. A

direción do refacho é de 160.8 graos. A direción do vento predominante e de 157.5

graos. As direccións principais son a NE e a SO. Hai que destacar que o arboredo

do terreo protexe dos ventos dominantes impedindo o secado dos cultivos.

• Chuvia: A precipitación anual é de 104.6 l/m2. O acumulado no período de chuvia é

de 1255.4 l/m2.. O acumulado no período de chuvia maior que 0.1 mm. é de 200

días.

 

      Segundo a clasificación de Papadakis o clima da zona corresponde a un réxime

térmico  Supermarítimo e a un réxime de humidade Mediterráneo húmido, co que o tipo

climático resulta Mediterráneo marítimo. Ver ANEXO I Condicionantes.

         4.2.2 Solo

       Ao evaluar o terreo recoméndase observar a poboación vexetal espontánea que

pode servir como indicadora sobre a calidade do solo. Neste caso xa están presentes

especies como: otriga (Urtica dioica), ray-gras anual (Lolium multiflorum), dente de león

(Taraxacum officinale)  e  trevo branco (Trifolium repens)  que prefiren todos eles solos

fértiles con boa disponibilidade de materia orgánica e ben estructurados.

     Para  o  coidado  da  fertilidade  e  a  saúde  do  solo  desenvolveranse  estratexias

relacionadas con cultivos intercalados, rotacións, utilización de abonos verdes mediante a

aportación de compost.  Neste sentido, a calidade da materia orgánica desempeña un

papel fundamentale polo achegue de nutrientes e pola súa absouta inocuidade.
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     O tipo de textura do solo é franco lixeiramente areoso, profundo, sa e rico en humus.

Seguindo a clasificación do triángulo textural do Departamento de Agricultura dos EEUU

(USDA). En canto ás características químicas, o pH e a salinidade son axeitados para as

PAMC. O pH sitúase nun intervalo de entre 6.5 e 7 o que significa que é neutro, preferido

pola meirande parte das especies vexetais.Ver ANEXO I Condicionantes.

         4.2.3 Auga

      A auga utilizada nas instalacións será a da traída municipal  que é apta para o

consumo humano. En canto aos recursos hídricos da parcela, recorrerase á explotación

dun pozo dacordo coas necesidades hídricas dos cultivos e a cantidade de produción na

parcela.  Os  datos  procedentes  da  súa  análise,  así  como  os  dunha  mostra  de  solo,

apuntan  a  que  ésta  é  axeitada  para  a  rega  dos  cultivos,  segundo  os  resultados  do

Laboratorio Agrario do Centro de Investigación Agraria de Mabegondo. Tras o seu estudo

e a clasificación en base a diversos parámetros tales como a conductividade eléctrica,

salinidade, contido en diversos ións, etc. Chégase á conclusión de que a auga é excelente

para a rega. ANEXO I Condicionantes.

Segundo unha publicación do xornal "El Correo Gallego" do 9 de xaneiro de 2011,

descubriuse unha gran masa de auga subterránea baixo o Concello de San Sadurniño,

unha curiosidade xeolóxica case inédita en Galiza. Isto débese a que o municipio ubícase

ao longo dunha vella faia con materiais sedimentarios. Augas de Galicia realizou un pozo

para controlar a calidade da masa hídrica. Nos xardíns municipais do Pazo da Marquesa,

instalouse un piezómetro para determinar a temperatura e a potabilidade. Estas augas

poderanse utilizar en caso de sequía durante os meses estivais, no caso de sementeira

directa  no  terreo,  e  de  plantación  de  escallos  das  plantas  medicinais.  Ver  ANEXO I

Condicionantes.

         4.2.4 Pragas e enfermidades

• As pragas e enfermidades serán mínimas pois as especies que se cultivarán teñen

acción  funxicida,  repelente,  insecticida  e  estimulante  da  capacidade  de
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autodefensa ante os ataques parasitarios. O mantemento da saúde das prantas

medicinais,  aromáticas  e  culinarias  estará  baseado  nas  medidas  preventivas

seguintes: 

• A  eleción  de  especies  e  variedades  resistentes  a  pragas  e  enfermidades,

adaptadas as condicións locais. 

• O deseño de "rotacións de cultivos" axeitadas. 

• Determinadas técnicas de produción. 

• A protección  dos  inimigos  naturais  das  pragas  con  medidas  que  favorezan  o

incremento  da  diversidade  de  especies  como  cubertas  vexetais,  que  lle

proporcionen alimento, proteción e acubillo. 

 

O control das pragas, enfermidades e adventicias fundamentarase: 

• Nos métodos físicos e as técnicas culturais. 

• Nos  métodos  biolóxicos  como  solta  de  fauna  auxiliar  e  microorganismos

patóxenos. 

• Na cría dalgunhas galiñas e patos que controlarán a poboación de limacos. 

• No sistema de Mulch nas entreliñas de plantación. 

      En caso de establecerse  a praga ou enfermidade,  utilizaranse para  combatilas

estratos  de  cocións  de  milfollas  (Achemilla  xanthochlora),  infusións  de  capuchina

(Tropaelum majus L.), ortiga (Urtica dioica), tanaceto (Tanacetum vulgare) ou maceracións

de prantas mediciñais. A maioría das plantas cultivadas son efectivas coma funxicida en

infusión ou extracto fermentado. Faránse os preparados axeitados según a praga ou a

enfermidade que apareza nos cultivos baixo invernadoiro. Ver ANEXO I Condicionantes

4.3       SITUACION ACTUAL

         4.3.1 Descrición actual da parcela

      Actualmente a parcela vai pasar de ser un terreo adicado ao cultivo hortícola ecolóxico

a estar dirixido á produción de PAMC. A pendiente do terreo e dun 1% de inclinación. Hai

varias árbores en diversos puntos que se pretende respectar. Nos catro puntos cardinais,
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o terreo está protexido por fileiras de árbores autóctonas, en concreto Roble (Quercus

robur), Castiñeiro  (Castanea sativa),  Amieiro  (Alnus  glutinosa),  Bidueiro  (Betula  alba),

Abeleira  (Corylus  avellana),  Loureiro  (Laurus  nobiles),  e  Salgueiro  (Salix  caprea)  que

protexen dos ventos dominantes e actúan como peche natural. As parcelas colindantes

están constituidas en minifundios propiedade dos veciños que viven na zona e que son

utilizadas  para:  herba  para  pasto,  terras  para  cabalos,  hortos  caseiros  e  explotación

forestal.

      A uns vintecinco metros cara o sur da parcela transcorre un regato duns tres metros

de ancho por un metro de profundidade que favorece a humidade da zona e protexe das

xeadas no inverno.

         4.3.2 Estudo económico

      O obxectivo principal do estudo económico é identificar os beneficios e a viabilidade

do  proxecto.  Buscarase  identificar  as  necesidades  do  consumidor  en  base  a  prezos,

calidade, oferta e demanda. O método de recopilación de datos consistirá en someter a

unha enquisa aos consumidores. Ver ANEXO VII Estudo de mercado.
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5.  ENXEÑERÍA DO PROXECTO

5.1       ENXEÑERÍA DO PROCESO

         5.1.1 Plan e programa do cultivo

     En xeral, as explotacións que producen PAMC contan con superficies menores de

dúas  hectareas;  nas  que  xeralmente  se  cultívan  máis  de  catro  ou  cinco  especies

diferentes,  cunhas  instalacións  de  transformación  bastante  sinxelas  e  cunha

comercialización, ás veces, directamente ao consumidor final. 
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       A parcela de cultivo exterior consta de 3.600 m2, nos cales cultivaranse 11 variedades

de plantas.  Cada especie contará con seis  ou sete liñas de prantación de 60 ml.  de

lonxitude.   Isto  fará un total  de 75 liñas.  A separación entre liñas será de 0.80 m. A

separación  entre  liñas  será  de  0.80  m.  A  distancia  entre  prantas  na  súa  fila

correspondente será de 0.30 m, menos o pirixel que terá 0.15 m, e a alfábega que terá

0.25 m. No proceso de plantación terase en conta o espazo que precisará cada planta no

seu desenrolo, alternando as especies que teñen un desenvolvemento vertical e as que o

seu crecemento é mais horizontal, co obxectivo de que haxa un espazo suficiente para

praticar as labores culturais. Ver ANEXO lll Enxeñería do proceso.

       A distribución de especies dentro do terreo non terá en conta os tres tipos que se

describen no proxecto:  medicinais,  aromáticas  e culinarias.  Os criterios de  prantación

basearanse mais na simbiose entre especies co fin de que poidan repeler fácilmente as

pragas e enfermidades e que se combinen efectivamente para mellorar o seu desenrolo.

Estas plantas teñen ao seu favor que a maioría non son sensibles a enfermidades nin a 

pragas. Dentro do abano de especies que se poden cultivar, as elexidas para o terreo 

exterior serán:

Memoria                                                  Páxina 16                                                                



Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural                                                        Steve Ramos Pérez

• Alfábega (Ocimum basilicum)

• Camomila (Matricaria recutita)

• Caléndula (Calendula officinalis)

• Herba de San Xoan (Hypericum perforatum)

• Melisa (Melisa officinalis)

• Menta piperita (Mentha piperita)

• Milfollas (Achillea millenfolium)

• Ourego (Origanum vulgare)

• Pirixel (Petroselinum crispum)

• Romeu (Rosmarinus officinalis)

• Sarxa (Salvia officinalis)

      Outra área será adicada á produción de plantas nais, de onde se sacarán os escallos

para prantar na parcela principal. Esta terá unha superficie de 300 m2 con 10 m de ancho

por 30 m de longo. Cada planta terá duas liñas de plantación facendo un total de 14 liñas.

A  separación  entre  liñas  será  de  0.70  m.  A  distancia  entre  prantas  na  súa  fila

correspondente será de 0.35 m, agás a herba de San Xoan o romeu e a sarxa que terán

0.40 m. As especies serán as seguintes:

• Herba de San Xoan (Hypericum perforatum)

• Melisa (Melisa officinalis)

• Menta piperita (Mentha piperita)

• Milfollas (Achillea millenfolium)

• Ourego (Origanum vulgare)

• Romeu (Rosmarinus officinalis)

• Sarxa (Salvia officinalis)
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       As zonas adicadas aos dous invernadoiros teñen unha área de 400 m2 cada unha e

sitúanse na parte norte e sur da zona do arboredo.

O invernadoiro 1 dividirase en tres zonas:

1) zona de almacenaxe. 2) zona de mesas de cultivo. 3) zona de venda das PAMC.
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       Para a instalación do invernadoiro 2, primeiro haberá que facer unha poda da árbore

que da sombra, tal e como se aprecia na foto inferior. Este invernadoiro terá un carácter

experimental. Cultivarase 26 liñas de stevia. Estas serán as plantas nais. A separación

entre liñas será de 0.40 m e a distancia entre plantas será de 0.40 m. Ver ANEXO lll

Enxeñería do proceso.

         5.1.2 Proceso produtivo

Abono verde. Trátase dun tipo de cultivo  de cobertura agregado primariamente para

incorporar nutrintes e materia orgánica ao solo. Estas sementeiras non se utilizan para o

consumo, senón que se usan exclusivamente como fertilizante. Ver ANEXO III Enxeñería

do proceso.

As actividades inherentes á explotación son de carácter estacional e baséanse en oito 

etapas: 

1. Sementeira -Este é o proceso de colocar as sementes en sementeiros e/ou no solo

para que xerminen. Isto farase manualmente, colocando unha por alvéolo e, no caso da

sementeira  directa,  farase en  líña.  Cada semente  debe ir  enterrada ao  triple  do  seu

tamaño.  A cantidade  desta  que  se  precisa  para  sementar  un  metro  liñal  de  viveiro

depende do seu peso e do seu poder xerminativo.
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No primeiro ano mercaranse sobres de sementes á Cooperativa de Milhulloa (Palas de

Rei, Lugo) e nos vindeiros anos obteranse das plantas de reserva que se deixarán ao final

de cada liña de plantación. A súa conservación farase en botes de cristal, etiquetados,

cheos e exentos de humidade, nun lugar escuro e seco a temperatura de 3 a 5 ºC.

2. Mulch- Este consiste na colocación de palla seca que evita o nacente de prantas 

silvestres (adventicias), protexe o solo das posibles xeadas e mantén a humidade deste, 

favorecendo o aforro de auga de rega. Os compoñentes vexetais necesarios serán traídos

da finca dun veciño, que o ten plantado por cortesía para nós. É unha técnica máis que 

recomendada en agricultura ecolóxica e cumpre moitas funcións ademais do control de 

herbas: Consiste en colocar nas entreliñas das plantacións palla seca, de xeito que cubra 

o espazo libre entre plantas.

3.  Plantación -Mercarase  preto  de  1.200  plantas  certificadas  en  modo  de  produción

ecolóxica para o terreo adicado ás plantas nais. Ao ano seguinte, sacaremos os seus

escallos. Antes da súa plantación recortaranse as raíces e a parte superior dos talos para

facilitar o enraizamento. Levaranse a cabo as plantacións de cada especie segundo o seu

calendario  e  das  condicións  climatolóxicas. Ver  ANEXO VI  Programación  e  posta  en

marcha.

4. Escarda - É unha operación de mantemento indispensable para promover a produción.

Consiste en eliminar as herbas silvestres do horto. O ideal é levala a cabo antes da 

floración de ditas herbas, xa que isto evitará a dispersión das súas sementes e facilitará a 

operación. 

5. Bina  - Consiste  en remover a terra  para romper a costra que se formou no solo e

permitir  unha  mellor  aireación  deste,  favorecer  a  penetración  da  auga  nas  raíces  e

arrincar ou impedir o crecemento das herbas silvestres. Esta operación simple e eficaz ten

moitas  vantaxes,  e  o  seu  resultado  beneficiará  a  toda  a  plantación.   Esta  operación

realizarase  sempre  que  sexa  preciso,  en  canto  as  herbas  compitan  co  tamaño  das

plantas.
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6. Colleita -  A colleita será feita de xeito manual, respectando a fase óptima de cada

pranta dependendo da parte que se vai  a empregar: follas, flores, sementes ou talos.

Estímanse  un  total  de  entre  un  e  tres  períodos de  colleita  dacordo  coas  condicións

climáticas. Utilizaránse unha carreta, caixas plásticas e un motocultor co seu remolque.

7. Corte – Farase a través do método tradicional coa fouciña. A maiores utilizaranse 

tesoiras ou coitelos.

8. Envase - O envasado farase de dúas maneiras diferentes. A primeira, realizarase en

bolsas brancas de papel de 25 kg que serán seladas cunha máquina de coser portátil. A

segunda realizarase en bolsas de plástico transparente de PVC perforado con dous pesos

distintos: unha de 15 g e outra de 25  g. Selaremos estes envases contaremos cunha

termoseladora.  Para esta actividade,  considérase pertinente a compra dunha báscula.

Imprimirase unha etiqueta para identificar cada material producido contendo información

referente ao ano de produción, nome do produto, data da colleita e nome do produtor;

ademais,  atribuirase  unha  modalidade  de  código  para  a  correcta  caracterización  da

produción con vista a ter o maior control posible da trazabilidade. Todo o material será de

1 a categoría.

         5.1.3 Maquinaria e Ferramentas

       Para levar a cabo este proxecto vaise precisar dunha diversidade de ferramentas e

ustensilios. Moitos deles xa foran mercados no ano 2009, tras a creación da empresa dos

meus familiares. Ver ANEXO II Antecedentes.

Porén será preciso renovar e/ou aumentar o número de unidades dalgúns materiais. Ver

Documento IV Orzamento.

         5.1.4 Instalacións e construcións

       A localización da nave almacén considérase un emplazamento ben comunicado cos

acesos á finca, cunha boa accesibilidade até os invernadoiros. Dende éstes trasladaránse
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os  productos  recolectados.  Así  mesmo,  gardan  a  distancia  mínima  con  respecto  ós

lindeiros, e unha distancia suficiente con respecto aos invernadoiros, impedindo que os

cultivos sexan sometidos a sombras. 

Os invernadoiros

       A función dos invernadoiros é modificar e crear un clima propicio no seu interior para

conseguir a produción fóra de época. Outra función é acortar e controlar o traballo ao non

depender tanto do tempo atmosférico. O traballo é máis cómodo por realizarse en mesas

de cultivo, evitando ter que adoptar posturas incómodas como o de permanecer moito

tempo de xeonllos ou en crequenas. Unha gran vantaxe deste tipo de instalacións é que

aumenta a productividade e a calidade dos cultivos.

     O seu emprazamento será estratéxicamente situado preto do pozo de auga e terán

unha boa comunicación cos acesos para facilitar a entrada e saida dos produtos A razón

pola cal non se colocan en batería é porque decídiuse respetar as árbores senlleiras que

están a carón dos invernadoiros. Ademáis estas árbores terán a función de protexer o

composteiro do sol e do vento.. 

     A orientación dos invernadoiros é Este-Oeste, tendo a súa entrada principal na parte

Este. En Galiza, deste xeito, aprovéitase mellor a temperatura e a luz, xa que de setembro
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a marzo os días son máis curtos.

     A forma elexida é de túnel lado curvo, con frontal de elevar con media lúa e porta de

acceso. A ventilación  será  de tipo  estático,  a  través da apertura  cenital  e  lateral  dos

invernadoiros. En cada módulo haberá un mecanismo reductor para permitir esta apertura

mecánica. Deste xeito, o aire penetrará no interior por todos os módulos, mesturándose e

favorecendo unha ventilación homoxénea por todo o cultivo. A estructura será de ferro

galvanizado,  con ventilación  lateral  continua enrolable.  Ver  ANEXO IV  Enxeñería  das

obras.

         5.1.5 Insumos

      Non será preciso utilizar máis tipos de fertilizantes pois moitas das especies cultivadas

danse  de  forma  silvestre  no  concello  de  San  Sadurniño.  Do  mesmo  xeito,  non  será

necesaria a utilización de fitosanitarios. En caso de enfermidade utilizaranse so productos

permitidos na agricultura ecolóxica.

         5.1.6 Man de obra

    O tipo de empresa que se establecerá é de tipo familiar  fundamentalmente e os

recursos humáns con que contarán serán os seguintes: 

• Os proprietarios da parcela que serán os que me apoien nas labores requeridas na

parcela.

• Un familiar (miña irmá): que grazas aos seus coñecementos de tipo empresarial e

administrativo encargarase da parte loxística e organizativa na oficina, na tenda e

na sección de atencíon ao cliente.

• O actual cotitular (eu mesmo): que xestionarei as labores de produción.

      Xa que a capacidade de produción é modesta, non será preciso a contratación de

persoal  alleo  (no  primeiro  ano).  Porén,  poderase  aceptar  alumnado  en  prácticas  de

empresa dos ciclos formativos correspondentes, con becas de Erasmus, ou voluntariado. 

        Respectaremos os horarios de oficina de oito horas en horario partido durante todo o
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ano. Esta abrirá de 10:00 a 14:00 h. e de 15:30 a 19:30 h. Dende o luns ao venres. O

sábado pola mañá permaneceremos abertos de 10:00 a 14:00 h. Os períodos de traballo

na parcela adaptaranse ás horas de luz e deste xeito, no periodo invernal a xornada será

menos intensa e máis curta. De primavera ata finais de verán a carga de traballo será

superior, co cal haberá que adaptarse ás necesidades de produción e ás demandas dos

clientes.

     Con  respecto  á  remuneración  dos  traballadores,  percibiremos  o  Salario  Mínimo

Interprofesional:  645,30  euros  ao  mes  durante  o  primeiro  ano  de  producción  2015.

Segundo  vaian  aumentando  os  ingresos  e  reducindo  os  gastos,  os  salarios  iranse

incrementando a partes iguais.

       Ao ser traballadores da cooperativa de traballo asociado gozaremos dos beneficios

da Seguridade Social, poidendo optar pola base de cotización que desexemos. No noso

caso elexiremos a base mínima de 875,70 euros mensuais.

         5.1.7 Formación da Cooperativa

       As cooperativas de primeiro grado deben estar constituidas como mínimo por tres

persoas  físicas.  Neste  caso  comezaremos  formando  parte  dela  catro  persoas:  Os

proprietarios (a miña nai, o meu pai), un familiar directo (a miña irmá) e o cotitular (eu

mesmo), non tendo prevista a contratación de traballadores polo momento. Estaremos

inscritos no  mesmo réxime da Seguridade Social.  Para  adquirir  a  condición  de socio

deberemos aportar unha cantidade mínima, o 25% do capital social (4.000 euros) o cal e

necesario para dar de alta a Cooperativa. O resto da cantidade aportarase en diferentes

prazos. O órgano do consello rector será unipersoal  e recaerá no cotitular.  O persoal

administrativo será o familiar directo (a miña irmá).

       A Cooperativa será inscrita no Rexistro Xeral de Cooperativas para que así adquira

personalidade xurídica. Como Sociedade Cooperativa teremos acceso ao réxime especial

de  subvencións,  axudas,  bonificacións e  calquera  outra  axuda económica establecida

polas administracións públicas para estás entidades, gran parte delas tramitadas a través
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do IGAPE (Instituto Galego de promoción económica).

5.2        ENXEÑARÍA DAS OBRAS

       Haberá dous tipos de instalacións: a instalación de rega, e a instalación eléctrica.

Para  coñecer  o  saneamento  da  nave  e  a  instalación  de  fontanería,  ver  o  ANEXO II

Antecedentes.

         5.2.1 Instalación de rega

       O tipo de rega será por goteo da que se beneficiarán todos os cultivos, excepto no

invernadoiro 1 que será por aspersión.

En primeiro lugar determinaránse as necesidades de auga: 

• No invernadoiro  1  haberá  maior  demanda nas fases de xerminado  durante  os

meses de primavera e no desenrolo das plántulas cara o verán. 

• No invernadoiro 2 no que se cultiva estevia, a rega será necesaria durante todo o

ano. 

• No exterior da parcela principal, comezarase coa rega na primavera na fase de

semente, e na prantación de escallos. Teranse en conta as maiores necesidades

hídricas dos meses estivais.

• No exterior  da parcela de plantas nais  regarase se é preciso nos meses máis

secos.

       En segundo lugar, No tocante á distribución dos emisores estarán separados a unha

distancia de 0.30 m dentro de cada lateral portagoteiros, garantindo unha franxa húmida a

través de todas as liñas de cultivo. En microaspersión a separación será de 5 m. Entre

emisores haberá unha distancia de 5 m. 

Os emisores empregados son de 2,3 l/h a unha presión de 3 atm. No caso de goteo e de

200 l/h a 2 atm de presión no caso de microaspersión. Ver  ANEXO IV Enxeñería das

obras.

         5.2.2 Instalación eléctrica

Memoria                                                  Páxina 25                                                                



Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural                                                        Steve Ramos Pérez

   Na  instalación  eléctrica,  a  potencia  a  contratar  será  de  6,9  kW  segundo  a

recomendación  obtida da empresa Unión Fenosa. Avaliando o consumo dos primeiros

meses  de  funcionamento,  esta  potencia  poderase  reducir  para  así  aforrar  gasto

enerxético. Esta instalación permitirá o funcionamento das instalacións, a bomba de rega,

a iluminación interior e exterior da nave, a calefación, a cámara de frío, así como das

tomas de forza existentes.

    Determinouse  manguera  de RV-K 0,6/1kV 3G4 mm2 tanto para as liñas  de forza

soterradas, coma para as non soterradas. 

       A caixa xeral de protección e o contador irán colocados na fachada principal da nave

de servizos e no lateral  de cada un dos invernadoiros.  Ver  ANEXO V Enxeñería das

obras.
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    6.   PROGRAMACIÓN DA EXECUCIÓN E POSTA EN MARCHA DO

PROXECTO

O prazo total de execución e posta en marcha do proxecto é de 24 meses, segundo o

calculado no ANEXO VI de Programación e Posta en marcha. 

Previamente á posta en marcha do proxecto realizarase un estudo de mercado que se

podera  ver  no  ANEXO  VII  Enquisa  de  mercado.  Farase  unha  avaliación  inicial  das

especies que poderán ter maior demanda de comercialización. Pedirase a solicitude de

rexistro de productores de sementes e plantas de viveiro, e a solicitude de formación da

Cooperativa.

Seguidamente comezarase coas instalacións dos invernadoiros, a instalación de rega

e a eléctrica. Procederase a preparación do terreo principal, a plantación no terreo de

plantas nais, e iniciarase a sementeira no invernadoiro 1. Isto ocupará os primeiros meses

do  ano  2014.  Na  segunda  metade  do  ano  realizaránse  a  plantación  de  stevias  no

invernadoiro 2. Ademáis seguirase coa preparación do terreo principal. Farase a primeira

recoleción de prantas stevias

No ano 2015 procederase ao cultivo  na parcela principal  e  a partires da segunda

metade do ano procederase á recoleción, secado e envasado das PAMC.
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     7.  NORMAS PARA A EXPLOTACIÓN DO PROXECTO

       A comercialización pode ser de dous tipos: por xunto ou polo miúdo. A segunda

require un maior esforzo, pero o beneficio tamén é maior. A venda polo miúdo é posible

con cantidades máis modestas e as saídas comerciais son máis diversificadas: pode ser a

herbolarios  locais  que  aposten  pola  calidade,  a  restauradores ou  pódese  optar  por

elaborar produto final comercial artesán de pequeno formato. Tras valorar estas vantaxes

e inconvintes, escollemos a comercialización polo miúdo, xa que traerá maiores beneficios

económicos.

Polo miúdo prevese comercializar cos seguintes clientes:

• Herbolarios locais e tendas de produtos ecolóxicos

• Puntos de venda rurais (turismo rural, agrotendas)

• Restauradores e hoteis

• Viveiros

• Feiras e mercados locais

E a longo prazo con:

• Licorerías

• Bio fitosanitarios, como a empresa FLOWER
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     8.  ORZAMENTO DO PROXECTO

O orzamento de execución material  do proxecto ascende á cantidade de VINTE E

NOVE MIL SEISCENTOS CINCO EUROS CON VINTE CÉNTIMOS (29.605,20 €).

O investimento inicial é unha cantidade moi asequible pois o proxecto está concebido

como unha expansión ou reforma dunha pequena empresa que xa levaba algúns anos en

funcionamento e que tiña en posesión un patrimonio que ascende á cantidade de CENTO

OITO  MIL  NOVECENTOS  OITENTA  E  CATRO  EUROS  CON  SETENTA E  CINCO

CÉNTIMOS (108.984,75 €).

Por outra banda, aclarar que neste orzamento só se inclúe a man de obra allea na

montaxe dos invernadoiros. O resto das instalacións e labores de execución e posta en

marcha serán realizadas polos propios socios traballadores como parte da súa xornada

laboral.
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      9.  AVALIACIÓN DO PROXECTO

9.1       VIDA ÚTIL

      A vida útil do proxecto considérase de 15 anos, que coincide coa vida útil das obras e

instalacións.

9.2       PLAN FINANCIERO

       O capital invertido procederá das seguintes fontes de ingreso:

– Os socios da cooperativa. Cada un aportara 7.500 euros, en total o capital 

ascenderá á cuantía de 30.000 euros.

– As axudas da Xunta de Galicia en materia de Cooperativas.

9.3       INDICADORES ECONÓMICOS

O  resultado  dos  indicadores  económicos  son  os  seguintes  (Ver  ANEXO  IX.

Avaliación do proxecto):

A) Valores conseguidos sen axudas públicas

• VAN (Valor Actual Neto)

Para unha taxa de rendemento (r) do 3% o VAN é de 171.163,71 euros.

• TIR (Taxa Interna de Retorno) = 98%

B) Valores conseguidos coas axudas públicas

• VAN (Valor Actual Neto)

Para unha taxa de rendemento (r) do 3% o VAN é de 190.0,15,63 euros.

• TIR (Taxa Interna de Retorno) = 112%
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Segundo os indicadores económicos o proxecto resulta rendible xa que o VAN > 0.

A TIR pode utilizarse como indicador da rendibilidade dun proxecto: a maior TIR, maior

rentabilidade.  Así,  utilízase como un dos criterios  para  decidir  sobre  a  aceptación  ou

rexeitamento dun proxecto de investimento.

Dado que a porcentaxe da TIR é elevada, demóstranos que é un negocio rendíbel.

Cabe destacar que nun período aproximativo de tres anos recuperarase a totalide da

inversión.
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      10.  CONCLUSIÓN

   Este proxecto desenrola todo o proceso de formación dunha pequena empresa en

forma de Cooperativa de Traballo Asociado: dende o acondicionamento da parcela e o

cultivo de plantas medicinais, ata a venda e comercialización dos productos. 

     Co presente traballo determináronse as características técnicas inherentes á produción

e estudo da viabilidade dunha explotación de PAMC nun medio concreto, e calculouse a

corrente  de  gastos  e  beneficios  dándonos  como  resultado  o  rendemento  usados  na

apreciación da viabilidade económica para un período de 5 anos. É interesante subliñar

que o traballo exposto vese favorecido polas condicionantes locais e funcionais onde se

vai instalar. Porén unha debilidade podería atoparse nos imprevistos climatolóxicos e as

variabilidades na demanda do mercado.

    É importante mencionar que a parte do estudo feito é para facer fronte aos puntos

anteriormente expostos sería conveniente realizar nun futuro un estudo de sensibilidade

con prezos de venda superiores e inferiores ao practicado, e de igual xeito cos custos

para que poidamos analizar a variación nos índices, e deste modo conseguir predicir con

máis confianza a rendibilidade real do proxecto no período definido.

    Como conclusión, pódese dicir que o proxecto resulta rendible, e polo tanto interesante

de cara a súa implantación. Ó mesmo tempo trátase dun exemplo de explotación sostible

e respetuosa co medio ambiente e que persegue facer factible un cambio de conciencia

na poboación.

San Sadurniño, a 11 de setembro de 2014

O autor do proxecto

Ado.: Steve Ramos Pérez
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