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1. INSTALACIÓNS

A nave de servizos

Consiste nunha edificación de dúas prantas de 120 m2 cada unha; as cales albergan os

seguintes espazos :

• Oficina: Este espazo estará destinado a organizar e controlar os procesos técnicos

administrativos relacionados cos abastecementos, a xestión de pedidos e atención

telefónica. Tamén aquí manterase actualizada a páxina web da empresa, e farase o

servizo de atención ao cliente.

• Tenda:  Contará  cun  mostrador  e  unha  caixa  rexistradora,  un  catálogo  dos

diferentes productos que ofrecemos.

• Almacén con cámara de frío para almacenaxe de prantas para a súa venda. Aquí

almacenaranse as caixas coas plantas listas para a súa saída e comercialización.

• Almacén de ferramentas: É o lugar onde estarán organizadas e almacenadas todas

as ferramentas que se utilizarán nos cultivos.

• Aseo con ducha.

• Laboratorio: Onde se corta, seleciona, pesa e faise o envasado das plantas.

• Garaxe: Aparcarase a furgoneta da empresa, e o motocultor co seu remolque.

Instalación de fontanaría

A auga chega á nave de servizos a través da traida municipal. A instalación interna da

nave  conta  cun  tubo  de  15  mm  de  diámetro,  que  chega  ata  os  correspondentes

elementos: billas, ducha, lavabo e inodoro.

Saneamento

O saneamento vertical está constituido por baixantes redondas de PCX de 60 mm de

diámetro, que parten dende o canalón ata a arqueta. O lugar xa dispón dunha pequena

fosa séptica.

O saneamento horizontal está constituido por canalóns de PVC de 125 mm de diámetro

para a cuberta. Ademáis, instaláronse colectores soterrados de fibrocemento de 125 mm

e 150 mm de sección para a evacuación de augas pluviais e residuais ata a rede xeral de
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sumidoiros.

O saneamento horizontal interior está constituido por tuberías de PVC de 100 mm. de

diámetro para o inodoro e 40 mm de diámetro para os restantes aparellos.

Pozo de barrena

Está equipado con bombeo centrífugo. A profundidade da sondaxe é de 80 m. O diámetro

medio  é  de  110  mm,  entubado  en  PVC.  A elevación  media  do  brocal  é  de  0.20  m.

Respecto ao equipo de bombeo, emprégase unha bomba centrífuga sumerxible para a

impulsión da auga, cunha potencia media de 3 CV. 

Caseta de rega

Esta construción aloxa o cabezal de rega con todas as súas pezas (bomba de auga, filtro,

inxector hidráulico...) As súas dimensión son de 2 m x 2 m x 2 m. E o material con que

está construida é de madeira de piñeiro tratada.

Composteiro

A súa situación estratéxica consiste nun aceso fácil preto dos invernadoiros para poder

levar  os  residuos  cómodamente  e  que  sexa  así  máis  doada  a  labor  de  repartir  a

compostaxe pola finca. A lixeira inclinación do solo permite a súa axeitada drenaxe.

As dimensión son as seguintes:  de ancho ten 1,50 m; de longo mide 9 m; e de alto

exténdese 0.90 m. O tipo de composteiro que temos é de montículo, no que se foron

depositando as diferentes capas de residuos. Para a súa instalación, o primeiro que se

fixo foi romper a capa superficial do solo para permitir a aireación. Logo púxose unha

primeira capa porosa feita con restos de pólas.

Terase coidado de ter regulado o equilibrio de relación carbono nitróxeno (C/N 30/40).

Galiñeiro

No ano 2009 construiuse un galiñeiro en pedra cunha xaula metálica para albergar as tres

galiñas, un galo e dous patos que andan soltos pola finca. Pola parte sur do terreo hai un

río e vanse mergullar asiduamente.
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Ademáis destes animais, hai dous cans de raza mastín española, de dous anos de idade.

Os cales protexen a finca dos ataques de depredadores e gardan a nave de servizos

polas noites.

Vista da finca coas diferentes instalacións
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2. MAQUINARIA E FERRAMENTAS

A empresa familiar fundada no 2009 mercou a seguinte maquinaria:

• Unha Ford Transit Isotermo (furgoneta con cámara frigorífica).

• Un motocultor con remolque e apeiros para a labranza.

En canto a ferramentas proveeuse das que veñen descritas a continuación:

Ferramentas Unidades

Aixada 3

Anciño con mango de madeira 3

Azada de roda 2

Caixas de plástico para a recolleita (tamaño normal) 25

Caixas de plástico para a recolleita (tamaño alto) 25

Carreta galvanizada 2

Cavadoiro 3

Forca de catro púas 2

Forca de dobre mango 2

Fouce de monte 3

Fouciña 3

Gadaña 2

Mangueira para a rega 2

Pá de punta 3

Pá laia 3

Pedra de afiar 1

Pulverizador de 7 lts. 2

Regadeiras de 7 lts. 2

Serrón de poda 2

Sacho 3

Tesoira de poda 3

Tesoira de poda de dúas mans 2

Transplantador 3

Vasoira fixa 2
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