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Introducció: 

La innovació dins el camp de l’agricultura, ha permès el desenvolupament de la nostra 

societat fins a l’actualitat, així com la millora de la qualitat de vida de les persones. El 

treball de recerca presentat a continuació, planteja la comparació entre el creixement 

que unes hortalisses poden tenir dins d’un hivernacle automatitzat, respecte al que 

poden tenir a un hort urbà tradicional, així com els avantatges de l’ús d’un hivernacle 

automatitzat. També es tindrà en compte tot el procés de construcció del mateix 

hivernacle i l’automatització d’aquest. 

 

Hipòtesi: 

La hipòtesi que en aquest treball es planteja és la següent: “Mitjançant l’ús d’un hort 

automatitzat i autosuficient, es pot obtenir una collita de manera més ràpida i eficient 

que fent ús de tècniques tradicionals.” 

 

Objectius del treball: 

Objectius principals: 

• Construir un hivernacle de dimensions adaptades a un hort urbà que respongui 

a diferents requisits com:  

• El registre de dades com la humitat de la terra i la temperatura ambient 

per la presa de decisions a l’interior de l’hivernacle. 

• Ser autosuficient energèticament. 

• Comparar els costos entre un hort urbà tradicional i el projecte d’aquest 

treball de recerca. 

• Crear un sistema de control i automatització que permeti que l’hivernacle 

s’autoreguli i d’aquesta manera fer que el temps que una persona ha de dedicar 

a un hort urbà es redueixi substancialment.  

 

Metodologia: 

Seguint els passos del mètode científic, es du a terme una recerca sobre els antecedents 

que hi pugui haver sobre hivernacles automatitzats. Després una cerca sobre els tipus 

de ventilació, i quina és la idònia per aquest projecte. A continuació s’esmenta el 

plantejament i construcció de l’hort i la seva part electrònica, feta amb Arduino, que 

permet el recull i l’enviament de dades a un web per posteriorment ser analitzades. 



També s’esmenta l’apartat de l’alimentació elèctrica per aconseguir que sigui 

autosuficient fent ús d’una placa fotovoltaica. Més endavant es fa una recollida de dades 

(temperatura, humitat, alçada de les hortalisses, diàmetre, quantitat de fulles...) i es du 

a terme una valoració dels resultats obtinguts, d’aquesta manera es pot extreure una 

conclusió que pugui afirmar o contradir la hipòtesi inicial. 

 

Resultats: 

Els resultats obtinguts a aquest treball es basen en les mesures realitzades durant el 

procés del creixement de les hortalisses, aquestes són: Els factors ambientals del 

registre de la temperatura i humitat a l’interior de l’hivernacle i a l’exterior, la presa de 

mesures de les alçades de les hortalisses de l’hivernacle i de l’hort urbà, així com dels 

respectius diàmetres i la quantitat de fulles. Els resultats han demostrat que les 

condicions que s’han donat a l’interior han estat considerablement més favorables pel 

desenvolupament de les hortalisses respecte a les de l’exterior, aquest fet s’ha vist 

reflectit a la presa de mesures, on en alguns casos, l’alçada o el diàmetre de les 

hortalisses interiors a quasi doblat les exteriors. 

 

Conclusions: 

Comprovant els objectius que s’havien plantejat al 

principi del treball, es pot concloure que ha estat 

possible la construcció d’un hivernacle amb un sistema 

d’automatització que permet la seva autogestió i que és 

completament autosuficient. Només requereix  

l’emplenament del dipòsit d’aigua cada certes 

setmanes. 

Es demostra que el cost de construcció d’un l’hivernacle 

automatitzat amb aquestes característiques, és inferior 

als horts urbans tradicionals que hi ha al mercat. 

S’ha demostrat que amb els resultats obtinguts, es pot 

afirmar que mitjançant l’ús d’un hivernacle amb sistema 

automatitzat el creixement de les hortalisses ha estat 

més ràpid i eficient que sense l’ús d’aquest.  

 

 

Figura 1. Hivernacle automatitzat del 
projecte 
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