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INFORME TÈCNIC SOBRE LA PROTECCIÓ DELS SÒLS D’ALT VALOR AGROLÒGIC 
 

1. Introducció i motivació 
 

El Pacte Nacional per a la Transició Energètica, aprovat per Acord de Govern el 
31/1/2017 constitueix el marc de desenvolupament en els pròxims anys de la política 
energètica catalana per fer front als reptes de l’emergència climàtica. Aquest pacte va 
més enllà de l’objectiu de reduir el consum de combustibles fòssils i la contribució de l’energia 
nuclear, recollint l’objectiu específic d’assolir un sistema energètic amb energies 100% 
renovables per a neutralitzar l’emissió de gasos amb efecte hivernacle en l’horitzó 2050, tal i 
com fixen els articles 2 i 19 de la llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. 
 
Amb aquesta intenció el decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, modifica normes anteriors per a 
poder assolir en el termini més breu possible els objectius de la llei 16/2017.  
 
Aquests decret llei defineix, a l’article 7 Criteris generals per a la implantació de parcs eòlics i 
plantes solars fotovoltaiques  i a l’article 9 Criteris específics per a la implantació de plantes 
solars fotovoltaiques, els criteris energètics, ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de 
regir la implantació. 
 
Per clarificar alguna situació que s’havia detectat en relació a les primeres sol·licituds 
en relació a les plantes solars fotovoltaiques, a través de l’article 133 “Modificació del 
Decret llei 16/2019 (Energies renovables)” de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions 
que incideixen en el medi ambient, s'afegeix una lletra, la “f” a l'apartat 1 de l'article 9 del 
Decret llei 16/2019, del 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència 
climàtica i l'impuls de les energies renovables, amb el text següent: 
 
«f) La no afectació a àmbits inclosos en projectes d'implantació de nous regs o de 
transformació dels existents promoguts per l'Administració.» 
 
D’aquesta manera es deixa fora de la possibilitat de instal·lació de les plantes solars 
fotovoltaiques les zones de regadiu impulsades per l’administració perquè no té sentit que 
l’administració impulsi, amb recursos públics, zones de regadiu, per a què després no tinguin 
aquesta utilitat. 
 
El desenvolupament d’algunes d’aquestes energies renovables poden representar, per la seva 
pròpia naturalesa, una ocupació de sòls agrícoles molt significativa. En aquest sentit, resulta 
totalment coherent l’apartat 9.e del decret llei 16/2019 quan demana ‘la no afectació 
significativa a sòls de valor agrològic alt o d’interès agrari elevat’.  
Cal tenir molt present que el sòl és un recurs no renovable a escala humana, base de 
l’agricultura i per tant de l’alimentació i que Catalunya es un país que disposa d’uns 
recursos limitats de sòls de bona qualitat, i que per mantenir una agricultura sostenible 
en molts indrets el regadiu és imprescindible. 
 
Els aprofitaments agrícoles conformen la infraestructura verda creada per l’acció de 
generacions d’agricultors sobre el recurs natural del sòl i contribueixen a la producció 
d’aliments, però també a la generació i protecció de la biodiversitat.  
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Els sòls cultivats s’han generat, partint d’aquest recurs, mitjançant la feina i l’esforç de 
generacions amb aportacions econòmiques importants al llarg dels segles, fent que els sòls 
agraris siguin fèrtils i capaços de produir productes de qualitat i de proximitat. Si aquest sòls 
s’haguessin de crear de nou, els seu cot econòmic faria que fos inviable a escala humana, ja 
que aquesta infraestructura ha requerit una gran inversió econòmica i social per a que pugui 
funcionar i sigui viable.  

Els espais agraris formen una matriu productiva i de biodiversitat que cal preservar 
i en tot cas, garantir-ne el seu funcionament perquè, en el seu conjunt, pugui 
continuar actuant i garantint la viabilitat de les empreses agrícoles que 
desenvolupen la seva activitat sobre aquesta infraestructura.  
Aquesta gran infraestructura verda que conformen els sòls agraris i els sistemes 
agraris que en ells s’hi desenvolupen no solament dona productes agraris, també 
garanteix altres serveis ecosistèmics i de biodiversitat per a tota la societat, 
conserva el territori, conforma el paisatge i té un gran valor cultural i econòmic.  

El fet d’ocupar de manera difícilment reversible els sòls agrícoles té un cost per a 
la societat que cal tenir molt en compte a l’hora d’avaluar les alternatives sobre 
les possibles ubicacions de les futures plantes de generació d’energia elèctrica.  

L’ocupació dels sòl per usos no agrícoles, com pot ser el cas d’una planta fotovoltaica, per 
més que no l’únic en relació a les renovables, produeix, en molts casos, un segellat del 
sòl, és a dir, una de les formes més comuna en la nostra civilització de pèrdues de sòl. 

Aquest Informe Tècnic fa un breu repàs sobre les disponibilitats de sòls agrícoles a 
Catalunya en relació al nombre d’habitants i les tendències en els darrers anys, i defineix els 
instruments disponibles per ubicar i identificar els sòls mes valuosos. A partir d’aquestes 
dades, fa el plantejament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) davant de la implantació de casos concrets de plantes d’energies 
renovables, especialment les fotovoltaiques. 
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2. Situació de les superfícies amb dedicació agrícola a Catalunya

Actualment la superfície de tota Catalunya es distribueix aproximadament segons els 
percentatges que apareixen a la figura 1.  

Figura 1.- Distribució de la superfície de Catalunya (DARP, 2018) 

Per tenir una referència de l’evolució dels usos del sòls a nivell de Catalunya i segons dades 
de l’IDESCAT, la Taula 1 recull la distribució de superfície (ha) de 2001 i 2018.  

Taula 1: Evolució dels usos dels sòls (ha) a Catalunya 
 (font: https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=202) 

Usos del sòl (1) 2001 2018 
Boscos 912.818 1.122.391 

Bosquines 478.136 712.525 

Prats i pastures 511.902 215.719 

Conreu secà 661.200 562.756 

Conreu regadiu 266.112 270.765 

Sense vegetació 170.975 108.271 
Urbà 207.526 218.370 

(1) Superfície forestal: Terreny cobert d'arbres o arbustos i no destinat a fins agrícoles. Inclou: bosc (terreny poblat per

arbres), bosquines (màquies, garrigues, brolles, landes, matollars i situacions de trànsit entre bosc i matollar), altra

vegetació (prats, pastures, herbassars, vegetació de zones humides, erms i àrees cremades), planters i altres espais lligats 

a l'explotació, com ara les pistes forestals i els tallafocs. Conreu: Terra cultivada. Inclou terrenys sembrats, plantacions 

d'espècies anuals i plurianuals (herbacis, llenyosos, de regadiu i de secà, com també els guarets) i es diferencia entre secà 

i regadiu. Sòl sense vegetació: Superfície desproveïda de plantes. Inclou sòls nus, roquissars, escarpaments, tarteres, 

xaragalls, sorrals, platges i congestes, així com rius, llacs i embassaments. Sòl urbà, urbanitzable i infraestructures:

Superfície que inclou nuclis urbans i urbanitzables, zones urbanes de baixa densitat, zones industrials i comercials, 

infraestructura viària, etc.

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=202
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Amb dades globals podem veure un increment de la superfície forestal, excepte les 
zones de prats i pastures que ha davallat en més de la meitat d'hectàrees, i també en 
dades globals hi ha una davallada de gairebé 100.000 hectàrees cultivables. 

Com es pot observar la superfície llaurable que dona lloc a la producció d’aliments, fibres i 
pinsos pel bestiar no es molta. 

De fet Catalunya es situa en menys de la meitat d'hectàrees per habitant que la mitjana 
espanyola i la meitat de la pròpia UE (Taula 2). 

Taula 2. Rati de superfície agrícola útil (SAU) i superfície 
llaurable per habitant 
Font : DARP, 2018 

SAU 
(ha/hab) 

Superfície 
llaurable 

ha/habitant 
Mundial 0,19 
Unió Europea 0,33 0,21 
Estat Espanyol 0,50 0,27 
Catalunya 0,15 0,10 

Aquestes dades ens porten a plantejar en la necessitat de la preservació de l’ús 
agrícola dels sòls a Catalunya si volem situar-nos a un nivell suficient per 
apropar-nos a la sobirania alimentària i reduir la importació de productes 
agrícoles. En aquest sentit, resulta totalment coherent l’apartat 9.e de la llei 16/2019 
quan demana ‘la no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o d’interès 
agrari elevat’. 

També s’haurien de preservar els sòls singulars per la seva raresa en la 
geografia catalana, tal i com es ve fent amb els arbres monumentals, les espècies de 
fauna en perill d’extinció i/o els punts geològics singulars. Sovint aquests sòls són, a 
més de singulars (volcànics de la Garrotxa,...), suport de productes singulars d’alt valor 
afegit i/o de gran significació territorial (vins del Priorat, patates de Prades, mongetes de 
Santa Pau).  

Per tant, doncs, com a criteri general, caldria prioritzar, per a la producció 
d’energia elèctrica, aquells sòls que ja han estat ocupats per infraestructures, 
que siguin compatibles amb instal·lacions energètiques, considerant que els sòls 
cultivats tenen un valor estratègic per la nostra societat. 
3. Instruments per portar a terme la preservació dels sòls agrícoles (sòls d’alt valor

agrològic i sòls de regadiu ) de Catalunya, en particular davant d’actuacions
d’energies renovables

El desenvolupament de les energies renovables pot significar afeccions territorials importants. 
En el cas de la energia fotovoltaica pot arribar a ocupar superfícies entre una hectàrea i 
algunes desenes/centenars d’hectàrees, podent ocupar una superfície significativa, en 
conjunt, segons el grau que tingui el desenvolupament d’aquesta tecnologia i ocupar els sòls 
de regadiu de major qualitat com en són testimoni casos, per citar-ne algun, del Pla d’Urgell.  
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Aquesta preservació dels sòls agrícoles s’ha de fer en el marc de la Llei 3/2019, de 17 
de juny, d’Espais Agraris que a l’article 2 estableix : 

Article 2. Finalitats 

Les finalitats d'aquesta llei són: 

a) Preservar i protegir els espais agraris, com un recurs natural essencial per a la producció 
d'aliments i d'altres productes –béns i serveis– i per a llur viabilitat econòmica, i com un 
element de conservació de la cultura, la biodiversitat i els diferents ecosistemes naturals, que 
són la base del desenvolupament sostenible que ajuda a garantir la salut i el benestar dels 
humans, els animals i les plantes.
b) Preservar la connectivitat dels espais agraris.
c) Assegurar la viabilitat econòmica en la producció de béns i serveis i en la producció d'aliments.
d) Reconèixer l'espai agrari i l'entorn rural com a béns d'interès general per a la població, en el marc 
d'un mercat global.
e) Afavorir la continuïtat de les activitats agrícola, ramadera i forestal i incrementar-ne l'eficàcia i 
l'eficiència.
f) Preservar els sòls agronòmicament més valuosos i productius.
g) Protegir els espais d'alt valor agrari.
h) Contribuir a la preservació i la millora dels valors paisatgístics i ambientals associats als espais 
agraris.
i) Establir les bases jurídiques i tècniques per a la planificació dels espais agraris.
j) Afavorir el desenvolupament dels espais agraris en conjunt i dinamitzar-los socioeconòmicament.
k) Dinamitzar l'activitat econòmica del sector i afavorir la continuïtat d'empreses familiars agràries 
arrelades al territori.
l) Potenciar el sector agrari, amb l'impuls de mesures fiscals i pressupostàries específiques 
adreçades al sector, en particular, a les àrees amb dificultats especials o amb despoblació.
m)Regular els edificis construïts a l'espai agrari, estiguin en ús o no, i que formin o hagin format part 
de l'activitat agrària.
n) Establir criteris amb relació als edificis construïts a l'espai rural, per a donar-los un nou ús cap a 
activitats complementàries a l'activitat agrària o cap a activitats econòmiques artesanals.

L’article 6.3 de la mateixa llei, on defineix el Pla territorial sectorial agrari de Catalunya, 
estableix que :  

Article 6. Definició i contingut del Pla territorial sectorial agrari de Catalunya 

1. El Pla territorial sectorial agrari és l'instrument d'ordenació per a l'aplicació a Catalunya de les
polítiques que estableix aquesta llei i ha de desenvolupar les previsions del Pla territorial general de
Catalunya i facilitar-ne el compliment.
2. El Pla ha de contenir una estimació dels recursos disponibles, de les necessitats i dels dèficits
territorialitzats del sector agrari, i ha de determinar les prioritats d'actuació i definir estàndards i
normes de distribució territorial.

3. El Pla ha de prendre com a base la informació que consta en el cadastre, en el mapa de sòls
de Catalunya, en els registres oficials, en els instruments d'ordenació forestal, en la
informació cartogràfica oficial de Catalunya i en el sistema d'informació geogràfica de
parcel·les agrícoles (SIGPAC).
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Preservar els sòls d’alt valor agrològic i de regadiu, ha de ser un dels objectius, ja que 
són sòls amb unes capacitats productives singulars, degut a que tenen 
incorporades infraestructures que garanteixen l’aportació d’aigua, que en el 
nostre clima és el principal factor limitant per a la producció agrícola. En canvi la 
garantia d’aigua de què disposen aquests sòls és irrellevant per a la producció elèctrica.  

El canvi d’ús provocat per la implantació de certes instal·lacions, exigeix conèixer el 
sòl i la característiques de l’indret concret, tenir en compte la superfície i l’impacte 
sobre aquests sòls (d’una a desenes d'hectàrees) i el seu entorn d’estructura 
productiva, i també ambiental. L’instrument adequat per aquesta valoració són per tant 
els mapes de sòls a escala detallada, com ara el Mapa de Sòls de Catalunya 1/25000. 

Els sòls d’alt valor agrícola ho poden ser per la seva alta productivitat o per la seva 
singularitat pels productes que en ells s’obtenen. Determinar la productivitat dels sòls es 
pot fer avui en dia mitjançant models de simulació amb les dades dels mapes detallats 
(1/25.000 o escala mes gran) de sòls, per més que requereixen dades de cultius de les que 
no sempre se’n disposa, necessita molt temps per implementar-lo adequadament i cal fer-ho 
per varis cultius, i amb totes aquestes dades, resulta molt difícil integrar aquests resultats dels 
models de simulació en una única dada que permeti prendre decisions. 

En aquest context, i tenint en compte que la nostra legislació parla de “sòls d’alt valor 
agrològic” una solució per identificar-los consisteix en emprar un sistema d’avaluació 
de sòls utilitzat i acceptat en molts indrets del món com és el de Classes de Capacitats 
Agrològiques (Klingebiel i Montgomery, 1961) que permet agrupar els sòls segons la 
seva capacitat de produir, de forma sostenible, els cultius més habituals en la zona en 
funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua d’aquesta capacitat. 

En l’ús de aquest sistema, tot i que no guarda la mateixa relació amb la productivitat del sòl 
en tots els indrets del món, s’ha vist que les Classes I,II i en alguns casos la III, tenen una 
molt bona correlació amb el que als Estats Units de Nord-Amèrica s’ha anomenat Prime 
Farmlands (Terres de Primera) i a les que se’ls va donar un valor estratègic. Es, a més, 
una metodologia fàcil d’aplicar i d’entendre per professionals no agraris. Sembla, doncs, que 
en la situació que ens trobem a Catalunya, el més pertinent es utilitzar aquest sistema 
de Classes de Capacitats Agrològiques per identificar els sòls de mes valor agrològic; 
més encara si tenim en compte que al Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya que porta a terme 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en col·laboració amb el DARP ja es fa aquesta 
interpretació, tal i com es pot veure en els fulls que s’han publicat els darrers anys. En aquest 
sentit es important tenir en compte que hores d’ara s’ha publicat (figura 2) el Mapa de Sòls de 
Catalunya (1/25.000) d’una superfície de 424.655 ha, de les que 230.574 son cultivades 
(Taula 3). 
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Figura 2.- Classes de Capacitat Agrològica en els fulls publicats del Mapa de sòls 1:25.000 
de Catalunya (ICGC-DARP, 2019). 

 Taula 3. Distribució de la superfície segons les Classe capacitat agrològica i la 
superfície cultivada als fulls publicats del Mapa de Sòls de Catalunya 1/25.000 
(ICGC-DARP). 

Classe de 
capacitat 

agrològica 

Superfície total 
Superfície agrícola 

(SIGPAC 2019) 
(ha) % (ha) (%) 

Classe I 25393,1 6 19.392,26 8,4 

Classe II 64483,5 15,2 49.157,14 21,3 

Classe III 88671 20,9 65.441,75 28,4 

Classe IV 127050 29,9 83.343,33 36,1 

Classe V 21429,3 5 4.593,22 2,0 

Classe VI 31711,5 7,5 4.767,72 2,1 

Classe VII 39868,7 9,4 3.015,51 1,3 

Classe VIII 26048,7 6,1 863,31 0,4 

Total 424.655,80 100 230.574,24 100,0 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

8 

Cal tenir present que mes d’un 60% de les terres cultivades a Catalunya estan cartografiades 
al Mapa de Sòls de Catalunya 1:25.000 (figura 3) i integrades en la base de dades 
georeferenciada de l’ICGC i per tant fàcilment interpretables 
 

 
 
Figura 3.- Situació de les superfícies cartografiades pel DARP i l’ICGC al Mapa de Sòls 
1:25.000 de Catalunya.  
 
 
 
D’altra banda hem de preservar els sòls de regadiu (Figura 4) de Catalunya per al seu ús 
agrícola per varis motius: 
 

- Per la seva localització (veure mapa) en les àrees més planes de la geografia 
- Per ser un patrimoni agrícola, moltes vegades millorat al llarg de generacions 

(regadius sobre terres mes salobres, anivellacions reiterades, etc). 
- Per la inversió, al llarg del temps, en el manteniment i millora de les 

infraestructures portades a terme per les administracions, les comunitats de 
regants i els propis pagesos. 

- Per l’estabilitat i regularitat en les produccions de les terres de regadiu. 
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Figura 4.- Regadius de Catalunya (http://sig.gencat.cat/visors/PlaReg.html) 
 

 
 
Quan es menciona la gran inversió que s’ha dut terme per a què un sòl pugui ser cultivat 
i sigui fèrtil, cal fer menció als sòls de regadiu, on la inversió per a la transformació ha 
estat molt elevada, però ofereixen una capacitat de generació de riquesa molt 
important, per la qual cosa aquest sòls haurien de ser preservats de destinar-los a altres 
finalitats que no siguin la producció agrària, per la pèrdua que significa de recursos 
econòmics per a la nostra societat. 
 
El cost actual de la posada en regadiu d’una hectàrea, es d’uns 20.000 € i produeix entre 
5,9 i 20,3 vegades més que una hectàrea de seca. (Figura 5).  En el cas de ser ocupada 
per la producció elèctrica aquesta inversió es perdria o caldria tornar-la a fer per a poder 
implementar un nova hectàrea de regadiu que substitueixi les que s’han perdut. 
 

http://sig.gencat.cat/visors/PlaReg.html
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- Figura 5.- Efecte multiplicador del regadiu. Font: Canal Segarra-Garrigues. Una
eina de futur. (F. Reguant, MT Sisquella i RL Lletjós).

4. Posicionament del DARP

En aplicació del que disposa l’article 9.e del decret llei 16/2019 quan demana ‘la no 
afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o d’interès agrari elevat’ cal que els 
projectes d’energies renovables (fotovoltaiques) aportin informació sobre la classe de 
capacitat agrològica on es volen instal·lar aquestes plantes. 

En aquest sentit es considerarà que no es poden implantar plantes fotovoltaiques en 
sòls de classe I,II III i IV. En sòls de classe III i IV només s’admetran quan no existeixin altres 
alternatives i sempre que s’hagi fet un estudi aprofundit que ho demostri. 

La informació de les Classes de Capacitats Agrològiques es pot obtenir del Mapa de 
Sòls de Catalunya 1/25.000 (ICGC-DARP). En cas de que aquesta no estigui disponible, 
el promotor l’haurà d’obtenir aplicant una metodologia tan exigent, com a mínim, com la 
de les especificacions tècniques del Mapa de Sols de Catalunya (1:25.000) 
(https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Sols/Informacio-tecnica) amb una 
densitat d’observacions de 1 observació/cm2 del mapa final (1/25.000) i el document final 
haurà de ser validat pel DARP. 

En els casos en què les plantes fotovoltaiques tinguin un caràcter mixt (agrícola 
i secundàriament energètic) es podran admetre en sòls de classes IV, III, i si 
no compromet la producció agrícola a les classes II i I. 

https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Sols/Informacio-tecnica
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D'altra banda, es totalment necessari que els projectes de noves plantes fotovoltaiques 
presentin estudis alternatius de localització de la instal·lació, com ara altres finques no 
cultivades o amb diferents tipus de qualitat de sòls, per tal de reduir l’afectació de la 
producció agrària tant com es pugui, en compliment, dels articles 10 i 11 de la Llei 
3/2019 dels Espais Agraris, que disposen que :  

Article 10. Anàlisi d'afectacions agràries 

1. Les figures de planejament territorial i urbanístic que afecten els espais agraris i els
projectes d'obres que s'hi hagin de desplegar han d'incorporar en les memòries
corresponents, d'una manera total o parcial, una anàlisi d'afectacions agràries que avaluï les
afectacions sobre els espais agraris que poden derivar del pla o el projecte que es vol dur a
terme. Resten exempts d'aquesta obligatorietat els projectes que tenen com a únic objecte la
protecció civil en supòsits d'emergència o que deriven de situacions hidrològiques extremes
declarades per l'administració competent o de desastres naturals com els incendis forestals.
2. Per a elaborar una anàlisi d'afectacions agràries, s'han de tenir en compte els factors a què fa
referència l'article 6.4.a.

3. El contingut de l'informe d'anàlisi d'afectacions agràries és vinculant per al promotor del
document objecte d'anàlisi, en els termes que estableix l'informe mateix.
4. Els instruments d'aprovació de les obres i les infraestructures subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de
juliol, de l'obra pública, han d'incorporar, si escau, una anàlisi d'afectacions agràries, d'acord amb el
que estableix l'article 12.

Article 11. Contingut de l'anàlisi d'afectacions agràries 

L'anàlisi d'afectacions agràries ha de contenir la informació següent: 

a) La descripció exhaustiva i precisa de la situació present de l'espai agrari afectat per la nova
planificació.
b) La delimitació de les superfícies sobre les quals s'han de desplegar les previsions del pla
o el projecte de què es tracta.
c) La justificació de la demanda d'espai agrari que es pretén destinar a altres finalitats
diferents de les que es determinen en aquesta llei i en la normativa que la desplega.
d) L'anàlisi comparativa de les diverses alternatives possibles quant a les noves
implantacions o els nous usos en l'espai agrari, tenint en compte els factors a què fa referència
l'article 6.4.a.
e) La motivació de les solucions proposades, que s'han d'acreditar des dels punts de vista
jurídic i tècnic.
f) L'anàlisi dels efectes de la planificació o de les actuacions sobre l'activitat agrària de les
explotacions de l'entorn de l'actuació que poden veure afectada llur activitat productiva.
g) L'anàlisi, si escau, de les afectacions a les distàncies de les instal·lacions ramaderes que marca
la legislació sectorial i a altres distàncies que poden afectar edificacions agràries en general, en
aplicació del criteri de reciprocitat, que exigeix per a les noves construccions no agràries una
distància adequada, d'acord amb la normativa sectorial agrària, de les construccions ramaderes,
agrícoles i forestals ja existents, a fi que aquestes explotacions puguin dur a terme llur activitat amb
normalitat.
h) L'establiment, si escau, de mesures correctores i compensatòries, que han d'ésser
necessàriament dins el mateix àmbit geogràfic.
i) La justificació, si escau, del fet que no hi ha alternatives possibles a les actuacions previstes
a l'espai agrari afectat.
j) L'anàlisi i motivació de les solucions proposades per a dotar el conjunt de carreteres i de camins
de servei de funcionalitat vial suficient i de sostenibilitat per a l'ús de vehicles especials agraris.
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Una alternativa son les denominades instal·lacions 'agrovoltaiques', que compatibilitzen 
l'obtenció d'energia mitjançant plaques fotovoltaiques amb l'ús agrari de plantacions arbòries 
o de vinya amb la instal·lació. Aquestes instal·lacions han de poder demostrar dedicació total
i una sinergia de funcionament real entre l’activitat agrícola, que ha de mantenir-se com a
principal i significativa, i l’activitat solar, que ha de ser secundaria. Essent la reversibilitat dels
dispositius obligatòria”.

Els mapes de pendents, pluviometries, regadius i classe de capacitats agrològiques, 
properament disponible, proporcionaran una orientació a la hora dels estudis preliminars 
d’ubicació de les instal·lacions. 

Barcelona, a 1 de juny de 2020 
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Apèndix :informació i dades complementaries 
 
Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya(ICGC-DARP). A13.2 Especificacions per a la determinació de les Classes de Capacitat Agrològica 

Capacitat 
agrològica 

Classe Pluviometria Temperatura* 
Pendent 

(%) 

Erosió 
Profunditat 

arrelable 
(cm) 

Drenatge 
natural o 

artificial del sòl 

Textura de 
l'horitzó 

superficial 
(USDA) 

CRAD 
(mm /120 

cm o 
fondària 
arrelable) 

Rocositat 
(% sup.) 

Pedregositat 
f>25 cm 
(% sup.) 

Graverositat 
superficial 

f<25 cm 
(% sup.) 

Salinitat ** 

(extracte 
de pasta 

saturada a 
25ºC) 

Sodicitat ** 
SAR 

Observacions 
Aparent 

Risc 

Laminar i 
reguerots 

Altres 
formes 

Apropiat per al 
cultiu I 

> 600 mm o 
regadiu 

De Blat (T) a 
Cotó menys 

càlid (g) 
< 2% No o poca 

Sense o 
baix Sense > 120 cm Ben drenat 

Equilibrada 
(FL-F-FAr) >250 Sense Sense < 30% < 4 dS/m SAR < 8 

Queden exclosos 
els sòls inundables 

Apropiat per al 
cultiu amb 
lleugeres 

limitacions 

II 
300-600 mm 

o regadiu 

Més càlid que 
Blat menys 

càlid (t) 
< 5% 

Fins a 
lleugera 

Fins a 
moderat Sense > 80 cm 

Moderadament 
ben drenats o 

millor 

Equilibrada 
(FL-F-FAr) >190 < 2% 10-30% 30-70% < 8 dS/m SAR < 8 

Queden exclosos 
els sòls inundables. 

Són necessàries 
pràctiques de 
conservació 

lleugeres 

Apropiat per al 
cultiu amb 
limitacions 
més fortes 

que la classe 
anterior 

III 300-600 mm 
o regadiu 

Més càlid que 
Blat menys 

càlid (t) 
< 10% Fins a 

moderada 
Moderat Baix > 40 cm Imperfectament 

drenats o millor 
Qualsevol >127 < 10% 30-70% 30-70% 8-16 dS/m SAR < 16 

Queden exclosos 
els sòls inundables. 

Són necessàries 
pràctiques de 
conservació 

moderades i un 
maneig acurat 

Apropiat per al 
cultiu 

ocasional o 
molt limitat 

IV 300-600 mm 
o regadiu 

Més càlid que 
Blat menys 

càlid (t) 
< 20% Moderada 

forta 
Moderat 

a fort Moderat 20-40 cm Imperfectament 
drenats o millor Qualsevol >64 < 25% Qualsevol Qualsevol% 8-16 dS/m SAR < 16 

Queden exclosos 
els sòls lítics i els 

inundables. 
Requereixen un 

maneig molt acurat 

Apropiat 
només per a 

pastures i 
silvicultura 

V Qualsevol Qualsevol < 5% Qualsevol Sense o 
baix 

Sense Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol 
No s'han de cultivar. 

S'hi inclouen els 
sòls inundables 

Apropiat 
només per a 

pastures i 
silvicultura 

VI Qualsevol Qualsevol < 35% Qualsevol Moderat 
a fort 

Moderat 
a fort 

Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol 8-16 dS/m Qualsevol 
No s'han de cultivar. 

Apropiats per 
boscos i pastures 

Apropiats per 
a boscos i 

pastures amb 
fortes 

limitacions 

VII Qualsevol Qualsevol < 50% Qualsevol Fort Fort Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol 

Requereixen un 
maneig acurat per 
poder-los emprar 

per boscos o 
pastures 

No apropiats 
per a cultius, 
ni pastures ni 

silvicultura 

VIII Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Alt Alt Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol Qualsevol 
Ús per a propòsits 

recreatius, estètics o 
de conservació 

* Segons el tipus d’estiu dels criteris de la classificació climàtica de Papadakis 
** En algun horitzó fins a:   90 cm en famílies argiloses 
    110 cm en famílies franques 
    150 cm en famílies arenoses 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

14 

 


