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El projecte AgroBioFood ha definit una metodologia per analitzar el total de terres 
cultivables de Ponent per poder quantificar i qualificar el potencial de producció 
agroalimentària present i futur de l’àmbit territorial de referència, tenint en compte les 
derivades del canvi climàtic en la tipologia de cultius. 
 
A grans trets aquesta metodologia proposa la utilització de diverses fonts 
d’informació geogràfica i el seu tractament, anàlisi i creuament, per calcular diversos 
índexs o factors, a partir dels quals obtenir un índex d’ideoneitat o eficiència per 
cultiu / parcel·la. 
 
Fonts d’informació 

• Parcel·les agrícoles 

• Mapa de cultius DUN-SIGPAC 

• Pla de regadius 

• Base topogràfica 1:25.000 

• Mapa de sòls 1:25.000 

• Mapa de l’estoc de carboni orgànic dels sòls 

• Atles climàtic 

• Estacions Meteocat 

• NVDI v1, 2020 

• Crop yield response to wàter 
 
 
Tipus de factors a calcular com a variable continua sobre el territori: 

- Agrometereològics 
- Disponibilitat d’aigua 
- Relacionats amb el sòl 
- Relacionats amb l’homogeneïtat de la coberta vegetal 
- Logístics 
- Efecte del canvi climàtic i impacte sobre els factors anteriors 

 
 

Un cop obtinguda tota la informació necessària, carregada en el sistema i calculats 
els diversos factors / modificacions, caldrà assignar-ho als recintes agrícoles, per 
poder obtenir l’índex d’idoneïtat per cada recinte. 
 



 
 
 

 
 

 

Per gestionar tota aquesta informació i els diferents processos de càrrega, càlcul i 
consulta, caldrà caldrà desenvolupar, implementar, configurar una eina a mida 
que actualment no existeix ni en el SITMUN, ni el qualsevol altre sistema conegut, 
ja que la combinació d’informació i les operacions d’anàlisi per creuar-la i generar 
aquests índexos és específic i particular de la metodologia definida a AgrobioFoof. 
 
 
El següent esquema d’AgroBioFood, mostra els components a construir i la relació 
entre ells. 
 

 
 
 
Per tot això, podem concloure que aquesta eina a mida s’haurà d’adquirir mitjançant 
un nou projecte que pot basar-se en el SITMUN, per aprofitar les seves capacitats de 
representació i visualització d’informació geogràfica, o en una altra eina amb 
característiques similars. 
 
 


