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1. INTRODUCCIÓ  
PallarsActiu és una entitat públic-privada que té com a objectiu influir, promocionar i desenvolupar els 

interessos econòmics del Pallars Jussà i Sobirà, potenciant les empreses establertes i l‟emprenedoria amb 

el foment d‟inversions, programes i projectes, tant d‟iniciativa pública com privada, que generin la 

creació de riquesa, llocs de treball en benefici i projecció de les comarques del Pallars Jussà i Sobirà. 

En aquest àmbit territorial, el sector primari, centrat bàsicament entorn a l‟agricultura i la ramaderia, és un 

sector econòmic fortament arrelat, amb una component tradicional i familiar històrica. 

PallarsActiu voldria conèixer la viabilitat que presenta el territori i el sector per fer una transició cap a la 

producció ecològica dels cultius i en concret, conèixer la viabilitat del cultiu de cereal i de farratge en 

ecològic. Per aquest motiu, ha contactat amb Raiels SCCL per sol·licitar una proposta que vagi en aquesta 

línia d‟estudi.  

Raiels SCCL i l‟Espigall han presentat conjuntament una proposta sobre la viabilitat de cultius al Pallars 

Jussà i al Pallars Sobirà en clau de canvi climàtic. Aquest treball consta de les següents fases: 

• Fase 1. Estudi qualitatiu del context socioeconòmic  

• Fase 2. Cultius, escenaris socioeconòmics i càlcul de potencialitat productiva 

En aquest document es presenten els resultats corresponents a la Fase 2. Cultius, escenaris 

socioeconòmics i càlcul de potencialitat productiva.  

 

2. OBJECTIU 
L’objectiu general del projecte és conèixer la viabilitat que presenta el territori i el sector per fer una 

transició cap a la producció ecològica dels cultius i en concret, conèixer la viabilitat del cultiu de cereal i 

de farratge en ecològic.  

Aquest objectiu general es desenvolupa a través dels següents objectius específics:  

 Determinar la viabilitat actual i futura de la producció de cereals per a pinso i alimentació 

humana en el marc del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà.  

 

 Facilitar capes de diversos cereals en els escenaris climàtics base (1971-2000), actual (2012-

2020) i futur (2031-50). 

 

  Avaluar els potencials productius en diversos escenaris socioeconòmics actuals i futurs. 

 

 Facilitar una possible estratègia per a implementar els resultats. 

 

 Fer un seguiment del procediment al llarg de tot l‟estudi. 

 

 

Per aquesta Fase 2, l’objectiu específic corresponent és el següent:  

 Determinar la viabilitat de la producció de determinats cultius herbacis extensius prèviament 

seleccionats (cereal i farratge).al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà en diferents escenaris 

socioeconòmics i en context de canvi climàtic. 
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3. ESTRUCTURA DE TREBALL   
La Fase 2 corresponent als cultius, escenaris socioeconòmics i càlcul de potencialitat productiva s‟ha 

desenvolupat d‟acord amb la següent metodologia, la qual, més endavant, i per cada apartat, es detalla 

més en profunditat: 

- Selecció dels cultius a analitzar. S‟han seleccionat un total de 5 cultius, entre cereals i 

farratges, de manera consensuada amb el col·lectiu de pagesia interessada amb la producció 

ecològica del Pallars. 

 

- Mapatge de la idoneïtat climàtica de cultius. Per a cadascun d‟aquest 5 cultius, s‟han realitzat 

mapes d'idoneïtat de cultiu actual i futura. Aquesta capa es presenta per als 3 escenaris climàtics. 

 

- Escenaris socioeconòmics. A partir de les dades climàtiques dels 3 escenaris temporals per a 

cada cultiu, s‟ha analitzat la viabilitat d‟implementar aquestes varietats en diversos escenaris 

socioeconòmics relatius a factors estructurals. 

 

- Escenari 0. Sense canvis però només s’inclouen les terres no fertilitzades amb fems del 

Pallars  o amb químic.  

- Escenari 1. Sense canvis. La cabana porcina i ramadera de la comarca no varia i, per tant, 

les terres del porcí no poden passar a ecològic.  

- Escenari 2. Una reducció de la cabana porcina del 50% i increment de la bovina en un 

50%.  

- Escenari 3. Reducció de la porcina un 25%, increment de la bovina un 50% i increment de 

les terres destinades a altres activitats (vinya, cultius intensius de fruiters, etc. un 50%). 

 

- Càlcul de potencialitat productiva. En funció de cadascun d‟aquests escenaris s‟ha determinat 

el nombre d‟ha disponibles per a fer extensius de secà en convencional i ecològic suposant els 

escenaris anteriors i en l‟horitzó climàtic actual i futur(d‟idoneïtat del cultiu). Això permet 

determinar el nombre de gra (cereal i llegums) que es podria produir per a realitzar alimentació 

animal o humana. 

 

- Conclusions. Fruit del treball realitzat, se n‟obtenen un seguit de conclusions, que es recullen en 

aquest darrer apartat.  

4. CONTEXT GEOGRÀFIC 
El Pallars és un territori situat al nord-oest de Catalunya. Es tracta d‟una divisió territorial històrica que en 

l‟actualitat es troba subdividida en les comarques del Pallars Sobirà, amb capital a Sort, i el Pallars Jussà, 

amb capital a Tremp. Forma part de l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran, així com de la província de 

Lleida. 

La regió limita al nord amb França (regió d'Occitània), al nord-est amb Andorra, a l‟est amb l'Alt Urgell, 

a l'oest amb l'Alta Ribagorça i l‟Aragó, al nord-oest amb la Vall d'Aran i al sud amb la comarca de la 

Noguera (Figura 1). 

 

Figura 1. Situació dels Pallars 
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Font: Elaboració pròpia 

Es tracta d‟un territori amb un relleu molt accidentat, amb profundes valls i vertebrat pel riu Noguera 

Pallaresa i els seus afluents. Les altes muntanyes del nord es transformen en un paisatge més suau quan 

ens apropem al sud del territori. Aquest enclavament geogràfic tan particular, juntament amb la presència 

vertebradora del riu, fan que aquest territori presenti aspectes diferencials i propis en molts àmbits tals 

com el clima, la fauna, la vegetació i els ecosistemes naturals que han condicionat en gran manera el 

desenvolupament de la regió en l‟àmbit social i econòmic. 

4.0. Medi físic 

  Relleu 4.0.1.

El territori del Pallars se situa al nucli de la serralada pirinenca. A la zona nord hi trobem el Pirineu axial, 

que posseeix els cims més alts de la serralada amb alçades sovint superiors als 2.500 metres, i la zona sud 

forma part del Prepirineu, un conjunt de serres situades al sud del Pirineu Axial i de menor alçada. Els 

rius i afluents de la regió modelen el paisatge i la forma de les valls.  

  Clima 4.0.2.

El clima de la regió del Pallars varia bastant depenent de cada zona; pràcticament tot el territori del 

Pallars Sobirà, a causa de la seva condició de comarca pirinenca, s'inclou dins l'àrea de clima d'alta 

muntanya. L'excepció són les valls del sud, a les quals el clima és mediterrani de muntanya mitjana. Els 

hiverns són molt freds, amb mitjanes que oscil·len entre els 10 i els 4 graus, i els estius frescos, amb 

mitjanes que oscil·len entre els 12 i els 19 graus, segons la zona. Plou al llarg de tot l'any, a l'hivern en 

forma de neu i a l'estiu amb tempestes.  

Encara que l'altitud és el factor principal que determina el clima, cal considerar també l'orientació dels 

vessants, tant en relació al sol (solell i obaga) com pel que fa a la procedència dels vents humits. 

Al Pallars Jussà, gairebé tot el territori és mediterrani prepirinenc occidental i la regió més al nord, és 

mediterrani pirinenc. Els hiverns són igualment freds, però menys rigorosos, amb freqüents gelades, i els 

estius, excepte a les zones d'alta muntanya, són calorosos i secs. 

  Vegetació 4.0.3.

La gran quantitat de zones protegides amb una vegetació de gran valor ecològic fan de la regió del Pallars 

el pulmó verd més gran de Catalunya. A les valls hi abunden els prats de dall i els boscos de ribera que 

Pallars Sobirà 

Pallars Jussà 
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ressegueixen el curs dels rius. Amb l'altitud, la pineda de pi roig és cada vegada més abundant, fins a 

1.500 metres. Per damunt d'aquesta cota trobem els boscos de pi negre, actualment força explotat i 

substituït per pastures i prats de dall. Per damunt dels 2.300 metres trobem només els prats alpins.  

Malgrat trobar-nos en ple Pirineu, al Pallars hi ha fragments de vegetació mediterrània. Es tracta de la 

vegetació que es fa espontàniament als vessants inferiors més assolellats i amb sòls més prims; aquesta 

vegetació està constituïda per carrascars molt fragmentats. 

  Context agrícola  4.0.4.

L‟any 2019, la superfície agrícola llaurada era de 17.527 hectàrees. El Cens agrícola de 2011 era de 

16.716 ha de terres llaurades; les dades indiquen un increment de superfície del 5% en el període 2011-

2019. Aquest increment equival a 811 hectàrees noves de conreu. 

 

De la superfície conreada en l‟actualitat, un 15% són hectàrees destinades als cultius llenyosos, enfront 

del 85% de les hectàrees destinades als cultius herbacis. Igualment, el 15% d‟aquestes hectàrees són de 

regadiu, mentre que el 85% són hectàrees de secà. La distribució de conreus al Pallars es mostra a la 

Figura 2.  

 

Figura 2. Distribució dels grups de conreus dels Pallars per extensió. 2020 

 
Font: Departament d'Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

 

Sobre la tipologia dels conreus herbacis, predomina el cultiu de cereal de gra en el conjunt de l‟àmbit 

territorial. En canvi, els cultius farratgers representen el 35% de les hectàrees de conreu. A l‟àmbit 

territorial també hi ha presència d‟altres cultius, però que tenen una significació petita; és el cas dels 

cultius industrials, dels cultius d‟hortalisses, de lleguminoses de gra i tubercles, amb una representació 

molt baixa. 

 

Sobre els tipus de conreus de cereals de gra, l‟ordi va ser el conreu amb més superfície cultivada al 2019; 

amb 5.628 hectàrees representava el 62% de la superfície cultivada de cereals de gra, seguit del blat tou i 

la civada.  

En termes d‟ocupació, les dades disponibles a juny de 2020 de l‟observatori del treball i mercat productiu 

mostren que hi ha un total de 730 persones afiliades al sector primari (règim seguretat social i règim dels 

autònoms). Aquestes representen el 12,41% de les persones afiliades en el conjunt de l‟àmbit territorial 

(Pallars Jussà i Pallars Sobirà).    
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Pel que fa a les explotacions censades, l‟any 2009 eren un total de 1.257, de les quals, quasi 3 de 4 

explotacions, el 71%, es trobaven al Pallars Jussà, mentre que el Pallars Sobirà representava el 29% de les 

explotacions agràries.  

Pel que fa a les dimensions de les explotacions agrícoles, la major part d‟elles es troben entre 20 i 50 ha 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3. Explotacions censades al Pallars 2009 (Nº de finques) 

 
Font: IDESCAT 

 

Pel que fa a l‟agricultura ecològica, l‟any 2019 hi havia un total de 210 operadors ecològics a l‟àmbit 

territorial. La distribució per comarques era força equilibrada, essent el 51% dels productors ecològics a 

la comarca del Pallars Sobirà, i el 49% a la comarca del Pallars Jussà. L‟orientació productiva majoritària 

dels productors ecològics és la ramadera.  

La superfície total inscrita era de 55.441,36 hectàrees; el 89,3% d‟aquesta superfície correspon al cultiu 

de pastures permanents, que representen un total de 49.746,98 hectàrees. Si se li sumen les hectàrees de 

les pastures arbustives permanents, els cultius farratgers (alfals, festuca, raigràs, trepadella, veça per a 

farratge, veça+civada, sorgo), les pastures, prats i farratges, els erms a pastures i els prats permanents, la 

superfície de prats, pastures i farratges passa a ser de 51.321,71 hectàrees, que representa el 93% de la 

superfície d‟agricultura ecològica. 

 

Figura 4. Distribució de la superfície ecològica l’any 2017 en percentatge de cultius 
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Font: CCPAE. 

  Càlcul de la superfície potencialment transformable a ecològic 4.0.5.

 

De l‟estudi realitzat a la fase I es desprèn aquest seguit de càlculs que permeten determinar la superfície 

agrícola potencial del Pallars que pot passar a ecològica en funció de la cabana ramadera actual.  

 

Per a fer aquest càlcul, s‟ha determinat quines d’aquestes dejeccions poden ser aptes per agricultura 

ecològica i quines no a partir de la normativa europea ecològica.  S‟han exclòs les dejeccions de 

ramaderia intensiva, en concret: porcí, conills i gallinassa d‟animals en gàbies. La resta de dejeccions, 

amb compostatge de 6 mesos o directament, en funció de si són ecològiques o no, podrien ser aplicables.  

 

Taula 1: Dejeccions aptes per a agricultura ecològica i convencional 

 Total N per Eco (Tn) Total N per Conv (Tn) Total N comarcal (Tn) 

Pallars Jussà 725,44 1.030,50 1.755,94 

Pallars Sobirà 370,64 13,77 384,41 

Total 1.096,08 1.044,27 2.140,35 

Font: elaboració pròpia 

 

A partir de la informació de cultius facilitada pel Departament d‟Agricultura, Ramaderia i Pesca i segons 

l‟Annex 12 del Decret de dejeccions, s‟ha procedit a estimar les necessitats de fertilització que tenen els 

sòls agrícoles dels Pallars. 

 

  

 

Taula 2:  Necessitats de fertilització que tenen els sòls agrícoles dels Pallars  

  Norg assimilable PS 

(Tn/any) 

Norg assimilable PJ 

(TN/any) 

PS (ha) PJ (ha) 

HERBACIS 2.673,91 193,76 13.827 998 

LLENYOSOS 273,2 1,93 2.273 16 

TOTALS 2.947,11 195,69 16.100 1.014 

Font: elaboració pròpia 

 

Si això es creua amb el nitrogen disponible i generat, s‟arriba a la conclusió que el Pallars Jussà és 

deficitari i el Pallars Sobirà, lleugerament excedentari.   

CEREALS 
1,4% 

ALFALS I 
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PASTURES I 
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94,3% 

OLIVERA 
0,3% 

SUP. FORESTAL 
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ALTRES 
0,3% 
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Per tant, això ens fa suposar que algunes dejeccions del Sobirà poden anar a parar en sòl no llaurable i es 

poden quedar a prats i boscos o que aquest excedents, a través dels plans de dejeccions, ja s‟estan 

vehiculant cap a d‟altres comarques, entre aquestes, el Jussà.  

Si assumim això, que l‟excedent de nitrogen del Sobirà va al Jussà i que es prioritzarien les dejeccions 

intensives als cultius llenyosos, per tal d‟alliberar el màxim possible de nitrogen assimilable per a eco 

per a les terres llaurables (Producció de pinso ecològic), els resultats són els següents: 

 

Taula 3:. Anàlisi terres disponibles per a cultius ecològics  

  tn N potencial tn/disponib

le 

Balanç Tn/N herbacis PS herb PJ ha 

fertilitzades 

ha 

pendents 

Total ha 

HERBACIS 2.867,67 1.865,22 -1.002,45 193,76 1.671,46 .8802,95 6.022,05 14.825,00 

LLENYOSOS 275,13 275,13 0,00 273,20 1,93 2.289,00 0,00 2.289,00 

 Total 3.142,80 2.140,35 -1.002,45 466,96 1.673,39 11.091,95 6.022,05 17.114,00 

Font: elaboració pròpia 

 

En aquest sentit, les ha potencials per a la producció eco són les 6.022,05 ha que, sobre el paper, no reben 

dejeccions i que es fertilitzen amb altres sistemes (a no ser que estiguin integrades en plans de dejeccions 

d‟altres comarques). A aquestes, cal sumar-hi la superfície que es pot fertilitzar amb dejeccions 

compostades, aptes per a ecològic. Aquestes són un total aproximat de 5.722 ha. Això suposa que als 

Pallars, tenint en compte aquests condicionants: 

 Terres que reben dejeccions que limiten la reconversió a ecològic 

 Possibles terres que estan vinculades a plans de dejeccions d‟altres comarques i de les que no es 

tenen dades 

El total de superfície potencial per a ser transformat a ecològic seria  d’11.744,87 ha. Aquest 

resultat mostra que hi ha recorregut per a la transformació de cultius de cereals i/o farratges en 

aquest àmbit territorial, cap a un sistema de producció ecològica.  
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5. METODOLOGIA 

5.1. Definició i descripció del parcel·lari 

 Capa base: Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles 5.1.1.

(SIGPAC) 

 

Per determinar la zona d‟estudi (parcel·les agrícoles dels Pallars), s‟ha utilitzat com a base l‟arxiu del 

SIGPAC. El SIGPAC està format per milers de polígons amb diferents atributs, entre els quals l‟atribut 

„Ús‟. Dins d‟aquest atribut s‟han escollit les categories següents: 

 Associació vinya - fruiter  

 Associació fruita secà - olivera  

 Associació fruita secà - vinya  

 Associació olivera - fruiter  

 Associació vinya - olivera  

 Fruiter  

 Fruita secà  

 Horta   

 Olivera  

 Pastiu   

 Terra campa   

 Vinya  

Han quedat excloses de l‟anàlisi les categories:  

 Corrents i superfícies d‟aigua  

 Edificació  

 Forestal 

 Hivernacle 

 Improductiu 

 Pastura arbrada  

 Pastura arbustiva 

 Zona censurada  

 Zona urbana 

 Vial 

 

  Determinació de les parcel·les de regadiu i de secà 5.1.2.

 

S‟ha considerat que les terres cultivables amb disponibilitat d‟aigua són les parcel·les del SIGPAC que 

estan marcades com a regadiu. Aquestes parcel·les coincideixen a grans trets amb les de les bases 

cartogràfiques del Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020, elaborat pel DAACA amb l‟objectiu de 

resoldre l‟ordenació dels regadius a Catalunya. 
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5.2. Elecció varietal participativa 
A partir de les entrevistes realitzades a la primera fase de l‟estudi i d‟un sistema de participació per mitjà 

d‟un grup de whatsapp amb pagesos de la zona, s‟ha procedit a fer una tria de les varietats que millor 

s‟adapten al Pallars i que poden permetre fer el càlcul del potencial productiu de pinso ecològic.  

 

   

5.3. Modelització climàtica  

 Tipus de clima segons Papadakis 5.3.1.

 

La classificació de Papadakis (1966, 1980) pretén respondre a l'ecologia dels cultius, redefinint els climes 

en funció de variables rellevants pel que fa a la viabilitat d‟establir-hi cultius comercials. Papadakis dóna 

un gir molt important respecte a classificacions anteriors en introduir les temperatures extremes (les 

mitjanes són elaboracions amb poca rellevància en els cultius) i el balanç d'aigua al sòl (enfront de la 

mera consideració de les precipitacions rebudes). 

Com integradors de l'ecologia dels cultius selecciona: 

- La severitat hivernal (estació freda). 

- L‟estrès tèrmic estiuenc (estació càlida). 

- La sequera (disponibilitat o no d'aigua) i la seva distribució estacional. 

Papadakis acompanya en la seva obra una descripció de les necessitats climàtiques dels cultius en termes 

de les seves categories climàtiques, el que és molt útil per estudiar la viabilitat climàtica de cada cultiu. 

El sistema defineix un tipus d'hivern i un tipus d'estiu que junts determinen el règim tèrmic. D'altra banda, 

en funció de les precipitacions i el balanç d'aigua del sòl, obtenim el règim hídric o règim d‟humitat.  

 

 

TIPUS D'HIVERN 

 

El tipus d'hivern defineix la severitat de l'estació freda en funció de la mitjana de temperatura mínima 

absoluta del mes més fred (Tninabs), de temperatura mínima mitjana del mes més fred (Tnin) i de la 

temperatura màxima mitjana del mes més fred (Tnax). Els valors, condicions i rangs que defineixen els 

diferents tipus d'hivern es defineixen a la Taula 4. 

Els tipus d'hivern estan ordenats de més càlids a més freds. Si una zona és molt fresca per a un tipus (no 

compleix alguna condició), i molt càlida per al següent més fresc (supera alguna condició), pertany a 

aquest segon tipus (i igualment per al tipus d'estiu). 

 

Dades: 

 temperatura mitjana de mínimes absolutes del mes més fred (Tninabs) 

 temperatura mitjana de mínimes del mes més fred (Tnin) 

 temperatura mitjana de màximes del mes més fred (Tnax) 

 

Taula 4: Condicions tèrmiques dels diferents tipus d’hivern  

Tipus d’hivern t ´a1 (ºC) t1 (ºC) T1 (ºC) 

Equatorial   Ec >7 > 18  

Tropical   

Càlid                          Tp 

>7 13a 18 >21 

Mitjà                    tP >7 8 a 13 > 21 
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Fresc                    tp >7  < 21 

Citrus  

Tropical                     Ct                                  

Ct 

-2,5 a 7 ›8 › 21 

                                   Ci -2,5 a 7  10 a 21 

Civada    

Càlid                   Av -10 a -25     >-4 > 10 

Fresc                   av >-10  5 a 10 

Triticum 

Civada-blat               Tv 

-29 a 10  >5 

Càlid                          Ti >-  0 a 5 

Fresc                          ti >-  <0 

Primavera 

Càlida                        Pr 

< -29  >-17,8 

Fresca                    pr <-29  <-17,8 

 
Font: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 

 

TIPUS D'ESTIU 

 

El tipus d'estiu defineix la calor estival. Per definir-lo cal considerar les següents dades: 

 L'estació lliure de gelades en mesos, bé la mínima (EmLH, que compta els mesos en què t‟a1>7 

ºC), la disponible (EDLH, on  t‟a1>2 ºC) o la mitjana (EMLH, t‟a1>0 ºC).  

 La mitjana de les temperatures mitjanes de màximes dels 2, 4 o 6 mesos més càlids (1 / n⋅Σ12i = 

13-NTI, n = 2,4 ó 6) 

 La mitjana de màximes del mes més càlid (T12) 

 La mitjana de mínimes del mes més càlid (t12) 

 La mitjana de la mitjana de mínimes dels dos mesos més càlids (1 / 2⋅Σ12i = 11ti). 

 

 

Taula 5: Condicions tèrmiques dels diferents tipus d’estiu 

Tipus d’estiu ExLH [x]  

(rneS) 

1/n∑12=13-nTi (ºC) [n] T12 (ºC) t12 (ºC) 1/2∑12=11-ti 

(ºC) 

Gossypium      

Càlid             G > 4, 5 [m] > 25 [6] >33,5   

Fresc              g 4 5 [m] >25 [6] <33,5 >20  

Cafè                c = 12 [rn] > 21 [6] <33,5 <20  

Oryza                 0 >4 [D] 21 a 25 [6]    

Maiz:e                 M >4,5 [D] > 21 [6]    

Triticum  

Càlid       T 

>4,5 [D] < 21 [6] y    

  > 17 [4]    

Fresc             t 2,5 a 4,5[D] > 17 [4]    

Polar 

càlid        P 

<2,5[D] > 10 [4]   >5 

 

Fresc             p 

 

>2,5[D] < 6     [2]    

Frígid      

Càlid        F  <612] > 0   
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Fresc             f   <0   

Andino-Alpino      

Càlid       A < 2.5 [D] > 10 [4]    

 > 1 PA     

Fresc       a < 1 [M] < 10   [4]    

Font: MAPAMA 

 

En el quadre es defineixen els tipus d'estiu. El valor que apareix entre claudàtors és el requisit necessari a 

complir de [x] o [n]. El valor de x a ExLH fa referència a les diferents definicions d‟estació lliure de 

gelades segons Papadakis (m, D, o M; mínima, disponible o mitjana, respectivament). El valor de [n] 

afecta la segona columna, en què cal calcular la mitjana de les temperatures mitjanes de màximes dels 2, 

4 o 6 mesos més càlids (n = 2,4 o 6, respectivament). 

Els tipus d'estiu s'ordenen de més càlids a més freds. 

 

 

RÈGIM HIDRIC O RÈGIM D’HUMITAT 

 

El règim d‟humitat defineix la disponibilitat natural d'aigua per a les plantes. Es basa en diversos índexs 

definits a partir del balanç hídric del sòl (Thornthwaite, 1948) amb capacitat d'emmagatzemar 100 mm 

d'aigua, capa en la qual es recullen les precipitacions i es perd per evapotranspiració.  

 

L‟Evapotranspiració Potencial (ETP), calculada segons Papadakis, es:  

ETP =5,625⋅ [i ° (Tnax) - i ° (Tnin-2)]).  

 

Els paràmetres emprats per definir el règim hídric són els següents: 

 L'índex d'humitat anual; Ih = Panual / ETPanual. 

Per als índexs d'humitat mensual s'empren els valors mensuals. Quan la precipitació és superior a l'ETP, 

es calcula igual que per l'anual: 

 Ihm = Pm / ETPm si Pm> ETPm 

Quan la precipitació mensual és inferior a l'evapotranspiració potencial, la precipitació del numerador es 

reemplaça per la suma de la mateixa i de l'aigua del sòl (procedent de les pluges prèvies) que ha estat 

extreta per les plantes: 

 Ihm = (Pm + | VRM |) / ETPm si Pm <ETPm. 

Quan la precipitació excedeix a l'ETP el mes és humit. Si la precipitació més l'aigua emmagatzemada en 

el sòl extreta supera el 50% de l'ETP el mes es considera intermedi. I, si la precipitació més l'aigua 

emmagatzemada del sòl extreta és inferior al 50% de l‟ETP es considera el mes sec: 

 Mes humit: Pm> ETPm. 

 Mes intermig: Pm + | VRM | > 0,5*ETPm. 

 Mes sec: Pm + | VRM | <0,5*ETPm. 

La suma d‟excedents de precipitació mensual positius (diferència entre la precipitació mensual i 

l'evapotranspiració mensual en els mesos humits) determina la pluja de rentat o índex de rentat del sòl 

(Ln).  

 

Pluja de rentat: Ln = Σ
12

m=1 (Pm-ETPm), quan Pm> ETPm (estació humida). 

 

  Especificacions climàtiques del cultius 5.3.2.

 

Existeixen diverses taules que determinen i adapten per a les condicions climàtiques de la península quins 

són els tipus d‟estiu, d‟hivern i de règim d‟humitat que poden acceptar diversos tipus de cultius. En aquest 
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sentit, els cultius analitzats han seguit les especificacions d‟aquestes taules per a la província de 

Tarragona, obtingudes del repositori bibliogràfic del MAGRAMA  (De León Llamazares, 1989). 

 

 

Taula 6: Règims hídrics i tèrmics acceptats per diversos cultius 
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Font : MAPAMA 

 

 

  Obtenció de dades climàtiques 5.3.3.

 

Un cop fixada la metodologia, les fonts d‟informació per obtenir les dades climàtiques han estat: 

 Dades climàtiques de l‟Atles Climàtic de Catalunya. Les dades originals provenen de series de 

15 anys en el cas de les temperatures i de 20 anys pel cas de les precipitacions. 

 Dades de les mínimes absolutes de les estacions automàtiques de la Generalitat de Catalunya de 

l‟àmbit d‟estudi s‟han extret d‟un plànol realitzat per l‟Espigall per  a tota Catalunya 

 

5.4. Determinació dels principals impactes del canvi climàtic a la zona 
Els impactes del canvi climàtic sobre les temperatures i precipitació a la zona han sigut calculats en base a 

les modelitzacions realitzades pel Servei Meteorològic de Catalunya recentment. 

En concret, a partir de les darreres dades generades a escala mundial per als escenaris RCP 4.5 i 8.5, el 

SMC ha aplicat una tècnica de down scaling que ha permès calcular a una malla d‟un quilòmetre per un 

quilòmetre aquestes dades a tot Catalunya.  

En el cas de l‟estudi, les dades han estat processades en format ràster i es mostren amb una resolució 

espacial de 250 metres.  

5.5. Anàlisi de cultius 
 

L‟elecció dels cultius ha estat àmplia, ja que es volia determinar quins eren els que podien formar part de 

la diversificació agrícola dels Pallars, encara que actualment puguin ser minoritaris en relació al seu 

potencial.  

Els cultius estudiats han estat els llistats a la taula següent:  
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Taula 7: Cultius analitzats 

Identificador Cultiu 

1 Blat d‟hivern i estiu 

2 Ordi d‟hivern i estiu 

3 Llentia 

4 Favó 

5 Alfals 

6 Espelta 

Font: Elaboració pròpia. 

 

En base a les dades obtingudes pel que fa a rendiments productius en secà i regadiu, al potencial preu de 

venda d‟aquests productes i a les tendències de mercat, s‟ha procedit a fer una selecció de 5 cultius que 

s‟han considerat estratègics per afrontar una diversificació plena de l‟àmbit d‟estudi. Seguidament, per a 

cadascun d‟aquest 5 cultius, s‟han realitzat mapes d'idoneïtat de cultiu actual i futura. 

  Mapatge de la idoneïtat climàtica dels cultius 5.5.1.

 

Els plànols d‟idoneïtat climàtica consideren 3 categories: 

 

 Sí: quan el tipus d‟estiu, d‟hivern i el règim d‟humitat permeten el cultiu de la varietat. És a dir, 

hi ha el règim de temperatures i de precipitacions que permeten el densevolupament del cultiu, 

sense implicacions pel que fa a la productivitat o el rendiment econòmic, que depenen de 

diversos paràmetres més enllà del règim climàtic (característiques del sòl, insolació, gestió de la 

finca, etc)  

 No: quan un dels paràmetres de tipus d‟estiu o tipus d‟hivern no és adequat. És a dir, quan per 

qüestions tèrmiques, sigui per massa temperatura o per massa poca, no és viable.  

 Sí amb regadiu: quan el tipus de règim d‟humitat no garanteix una aportació d‟aigua suficient 

per obtenir una productivitat suficient del conreu, però la resta de paràmetres tèrmics sí que són 

adequats si es disposa de prou aigua per a regar.   

 

Els règims tèrmics i hídrics tolerats per cada espècie en estudi es mostren a la Taula 8. 

 

 

Taula 8: Tipus d’estiu i d’hivern i règim d’humitat tolerats per cada espècie en estudi, ordenats de més càlid a més freds. Per als 

cultius que es realitzen evitant una estació es considera que qualsevol dels tipus existents d’aquesta estació evitada és vàlid (en 

vermell). El favó té un perfil igual al de blat i ordi d’hivern. 

 

REGIMS 

TOLERATS 

Blat/Ordi 

d’Hivern 

Blat/Ordi  

d’estiu 

Alfals llentia 

Tipus Estiu gossypiumc triticumc gossypiumc gossypiumc 

 gossypiumf triticumf gossypiumf gossypiumf 

 oryzac  oryzac oryzac 

 oryza  oryza oryza 
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 maize  maize maize 

 triticumc  triticumc triticumc 

 triticumf  triticumf triticumf 

 polarc    polarc 

 polarf    polarf 

      

       

Tipus Hivern avenac avenac avenac avenac 

 avenaf avenaf avenaf avenaf 

 citrus citrus citrus citrus 

 triticumav primavera triticumav   

  triticumav triticumc   

  triticumc     

  triticumf     

Règim d’Humitat humit humit humit humit 

 humitperma humitperma humitperma humitperma 

 medhumit medhumit medhumit medhumit 

 medsec    medsec 

Font: Elaboració pròpia en base a documentació del MAGRAMA i de la FAO 

 

5.6. Determinació dels cultius amb major potencial de diversificació 
 

El criteri essencial per determinar quins cultius poden diversificar l‟economia dels Pallars ha estat que 

puguin servir principalment per alimentació animal ecològica i focalitzada en l‟engreix dels vedells 

ecològics que neixen al Sobirà. 

D‟altra banda, els cultius s‟han seleccionat, també, segons el criteri de preu. S‟han buscat productes que 

responguin a noves demandes alimentàries i que, per tant, puguin ser valorats també a nivell econòmic. 

En aquest sentit, s‟ha suggerit el càlcul de l‟espelta i de la llentia.  

 

5.7. Determinació de les necessitats brutes de reg 
 

Les necessitats brutes de reg (NBR) són les aportacions mensuals de reg necessàries per a compensar el 

dèficit hídric, expressat com a diferència entre la pluja efectiva i l‟evapotranspiració del cultiu. S‟han 

calculat a partir de la fórmula: 
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NBR = (ETPc - Pef) / n 

On 

ETPc = Evapotranspiració del cultiu (mm) 

Pef = Pluja efectiva (mm) 

n = eficiència del sistema de reg. 

Es considera que la irrigació serà sempre per degoteig i es fixa n = 0,95. 

La Pluja efectiva mensual s‟ha calculat segons la fórmula de Brouwer y Heibloem, vàlida per a pendents 

de fins al 5%: 

Pef = 0.8 P - 25     si    P > 75 mm/mes  

Pef = 0.6 P - 10     si    P < 75 mm/mes 

On  

Pef = precipitació efectiva (mm) 

P = precipitació mensual (mm) 

L‟evapotranspiració del cultiu es calcula segons la metodologia de la FAO (Riego y Drenaje nº 

56,1998): 

ETPc = Kc x ETPo 

on 

ETPo = evapotranspiració potencial (mm) 

Kc = coeficient d‟evapotranspiració del cultiu  

Les constants del cultiu Kc emprades han estat: 

 

Taula 9: Constants d’evapotranspiració del cultiu Kc emprades per al càlcul de necessitats de reg. 

Kc mensual gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 

blat hivern 0,8 1 1,15 0,85 0,55 0,25    0,3 0,55 0,7 

blat estiu    0,2 0,65 1,05 1,05 0,5 0,25    

alfals   0,4 0,95 0,9 0,4 1,2 0,4 1,2 1,15   

Alfals   0,4 0,4 0,4 1,15 1,15 1,15 0,4    

Ordi hivern 0,8 1 1,15 0,85 0,55 0,25     0,3 0,6 

Ordi estiu    0,20 0,60 1,05 1,05 0,50 0,25    

Favó  0,2 0,4 1,15 1,15 0,6 0,35      

Llentia  0,4 0,6 0,9 1,1 0,8 0,3      
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FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la FAO 

 

 

5.8. Determinació de la productivitat dels cultius 
Per tal d‟aproximar la productivitat de cada parcel·la de l‟àmbit d‟estudi en funció del seu dèficit hídric, 

s‟han cercat dades comarcals de productivitat mitjana al secà i al regadiu per a tots els cultius estudiats en 

producció convencional. Per al Pallars Jussà no existeixen dades recents per al cultiu de llentia i favó, ni 

en règim de secà ni de regadiu. Del Sobirà només existeixen dades del conreu d‟alfals. 

 

 

Taula 10. Rendiments mitjans de l’any 2020 dels cultius estudiats a les comarques del Pallars. 

Secà (kg/ha) Alfals Blat tou Favó Llentia Ordi 

Pallars Jussà         14.680             4.440                  -                    -                4.610    

Pallars Sobirà         14.530                  -                    -                    -                    -      

      

Regadiu (kg/ha)  Alfals   Blat tou   Favó   Llentia   Ordi  

Pallars Jussà         55.780             7.400                  -                    -                8.510    

Pallars Sobirà         53.310             -                  -                    -                -    

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de DAACA 

 

Per al Pallars Jussà, s’han elaborat rectes de Productivitat vs Dèficit Hídric per a cada cultiu amb els dos punts que generen les 

dades de productivitat comarcal mitjana ( 

 

 

 

 

 

 

Figura 5). Per al regadiu, es fixa que la productivitat mitjana correspon a un dèficit hídric igual a 0 (es 

rega fins a cobrir les NBR del cultiu). Les mitjanes comarcals de productivitat al secà correspondrien al 

dèficit hídric anual mitjà de les parcel.les de secà de la comarca. El dèficit hídric (en mm) s‟ha expressat 

com a suma anual dels balanços mensuals entre evapotranspiració potencial i pluja efectiva. Cal destacar 

que en d‟altres zones de Catalunya s‟ha treballat amb major precissió ja que hi havia sèries històriques de 

productivitat en diversos municipis de l‟àmbit d‟estudi i  això permetia generar una recta de regressió 

amb un major nombre de punts. En aquest cas no ha estat possible.  
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Figura 5. Esquema de l’aproximació realitzada per al càlcul de productivitat. A: punt format per la productivitat comarcal mitjana 

(kg/ha) al regadiu i el dèficit hídric nul. B: Punt format per la productivitat comarcal mitjana (kg/ha) al secà i el dèficit hídric 

anual mitjà (mm) a les parcel·les de secà de la comarca.  

 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Amb aquestes aproximacions, els dèficits hídrics de cada parcel·la de l‟àmbit, als escenaris base i futurs, 

permeten calcular una productivitat, que es considera la productivitat mitjana de regadiu a les parcel·les 

amb reg disponible (dèficit hídric nul). 

Per a blat i ordi, l‟absència de dades obliga a emprar la recta del Pallars Jussà per al Pallars Sobirà. Pel 

que fa a l‟alfals, després d‟unes proves inicials, s‟ha vist que la recta amb dades del Jussà representa 

millor les dades del Sobirà que la recta feta amb dades pròpies del Sobirà. Per tant, per a tot l‟àmbit del 

Pallars, la productivitat de blat, ordi i alfals s‟ha aproximat amb les rectes obingudes amb dades del 

Pallars Jussà únicament (que representa >90% de parcel·les de l‟àmbit). 

 

Pel que fa a llentia i favó, s‟han aproximat valors de productivitat hipotètics del Pallars a partir de les 

mitjanes de les dades de les comarques més properes (Taula 11). 

 

Taula 11. Rendiments mitjans de l’any 2020 de llentia i favó a les comarques disponibles properes a l’àmbit. 

Comarca Favó_secà Favó_Regadiu Llentia_secà Llentia_Regadiu 

Berguedà 1.100 0 900 0 

Garrigues 0 0 940 0 

Garrotxa 1.100 0 0 0 

Noguera 0 0 930 1.860 

Pla d'Urgell 0 0 0 1.830 

Segarra 0 0 950 0 

Segrià 0 0 960 0 

Urgell 0 0 910 1840 
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Mitjana 1.100 - 931,7 1.843,3 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de DAACA 

 

 

Com s‟observa, encara manquen dades per al favó de regadiu (que per al 2020 només disposa de dades a 

comarques del litoral-prelitoral, del Fluvià a l‟Ebre).  

Pel que fa a l‟espelta, cal allunyar-se una miqueta més de l‟àmbit d‟estudi per a trobar dades reals de 

l‟any 2020 (Taula 12). 

 

Taula 12. Rendiments mitjans de l’any 2020 de l’espelta a les comarques disponibles més properes a l’àmbit. 

 SECÀ (kg/ha) REGADIU (kg/ha) 

Segrià 1.170 2.330 

Solsonès 1.200  

Segarra 1.220  

Noguera 1.150  

Pla d'Urgell  2.490 

Berguedà 3.000  

Moianès 3.200  

MITJANA 1.823 2.410 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de DAACA 

 

Així doncs, per a la llentia i l‟espelta, s‟ha optat per emprar la mitjana de productivitats al secà i al 

regadiu de les comarques disponibles. En el cas del favó, es disposa de la mitjana de les comarques 

disponibles al secà i, per al regadiu, s‟aplica la mateixa ràtio secà/regadiu observada per la llentia 

(pràcticament 1:2). D‟aquesta manera s‟obtenen unes productivitats teòriques al secà i regadiu per a 

llentia, favó i espelta al Pallars (Taula 13), i es pot procedir com en el cas de blat, ordi i alfals. 

 

 

 

 

Taula 13. Rendiments mitjans hipotètics dels Pallars de llentia i favó per a l’any 2020. 

Comarca Favó_secà Favó_Regadiu Llentia_secà Llentia_Regadiu Espelta_secà Espelta_Regadiu 

Pallars (J+S) 1.100 2.200 931,7 1.843,3 1.823 2.410 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Les expressions emprades finalment per a calcular el rendiment de cada cultiu a totes les parcel·les de 

l‟àmbit han estat: 

 

Taula 14. Rectes de càlcul de productivitat (y, kg/ha) en funció del dèficit hídric Pef-ETP0 (x, mm). 

Cultiu Recta 

blat y = 4,128x + 7400 
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ordi y = 5,4389x + 8510 

alfals y = 56,906x + 55780 

llentia y = 1,2702x + 1843,3 

favó y = 1,534x + 2200 

espelta y = 0,8186x + 2410 

Font: Elaboració pròpia 

 

5.9. Determinació d’escenaris productius 
 

Per tal de poder calcular si el Pallars pot alimentar l‟engreix de la seva cabana bovina, s‟ha procedit a fer 

diversos escenaris amb variacions de la cabana ramadera o de la superfície de producció de cultius 

llenyosos. També, s‟ha afegit una altra escenari, el 0, en que només podrien passar a ecològic les terres 

que o estan rebent dejeccions de comarques veïnes o es fertilitzen amb químic. Per tant:  

 Escenari 0. Sense canvis però només s‟inclouen les terres no fertilitzades amb fems del Pallars  o 

amb químic.  

 Escenari 1. Sense canvis. La cabana porcina i ramadera de la comarca no varia i, per tant, les terres 

del porcí no poden passar a ecològic.  

 Escenari 2. Una reducció de la cabana porcina del 50% i increment de la bovina en un 50%.  

 Escenari 3. Reducció de la porcina un 25%, increment de la bovina un 50% i increment de les terres 

destinades a altres activitats (vinya, cultius intensius de fruiters, etc. un 50%).  

Un cop definits els escenaris i calculades les superfícies potencials que pot generar cada nou escenari, 

s‟ha fet una rotació tipus amb els cultius seleccionats per tal de determinar quantes ha es podrien produir 

de cada cultiu. Seguidament, s‟han aplicat aquestes superfícies a cada escenari socioeconomic (E0, 1, 2, 

3, i 4) i, per cadascun d‟aquests, els escenaris climàtics (actual, RCP4.5 i 8.5).  

El resultat han estat 12 combinacions de producció que s‟han creuat amb les dades del nombre de vedelles 

ecològics que es produeixen al Pallars, facilitades pel DAACA.  Seguidament, a partir d‟un engreix típic 

d‟un vedell de Bruna del Pirineus s‟ha calculat les necessitats totals de pinso que requeririen aquests 

animals. Cal tenir en compte que els 12 escenaris de producció són en base a dades de producció 

convencional. A tots ells se‟ls ha a aplicat un decrement del 20% per tal de fer la transformació a la 

producció potencial ecològica.  

 

Taula 15. Engreix típic de vedells de la raça Bruna dels Pirineus 

 Pes viu inicial 
(kg) 

Pes viu 
final(kg) 

Increm
ent 

Dies 
engreix 

Índex conversió kg 
pinso/Kg PV 

Consum 
pinso(tn) 

Alimentació 
vedells 

80 453,98 373,98 271 4,42 1,6 

Font: DAACA 

 
En darrer terme, el total de kg de pinso necessaris s‟han traslladat a una composició de pinso estàndard 

per tal d‟avaluar la idoneïtat i les necessitats de cadascun dels productes generats.  

 

 

Taula 16. Composició mitjana pinso engreix vedells 

Composició pinso % 

Ordi 25% 

Blat 15% 

Proteaginoses 50% 

ALTRES 10% 

Font: DAACA 
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Finalment, aquesta composició s‟ha aplicat als cultius produïts en l‟àmbit per determinar si existeixen o 

existiran possibilitats d‟alimentar tots els vedells en funció dels escenaris socioeconòmics i climàtics 

futurs.  
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6. RESULTATS 
 

6.1. Distribució dels règims climàtics  

  Tipus d’estiu actual i futur 6.1.1.

 

De les 272.000 ha de l‟àmbit d‟estudi, actualment un 31% presenten un estiu de tipus triticumf (que 

permet el cultiu de blat d’estiu) i un 30% de tipus maize (apte per al cultiu de blat de moro) (Taula 17). 

La major part de l‟àmbit (39%), però, té estius de tipus polar i és desfavorable per a l‟agricultura. Les 

tendències climàtiques indiquen que les zones amb estiu polar es reduiran a aproximadament un 20% del 

territori, mentre que el tipus maize s‟expandirà fins a ocupar un 44% de l‟àmbit. És destacable també el 

fet que apareixeran unes 9.000 ha de tipus oryza càlid (estius que permeten el cultiu de l’arròs).   

 

Taula 17: Distribució dels tipus d’estiu en els 3 escenaris 

 

TIPUS ESTIU sup BASE (ha)  sup BASE 

(%) 

 sup RCP4.5 

(ha) 

sup RCP4.5 

(%) 

 sup RCP8.5 

(ha) 

Sup RCP8.5 

(%) 

gossypiumc                       -      0,0%                       -      0,0%                       -      0,0% 

gossypiumf                       -      0,0%                       -      0,0%                       -      0,0% 

oryzac                       -      0,0%          9.548,28    3,5%          8.592,48    3,2% 

oryza                       -      0,0%                       -      0,0%                       -      0,0% 

maize       81.016,20    29,8%     119.880,00    44,1%     120.434,04    44,3% 

triticumc             311,04    0,1%          1.377,00    0,5%          1.202,04    0,4% 

triticumf       84.716,28    31,1%       85.367,52    31,4%       82.004,40    30,1% 

polarc       96.827,40    35,6%       55.851,12    20,5%       59.758,56    22,0% 

polarf  9.153,00 3,4%                       -      0,0%                       -      0,0% 

#¡VALOR! 417,96 

 

0,2% 417,96  0,2% 450,36 0,2% 

TOTAL 272.441,88 100% 272.441,88 

 

100% 

 

272.441,88 

 

100% 

 
Font: Elaboració propia. 

 

La taula mostra la categoria d‟error “#¡VALOR!”, que representen ubicacions en què no es poden 

realitzar càlculs agroclimàtics per manca de dades en algunes variables a la regionalització dels models 

rcp4.5 i rcp8.5. Aquests punts sense dades es limiten a 417 ha en els escenaris base i rcp4.5, i 570 ha 

(veure Règim d‟humitat més avall) a l‟escenari rcp8.5. L‟escenari base empra dades històriques (sense 

ubicacions buides) pel que fa a les mitjanes mensuals de Tmax, Tmin i precipitació, però pel que fa a 

Tminabs empra dades calculades, a partir de series de Tminabs mensual més recents, amb els diferencials 

de la regionalització aplicats proporcionalment cap enrere. Així doncs, per a l‟escenari base, els càlculs 

agroclimàtics que requereixen Tminabs (tipus estiu i tipus hivern) també presenten algunes ubicacions 

sense dada.  

 

En representar la distribució dels tipus d‟estiu en forma de mapes, destaca l‟extrema semblança entre els 

escenaris RCP4.5 i RCP8.5, així com l‟expansió d‟estius càlids des del Pallars Jussà cap el Pallars Sobirà 

(Figura 6). 

 

Figura 6. Distribució a l’àmbit d’estudi del tipus d’estiu, en els escenaris base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 
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Font: Elaboració propia. 

 

  Tipus d’hivern actual i futur 6.1.2.

 

Actualment, els tipus d’hivern majoritaris són l’avena fred (36,6%), el triticum càlid (33%) i el 

triticum-avena (26%), que permeten cultius com la civada i el blat. En els escenaris futurs apareixen 

hiverns de tipus avena càlid (amb 19.000 ha en l‟RCP8.5 i la meitat en l‟RCP4.5), i els tipus d‟hivern més 

frescs de l‟escenari base (triticum fred i càlid) esdevenen majoritàriament triticum-avena (rcp4.5) o avena 

fred (rcp8.5). 

 

Taula 18: Distribució dels tipus d’hivern en els 3 escenaris. 

TIPUS 

HIVERN 

sup BASE (ha)  sup BASE 

(%) 

 sup RCP4.5 

(ha) 

sup RCP4.5 

(%) 

 sup RCP8.5 

(ha) 

Sup RCP8.5 

(%) 

citrus                       -      0,0%                       -      0,0%                       -      0,0% 

avenac                       -      0,0%          8.997,48    3,3%       18.966,96    7,0% 

avenaf       99.429,12    36,6%       91.698,48    33,7%     138.552,12    50,9% 

triticumav       70.444,08    25,9%     137.719,44    50,6%       72.812,52    26,8% 

triticumc       89.132,40    32,8%       33.608,52    12,4%       41.692,32    15,3% 

triticumf       13.018,32    4,8%                       -      0,0%                       -      0,0% 

#¡VALOR! 417,96     0,2% 417,96     0,2% 417,96     0,2% 

A B 

C 



 

25 

 

TOTAL 272.441,88 100% 272.441,88 

 

100% 

 

272.441,88 

 

100% 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Als plànols, les dades mostren que a l‟escenari RCP4.5 hi apareix l‟hivern avena càlid al Pallars Jussà i es 

retreuen els hiverns més freds cap als cims muntanyosos al Pallars Sobirà, que queda amb hiverns 

majoritàriament de tipus triticum-avena. Segons l‟escenari RCP8.5, en canvi, els hiverns de tipus avena 

fred pujarien cap el Pallars Sobirà ocupant els fons de vall. 

 

 

 

Figura 7. Distribució a l’àmbit d’estudi del tipus d’hivern, en els escenaris base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 

  

 

 

 

 
 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

  Tipus de règim d’humitat actual i futur 6.1.3.

Pel que fa al règim d‟humitat, actualment més d’un terç de les comarques estudiades són de tipus 

humit (prop del 15% de l’àmbit) o humit permanent (gairebé el 25%). La resta del territori és 

medhumit (37%) o medsec (22%), mentre que la categoria més seca (medsemiàrid) es redueix a poc més 

de 3.000 ha (1,2%). En els escenaris futurs, la zona de règim humit o humitperma es reduirà a un 15% de 

A B 

C 
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l‟àmbit d‟estudi, i el medsec esdevindrà el règim predominant (40 i 44% a RCP4.5 i RCP8.5, 

respectivament), juntament amb el medhumit, amb extensions similars. 

 

 

Taula 19: Distribució dels règims d’humitat en els 3 escenaris.  

RÈGIM 

HUMITAT 

 sup  BASE (1971-

2000) 

 sup  2021-50 

RCP45 

 sup  2021-50 

RCP85 

humitperma       67.414,68    24,7%       16.569,36    6,1%       12.133,80    4,5% 

humit       40.020,48    14,7%       29.218,32    10,7%       25.686,72    9,4% 

medhumit     101.603,16    37,3%     112.570,56    41,4%     104.924,16    38,6% 

medsec       60.241,32    22,1%     107.982,72    39,7%     119.494,44    44,0% 

medsemiarid          3.162,24    1,2%          5.682,96    2,1%          9.632,52    3,5% 

#¡VALOR! -     0,0% 417,96     0,2% 570,24     0,2% 

TOTAL 272.441,88 100% 272.441,88 

 

100% 

 

272.441,88 

 

100% 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

El càlcul de règim d‟humitat no involucra la variable Tninabs i, per tant, a l‟escenari base no hi ha 

ubicacions sense dades. En els escenaris futurs, les ubicacions amb manca de dades es limiten a un 0,2% 

del territori. 

 

Observat els plànols, dels escenaris futurs destaca, en relació a l‟escenari base, l‟increment de la clapa de 

medsemiàrid als voltants de Tremp, l‟expansió del medsec pel Pallars Jussà i la retracció dels règims 

humits cap a cotes altes. També és remarcable la semblança dels mapes dels escenaris futurs RCP4.5 i 

RCP8.5, que es distingeixen principalment per l‟extensió més gran de medsemiàrid en el segon cas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribució dels règims d’humitat a l’àmbit d’estudi, en els escenaris base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 
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Font: Elaboració pròpia 
 

 

 

 

 

 

6.2. Definició i descripció del parcel·lari  
 

Als dos Pallars hi ha, segons dades del SIGPAC, un total de 24.741,96 ha de sòl agrícola, de les quals un 

13,3% són de regadiu.  

 

Taula 20: Superfície agrícola de l’àmbit classificada en regadiu i secà 

 SUP (ha) percentatge 

Regadiu          3.292,21    13,3% 

Secà        21.449,75    86,7% 

Total        24.741,96    100,0% 

Font: Elaboració pròpia 

 

Figura 9. Superfície de cultiu de la comarca classificada per secà i regadiu 

A B 

C 
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Font: Elaboració pròpia 

 

Pel que fa als usos del sòl declarats al SIGPAC, la categoria majoritària és “Terra campa” amb un 86% de 

la terra cultivable de l‟àmbit. Seguidament hi ha la fruita seca i l‟olivera amb un 6,9 i un 3,7% de la terra, 

respectivament. Finalment, la vinya i els fruiters ocupen gairebé 300 ha (un 1,2% de la superfície 

cultivable de l‟àmbit) cadascun. La resta de cultius presents (horta, associacions de llenyosos i 

hivernacles) no arriben a sumar 200 ha (menys d‟un 1% del terreny). 

 

 

 

Taula 21: Superfície agrícola de l’àmbit classificada en regadiu i secà 

 

 SUP (ha) percentatge 

Terra campa        21.356,31    86,3% 

Horta             153,70    0,6% 

Olivera             914,06    3,7% 

Fruiter             292,54    1,2% 

Vinya             298,06    1,2% 

Fruita seca          1.702,22    6,9% 

Associació fruita seca - olivera                9,91    0,0% 

Associació vinya - olivera                2,01    0,0% 

Associació olivera - fruiter               11,60    0,0% 

Associació fruita seca - vinya                0,72    0,0% 

Associació vinya - fruiter                0,82    0,0% 

Hivernacle                0,01    0,0% 

TOTAL        24.741,96    100% 

Font: Elaboració pròpia 
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Val a dir, però, que per al càlcul de les productivitats totals, vist que no hi ha coincidència de dades entre 

el SIGPAC i els censo agraris de 2019, s‟ha procedit a fer servir els més restrictius que, en aquest cas, són 

els del cens agrari.  

 Figura 10. Superfície de cultiu de la comarca classificada per ús del sòl 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

6.3. Anàlisi per cultius 
 

  Blat d’hivern 6.3.1.

6.3.1.1 Idoneïtat de cultiu: Distribució de cultius en superfície 

A partir de l‟anàlisi climàtica, es pot concloure que el cultiu té en l‟escenari base una idoneïtat climàtica 

òptima en unes 166.000 ha, i en unes 3.000 ha addicionals és apte pel que fa al règim tèrmic però el 

dèficit hídric en fa necessari el reg (Taula 22). En la resta de l‟àmbit (102.000 ha) el blat no es pot cultivar 

a l‟hivern per excés de fred. En l’escenari RCP 4.5, la superfície de viabilitat al secà supera les 

230.000 ha a conseqüència dels hiverns més càlids, i la viabilitat amb regadiu augmenta de només 2.500 

ha. A l‟escenari rcp8.5, la superfície de viabilitat en regadiu augmenta de 7.300 ha, però l‟increment de 

viabilitat al secà a costa de zones inviables per fred és menor que a RCP4.5. És un resultat inesperat atès 

que l‟escenari RCP8.5 és globalment més càlid i sec que el RCP4.5, però no a tots els punts i totes les 

variables, com les involucrades en aquest exemple. 

 

 

Taula 22: Idoneïtat climàtica del blat d’hivern a l’àmbit d’estudi, en les condicions climàtiques de l’escenari base i els escenaris 

futurs (RCP 4.5 i 8.5) 

 

 BlatHivern_BASE BlatHivern_RCP45 variació (%) BlatHivern_RCP85 variació 

(%) 

si     166.710,96        232.732,44    39,6%     219.727,08    31,8% 
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sireg          3.162,24             5.682,96    79,7%       10.572,12    234,3% 

no     102.568,68           34.026,48    -66,8%       42.142,68    -58,9% 

si + 

sireg 

    169.873,20        238.415,40    40,3%     230.299,20    35,6% 

Font: Elaboració pròpia 

 

Les dades de superfície s‟interpreten ràpidament en forma de mapes ( 

 

Figura 11). Als escenaris futurs, la idoneïtat climàtica òptima avança cap a cotes més altes en funció de la 

retracció dels hiverns freds, mentre que la petita illa de viabilitat al regadiu existent a l‟escenari base a 

l‟àrea de Tremp creix. 

 

 

Figura 11. Distribució de la idoneïtat climàtica del blat d’hivern, en els escenaris base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia 

 

3.3.1.1. Necessitats brutes de reg 

 

Les necessitat brutes de reg, calculada com a mitjana de les NBR de les parcel·les on la varietat és 

climàticament idònia i, a més, és possible regar, es concentren entre els mesos de febrer i abril (Taula 23,  

 

A B 

C 
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Figura 12). D‟altra banda, tal i com es pot observar, les condicions climàtiques futures incrementaran les 

demandes de reg d‟una manera molt important, especialment els mesos d‟inici i final del cultiu (octubre i 

juny), i més marcadament a l‟escenari RCP8.5. Aquest fet és conseqüència directa de la reducció de les 

pluges de finals d‟estiu i tardor, més important a l‟escenari RCP8.5, i de l‟increment de les temperatures 

de l‟hivern. En concret, es passa d’unes NBR anuals de 2.770 m
3
/ha a més de 3.200 m

3
/ha a 

l’escenari RCP4.5 i més de 3.500 a l’escenari RCP8.5. 

 

 

Taula 23: Necessitats brutes de reg del blat d’hivern per mesos, en els escenaris base i futurs (m3/ha) 

 

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des NBR 
(m3/(ha·any)) 

Actual 255,8 532,2 807,0 568,8 294,1 69,6 0,0 0,0 0,0 46,1 102,9 94,1 2.770,7 

RCP4.5 276,7 557,8 851,0 601,4 313,8 178,4 0,0 0,0 0,0 122,7 195,8 111,3 3.208,7 

RCP8.5 277,7 551,2 888,0 631,8 351,4 227,1 0,0 0,0 0,0 198,7 280,7 114,2 3.520,9 

variació 4.5 (%) 8,2% 4,8% 5,5% 5,7% 6,7% 156,1%    166,2% 90,2% 18,3% 15,8% 

variació 8.5 (%) 8,6% 3,6% 10,0% 11,1% 19,5% 226,2%    331,0% 172,8

% 

21,3% 27,1% 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

Figura 12. Comparativa entre les necessitats brutes de reg del blat d’hivern en els escenaris base i futurs 

 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 13. Necessitats brutes de reg anuals (mm) del blat d’hivern en els escenaris base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 
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Font: Elaboració pròpia 

 

 

3.3.1.2. Rendiment productiu en funció del dèficit hídric 

El rendiment productiu dels cultius en funció del dèficit hídric s‟ha calculat en base a les productivitats 

mitjanes al secà i regadiu de 2020 (veure Metodologia). A l‟escenari base, el rendiment potencial del blat, 

de mitjana a totes les parcel·les de l‟àmbit d’estudi on seria agro-climàticament idoni (de secà o 

regadiu), és d’uns 5.200 kg/ha, que disminuirien a l’entorn de 4.600-4.450 kg/ha als ecenaris 

RCP4.5 i RCP 8.5 (una reducció de l’11,3% i 14,7%, respectivament, Taula 24). Percentualment, el 

rendiment baixarà similarment a les dues comarques, si bé al Pallars Sobirà el rendiment total és 

sensiblement superior (5.900 contra 5.100 kg/ha). A les terres de regadiu, el rendiment no decreix perquè 

no hi varia la idoneïtat de cultiu del blat (s'obté el rendiment de regadiu mitjà de 2020 als 3 escenaris, 

assumint que l‟estrès hídric és nul en tots els casos, si bé als escenaris futurs caldrà més reg per assolir 

aquest dèficit hídric nul, com s‟ha vist a la secció anterior). 

 

 

Taula 24. Rendiment productiu mitjà del blat (kg/ha) calculat en base al dèficit hídric. 

 
 Rendiment Blat_base   Rendiment Blat_45   Rendiment Blat_85  

variació 45 

(%) 

variació 85 

(%) 

Pallars 

Jussà  

                                                     

5.133,14    

                                               

4.564,79    

                                               

4.379,32    -11,1% -14,7% 

secà 

                                                     

4.582,80    

                                               

3.876,59    

                                               

3.645,91    -15,4% -20,4% 

regadiu                                                                                                                                                    0,0% 0,0% 

A 

B 

C 
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7.400,00    7.400,00    7.400,00    

Pallars 

Sobirà  

                                                     

5.913,34    

                                               

5.143,10    

                                               

5.046,52    -13,0% -14,7% 

secà 
                                                     

5.548,79    
                                               

4.593,78    
                                               

4.473,68    -17,2% -19,4% 

regadiu 

                                                     

7.400,00    

                                               

7.400,00    

                                               

7.400,00    0,0% 0,0% 

Total 

general  

                                                     

5.213,70    

                                               

4.625,38    

                                               

4.449,24    -11,3% -14,7% 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

La multiplicació del rendiment calculat de cada parcel·la per la seva superfície resulta en la producció 

potencial de la parcel·la. Les sumes parcials o totals d‟aquests valors donen lloc a la producció potencial 

total de cada cultiu, a les dues comarques, als terrenys de secà i regadiu i al total de l‟àmbit (Taula 25).  

 

Actualment, els Pallars podrien produir prop de 119.650 tones de blat (molt majoritàriament al 

Jussà), que es reduirien d’un 10-15% als escenaris futurs. Al Pallars Sobirà, no obstant, es 

donarien increments de la producció potencial del 20-25% a causa de l’increment de la superfície 

de viabilitat agro-climàtica, tant a parcel·les de secà com de regadiu. No obstant, en representar menys 

del 5% del total cultivable de l‟àmbit d‟estudi, aquests increments no es perceben a les mitjanes globals. 

 

 

Taula 25: Producció potencial total del blat. 

  ha Producció Blat_base Producció Blat_45 Producció Blat_85 
variació 45 

(%) 
variació 85 

(%) 

 Pallars Jussà      16.701,19                       81.460,67                  71.692,18                  68.169,80    -12,0% -16,3% 

secà     14.463,77                       91.695,59                  77.905,92                  72.933,55    -15,0% -20,5% 

regadiu       2.237,41                       23.298,25                  23.298,25                  23.298,25    0,0% 0,0% 

 Pallars 

Sobirà  

          

825,81    

                      

4.655,01                    5.811,73                    5.676,26    24,8% 21,9% 

secà 

          

731,05    

                      

3.890,34                    4.821,83                    4.686,36    23,9% 20,5% 

regadiu 

            

94,76    

                         

764,66    

                    

989,90    

                    

989,90    29,5% 29,5% 

Total general     17.527,00                     119.648,85                107.015,90                101.908,06    -10,6% -14,8% 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Productivitat potencial del blat d’hivern a les terres de cultiu dels Pallars en funció del dèficit hídric, en els escenaris 

base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C).. 
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Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blat d’estiu 6.3.2.

 

A B 

C 
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3.3.2.1. Idoneïtat de cultiu: distribució potencial de cultius en superfície 

 

El cultiu de blat en cicle curt d‟estiu (abril-setembre) és fortament limitat pels estius càlids (maize o 

superior provoquen un espigat prematur amb rendiments molt baixos), que afecten la part meridional de 

l‟àmbit d‟estudi. A l‟extrem oposat, els hiverns massa freds dels cims muntanyosos tampoc en permeten 

el cultiu. Això fa que l’àrea de viabilitat al secà, propera a les 80.000 ha, es desplaci cap el nord i 

perdi un 8-18% de la superfície total, que en els escenaris futurs esdevenen zones de reg obligat.   

 

Taula 26: Idoneïtat climàtica del blat d’estiu a l’àmbit d’estudi, en les condicions climàtiques de l’escenari base i els escenaris 

futurs (RCP 4.5 i 8.5) 

  

Blat_estiu_BAS

E  

Blat_estiu_RCP

45 

variació (%) Blat_estiu_RCP85 variació (%) 

si       79.561,44           72.896,76    -8,4%                 65.127,24    -18,1% 

sireg          5.465,88           13.847,76    153,3%                 18.079,20    230,8% 

no     187.414,56        185.697,36    -0,9%              189.235,44    1,0% 

si+sireg 85.027,32        86.744,52    2,0%                 83.206,44    -2,1% 

Font: Elaboració pròpia 

 

Al plànols ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14) s‟observa que al sud de l‟àmbit la viabilitat “no” s‟expandeix cap al nord per l‟ascens dels estius 

càlids, mentre al nord es retrau cap a cotes altes, de manera que no en varia de gaire l‟extensió total. La 

viabilitat al regadiu augmenta lleugerament als fons de vall del Pallars Sobirà. La semblança dels mapes 

pels escenaris RCP4.5 i RCP8.5 és conseqüència de la semblança dels mapes de tipus d‟estiu. 
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Figura 14. Distribució de la idoneïtat climàtica del blat d’estiu, en els escenaris base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C).   

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

3.3.2.2. Necessitats brutes de reg 

 

Pel que fa a les necessitats brutes de reg, el blat d‟estiu té uns consums una mica més elevats que el 

d‟hivern, tot i que estigui als camps 5 mesos en comptes de 9. Els més de 3.000 m
3
/ha de l‟escenari base 

passen a uns 3.550 i 3.700 m
3
/ha als escenaris RCP4.5 i 8.5, respectivament. 

 

 

 

A B 

C 
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Taula 27: Necessitats brutes de reg del blat d’estiu per mesos, en els escenaris base i futurs (m3/ha) 

 

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des NBR 

(m3/(ha·any)) 

Actual 0,0 0,0 0,0 0,0 207,7 913,5 1439,2 431,6 29,3 0,0 0,0 0,0 3021,4 

RCP4.5 0,0 0,0 0,0 0,0 185,9 1072,2 1674,2 556,9 59,1 0,0 0,0 0,0 3548,3 

RCP8.5 0,0 0,0 0,0 0,0 177,8 1116,7 1716,7 610,3 79,2 0,0 0,0 0,0 3700,7 

variació 4.5 (%)     -
10,5% 

17,4% 16,3% 29,0% 101,5%    17,4% 

variació 8.5 (%)     -

14,4% 

22,2% 19,3% 41,4% 170,0%    22,5% 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Comparativa entre les necessitats brutes de reg del blat d’hivern en els escenaris base i futurs 

 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Necessitats brutes de reg del blat d’estiu en els escenaris base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 
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Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ordi d’hivern 6.3.3.
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6.3.3.1.1. Idoneïtat de cultiu: distribució potencial de cultius en superfície 

L‟ordi té un perfil de climes tolerats igual al del blat i, per tant, dona lloc a taules i mapes d‟idoneïtat 

iguals que el del blat.  

 

6.3.3.2. Idoneïtat de cultiu: distribució potencial de cultius en superfície 

 

Pel que fa a les NBR, també hi ha gran coincidència entre ordi i blat, però el primer necessita una 

aportació de reg lleugerament superior durant la tardor. Les NBR anuals de l’ordi d’hivern a l’escenari 

base són inferiors als 2.600 m
3
/ha (enfront els 2.770 del blat), i augmenten fins prop de 2.860 i 3.090 

m
3
/ha als escenaris RCP4.5 i RCP8.5, respectivament (3.200-3.500 m

3
/ha en el cas del blat). 

 
Taula 28: Necessitats brutes de reg de l’ordi d’hivern per mesos, en els escenaris base i futurs (m3/ha). 

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des NBR (m3/(ha·any)) 

Actual 255,8 532,2 807,0 568,8 294,1 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 2581,6 

RCP4.5 276,7 557,8 851,0 601,4 313,8 178,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 69,7 2858,0 

RCP8.5 277,7 551,2 888,0 631,8 351,4 227,1 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0 72,1 3088,5 

variació 4.5 (%) 8,2% 4,8% 5,5% 5,7% 6,7% 156,1%      29,1% 10,7% 

variació 8.5 (%) 8,6% 3,6% 10,0% 11,1% 19,5% 226,2%      33,6% 19,6% 

Font: Elaboració pròpia 

 
Figura 16. Comparativa entre les necessitats brutes de reg de l’ordi d’hivern en els escenaris base i futurs 

 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Figura 19. Necessitats brutes de reg de l’ordi d’hivern en els escenaris base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 
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Font: Elaboració pròpia 
 

 

6.3.3.3. Rendiment productiu en funció del dèficit hídric 

El rendiment potencial mitjà de l‟ordi a l‟àmbit d‟estudi (considerant només les parcel·les on el clima és 

idoni per a l‟ordi) és d’uns 5.600 kg/ha, que disminuirien a l’entorn de 4.850 o 4.620 kg/ha als 

ecenaris RCP4.5 i RCP 8.5 (prop del 14 i 18% de reducció, respectivament, Taula 24). Com en el cas 

del blat, percentualment, el rendiment baixarà similarment a les dues comarques, però al Pallars Sobirà el 

rendiment mitjà és clarament superior (6.500 contra 5.500 kg/ha a l‟escenari base). A les terres de 

regadiu, el rendiment és el de regadiu del 2020; no canvia perquè no hi varia la idoneïtat de cultiu. 

 

 

 

 

Taula 29. Rendiment productiu mitjà de l’ordi (kg/ha) calculat en base al dèficit hídric. 

 
 RendimentOrdi_base   RendimentOrdi_45   RendimentOrdi_85  

variació 45 

(%) 

variació 85 

(%) 

Pallars 

Jussà  

                                                     

5.523,27    

                                               

4.774,43    

                                               

4.530,07    -13,6% -18,0% 

secà 

                                                     

4.798,17    

                                               

3.867,68    

                                               

3.563,76    -19,4% -25,7% 

A B 

C 
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regadiu 

                                                     

8.510,00    

                                               

8.510,00    

                                               

8.510,00    0,0% 0,0% 

Pallars 

Sobirà  

                                                     

6.551,23    

                                               

5.536,40    

                                               

5.409,14    -15,5% -17,4% 

secà 

                                                     

6.070,92    

                                               

4.812,62    

                                               

4.654,39    -20,7% -23,3% 

regadiu 

                                                     

8.510,00    

                                               

8.510,00    

                                               

8.510,00    0,0% 0,0% 

Total 

general  

                                                     

5.629,41    

                                               

4.854,26    

                                               

4.622,18    -13,8% -17,9% 

Font: Elaboració pròpia 

 

Multiplicant el rendiment calculat de cada parcel·la (amb idoneïtat si/sireg i considerant la disponibilitat 

de reg) per la seva superfície, s‟obté que la producció potencial d‟ordi del Pallars a l‟escenari base frega 

les 91.000 Tn anuals, que es reduirien d‟un 13,5 o 18,6% als escenaris futurs. 

 

 

Taula 30: Producció potencial total de l’ordi. 

  ha Producció ordi_base Producció ordi_45 Producció ordi_85 
variació 45 

(%) 
variació 85 

(%) 

 Pallars Jussà      16.701,19                       87.080,63                  74.165,60                  69.648,62    -14,8% -20,0% 

secà     14.463,77                       68.050,25                  55.135,22                  50.618,24    -19,0% -25,6% 

regadiu       2.237,41                       19.030,38                  19.030,38                  19.030,38    0,0% 0,0% 

 Pallars 

Sobirà  

          

825,81    

                      

3.806,21                    4.418,74                    4.292,01    16,1% 12,8% 

secà 

          

731,05    

                      

3.159,53                    3.610,48                    3.483,75    14,3% 10,3% 

regadiu 

            

94,76    

                         

646,68    

                    

808,25    

                    

808,25    25,0% 25,0% 

Total general     17.527,00                       90.886,84                  78.584,34                  73.940,63    -13,5% -18,6% 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Productivitat potencial de l’ordi d’hivern a les terres de cultiu dels Pallars en funció del dèficit hídric, en els escenaris 

base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C).. 
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Font: Elaboració pròpia 
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 Ordi d’estiu 6.3.4.

 

6.3.5.1. Idoneïtat de cultiu: distribució potencial de cultius en superfície 

Com en el cas del cultiu en cicle d‟hivern, l‟ordi i el blat presenten igual tolerància climàtica i per tant 

iguals mapes d‟idoneïtat. 

6.3.5.2. Idoneïtat de cultiu: distribució potencial de cultius en superfície 

En relació a les NBR, l‟ordi d‟estiu té uns requeriments pràcticament idèntics als del blat d‟estiu, només 

una mica inferiors el mes de maig. A l’escenari base es requeririen pràcticament 3.000 m
3
/ha 

anualment, mentre que en els escenaris futurs es passaria a més de 3.500 i més de 3.650 m
3
/ha, 

xifres molt similars a les del blat d‟estiu. 

 

Taula 31: Necessitats brutes de reg de l’ordi d’estiu per mesos, en els escenaris base i futurs (m3/ha) 

ordiEstiu_base Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des NBR 

(m3/(ha·any)) 

Actual 0,0 0,0 0,0 0,0 164,0 913,5 1439,2 431,6 29,3 0,0 0,0 0,0 2977,6 

RCP4.5 0,0 0,0 0,0 0,0 142,6 1072,2 1674,2 556,9 59,1 0,0 0,0 0,0 3505,0 

RCP8.5 0,0 0,0 0,0 0,0 136,8 1116,7 1716,7 610,3 79,2 0,0 0,0 0,0 3659,6 

variació 4.5 (%)     -13,1% 17,4% 16,3% 29,0% 101,5%    17,7% 

variació 8.5 (%)     -16,6% 22,2% 19,3% 41,4% 170,0%    22,9% 

Font: Elaboració pròpia 

 
Figura 18. Comparativa entre les necessitats brutes de reg de l’ordi d’estiu en els escenaris base i futurs 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

 
 

 

 

Figura 22. Necessitats brutes de reg de l’ordi d’estiu en els escenaris base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 
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Font: Elaboració pròpia 

 

  Llentia 6.3.6.

 

6.3.7.1. Idoneïtat de cultiu: distribució potencial de cultius en superfície 

La llentia és cultivable al secà a unes 95.000 ha de l’àmbit als escenaris base i RCP4.5, xifra que 

passa a més de 147.000 ha en l’escenari RCP8.5. En aquest cas, hi ha diferències clares entre els dos 

escenaris futurs per la influència de les temperatures de febrer, que segons prediu el model RCP8.5 seran 

més elevades.  

 

 

 

 

 

 

 

Taula 32: Idoneïtat climàtica de la llentia a l’àmbit d’estudi, en les condicions climàtiques de l’escenari base i els escenaris futurs 

(RCP 4.5 i 8.5) 

 

A B 

C 



 

45 

 

 llentia_BASE llentia_RCP45 variació (%) llentia_RCP85 variació (%) 

si       96.266,88           95.013,00    -1,3%              147.364,92    53,1% 

sireg          3.162,24             5.682,96    79,7%                 10.121,76    220,1% 

no     173.012,76        171.745,92    -0,7%              114.955,20    -33,6% 

si+sireg       99.429,12        100.695,96    1,3%              157.486,68    58,4% 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Visualitzat en forma de mapes ( 

Figura 19) és palesa la semblança entre els escenaris base i rcp4.5, juntament amb la penetració de la 

idoneïtat “si” cap el Pallars Sobirà seguint les valls a l‟escenari RCP8.5.  

 

 

Figura 19. Distribució de la idoneïtat climàtica de la llentia, en els escenaris base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C).  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Font: Elaboració pròpia 

6.3.7.2. Necessitats brutes de reg 
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Les necessitats de reg de la llentia es concentren entre abril i juliol (Taula 33, Figura 20). En concret, es 

passa d‟unes NBR anuals de 3.540 m
3
/ha a més de 4.000 m

3
/ha a l’escenari RCP4.5 i més de 4.200 a 

l’escenari RCP8.5. La meitat d‟aquestes dotacions anuals s‟han de proveïr durant els mesos maig i juny. 

 
Taula 33: Necessitats brutes de reg de la llentia per mesos, en els escenaris base i futurs (m3/ha) 

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des NBR 
(m3/(ha·any)) 

Actual 0,0 160,2 377,3 584,5 951,9 965,2 502,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3542,1 

RCP4.5 0,0 172,2 395,7 618,0 1008,5 1199,4 645,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4039,2 

RCP8.5 0,0 166,4 434,3 648,4 1044,5 1233,4 673,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4200,9 

variació 4.5 (%)  7,5% 4,9% 5,7% 5,9% 24,3% 28,3%      14,0% 

variació 8.5 (%)  3,9% 15,1% 10,9% 9,7% 27,8% 34,0%      18,6% 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Figura 20. Comparativa entre les necessitats brutes de reg de la llentia en els escenaris base i futurs 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Necessitats brutes de reg de la llentia en els escenaris base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 
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Font: Elaboració pròpia 

 

6.3.7.3. Rendiment productiu en funció del dèficit hídric 

Per al càlcul de la productivitat de la llentia en funció del dèficit hídric, no es disposa de dades recents de 

productivitat per a cap dels dos Pallars i s‟ha optat per aproximar dades hipotètiques del Pallars a partir de 

les comarques més properes disponibles (veure Metodologia). Segons aquesta aproximació, el rendiment 

potencial de la llentia a l‟àmbit del Pallars seria d‟uns 1.150 

 kg/ha, que disminuirien fins 970 o 930 kg/ha als escenaris RCP4.5 i RCP 8.5 (prop del 15 i 19% de 

reducció, respectivament, Taula 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 34. Rendiment productiu mitjà de la llentia (kg/ha) calculat en base al dèficit hídric. 

  Llentia_base   Llentia_45   Llentia_85  variació 45 (%) variació 85 (%) 

A B 

C 
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 Pallars Jussà  1.140,74 966,92 913,78 -15,2% -19,9% 

secà 968,24 751,75 688,06 -22,4% -28,9% 

regadiu 1.843,30 1.843,30 1.843,30 0,0% 0,0% 

 Pallars Sobirà  1.324,87 1.083,11 1.106,33 -18,2% -16,5% 

secà 1.206,61 909,70 906,67 -24,6% -24,9% 

regadiu 1.843,30 1.843,30 1.843,30 0,0% 0,0% 

 Total general  1.146,87 970,79 929,92 -15,4% -18,9% 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Multiplicant el rendiment calculat de cada parcel·la amb idoneïtat si/sireg (i considerant la disponibilitat 

de reg) per la seva superfície, s‟obté la producció potencial de llentia del Pallars. A l‟escenari base seria 

de prop de 18.240 Tn anuals, que es reduirien d‟un 17% o 18,5% als escenaris futurs. Al Pallars Sobirà 

creixerà la producció total tant als secans com als regadius, perquè els fons de vall passaran de ser 

climàticament inviables a viables sense reg de suport. 

 

 

Taula 35: Producció potencial total de la llentia. 

 

ha Llentia_base Llentia_45 Llentia_85 variació 45 (%) variació 85 (%) 

 Pallars Jussà      16.701,19                       17.873,90                  14.888,76                  14.125,01    -16,7% -21,0% 

secà     14.463,77                       13.757,17                  10.772,03                    9.992,33    -21,7% -27,4% 

regadiu       2.237,41                          4.116,73                    4.116,73                    4.132,68    0,0% 0,4% 

 Pallars Sobirà            825,81                             366,04                        288,38                        714,86    -21,2% 95,3% 

secà           731,05                             325,48                        247,82                        574,74    -23,9% 76,6% 

regadiu             94,76                                40,56                          40,56                        140,11    0,0% 245,5% 

 Total general      17.527,00                       18.239,94                  15.177,14                  14.839,87    -16,8% -18,6% 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Productivitat potencial de la llentia a les terres de cultiu dels Pallars en funció del dèficit hídric, en els escenaris base 

(A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 
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Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Favó 6.3.8.

 

A B 

C 
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6.3.9.1. Idoneïtat de cultiu: distribució potencial de cultius en superfície 

 

El favó té un perfil de climes tolerats igual al del blat d‟hivern i, per tant, dona lloc a taules i mapes 

d‟idoneïtat iguals que el del blat d‟hivern.  

 

 

 

6.3.9.2. Necessitats brutes de reg 

 

Pel que fa a les NBR, el favó té un període de cultiu i unes constants Kc mensuals molt diferents de les 

del blat. A l‟escenari base, el favó requereix anualment uns 3.300 m
3
/ha, que augmenten fins prop de 

3.760 i 3.925 m
3
/ha als escenaris RCP4.5 i RCP8.5, respectivament. 

 
Taula 36: Necessitats brutes de reg del favó per mesos, en els escenaris base i futurs (m3/ha). 

favo_base Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des NBR 

(m3/(ha·any)) 

Actual 0,0 36,2 183,3 851,6 1011,7 607,0 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3295,1 

RCP4.5 0,0 43,9 190,1 900,8 1071,7 791,0 761,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3758,9 

RCP8.5 0,0 38,5 229,4 930,2 1107,5 830,9 787,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3924,6 

variació 4.5 (%)  21,2% 3,7% 5,8% 5,9% 30,3% 25,8%      14,1% 

variació 8.5 (%)  6,5% 25,2% 9,2% 9,5% 36,9% 30,2%      19,1% 

Font: Elaboració pròpia 

 
Figura 22. Comparativa entre les necessitats brutes de reg del favó en els escenaris base i futurs 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Figura 28. Necessitats brutes de reg del favó en els escenaris base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 
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Font: Elaboració pròpia 

 

6.3.9.3. Rendiment productiu en funció del dèficit hídric 

Com en el cas de la llentia, el càlcul de la productivitat del favó en funció del dèficit hídric s‟ha aproximat 

a partir de dades de comarques properes disponibles (veure Metodologia). Segons aquesta aproximació, el 

rendiment potencial del favó a l‟àmbit del Pallars és proper als 1.400 kg/ha, que disminuirien fins als 

1.170 o 1.100 kg/ha als ecenaris RCP4.5 i RCP 8.5 (un 16 i 20,5% de reducció, respectivament, Taula 

37). 

 

 

Taula 37. Rendiment productiu mitjà del favó (kg/ha) calculat en base al dèficit hídric. 

  Favo_base   Favo_45   Favo_85  variació 45 

(%) 

variació 85 

(%) 

 Pallars 

Jussà  

                                                     

1.357,62    

                                               

1.146,41    

                                               

1.077,49    

-15,6% -20,6% 

secà                                                      
1.153,11    

                                                   
890,67    

                                                   
804,95    

-22,8% -30,2% 

regadiu                                                      

2.200,00    

                                               

2.200,00    

                                               

2.200,00    

0,0% 0,0% 

 Pallars 

Sobirà  

                                                     
1.647,54    

                                               
1.361,32    

                                               
1.325,43    

-17,4% -19,6% 

secà                                                      

1.512,08    

                                               

1.157,18    

                                               

1.112,55    

-23,5% -26,4% 

A 
B 

C 
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regadiu                                                      

2.200,00    

                                               

2.200,00    

                                               

2.200,00    

0,0% 0,0% 

 Total 

general  

                                                     
1.387,55    

                                               
1.168,93    

                                               
1.103,47    

-15,8% -20,5% 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Multiplicant el rendiment calculat de cada parcel·la (amb idoneïtat si/sireg i considerant la disponibilitat 

de reg) per la seva superfície, s‟obté que la producció potencial de favó del Pallars a l‟escenari base 

supera les 22.700 Tn anuals, que es reduirien un 17 i un 22% als escenaris futurs. 

 

 

Taula 38: Producció potencial total del favó. 

 
ha Favo_base Favo_45 Favo_85 

variació 45 

(%) 

variació 85 

(%) 

 Pallars Jussà      16.701,19                       21.436,24                  17.780,57                  16.622,39    -17,1% -22,5% 

secà     14.463,77                       16.503,83                  12.848,16                  11.689,98    -22,2% -29,2% 

regadiu       2.237,41    
                      

4.932,41                    4.932,41                    4.932,41    0,0% 0,0% 

 Pallars 

Sobirà  
          

825,81    

                      

1.319,22                    1.087,77                    1.052,02    -17,5% -20,3% 

secà 
          

731,05    
                      

1.113,54    
                    

878,82    
                    

843,07    -21,1% -24,3% 

regadiu 

            

94,76    

                         

205,67    

                    

208,95    

                    

208,95    1,6% 1,6% 

 Total general      17.527,00                       22.755,46                  18.868,33                  17.674,41    -17,1% -22,3% 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

  



 

53 

 

Figura 23. Productivitat potencial del favó a les terres de cultiu dels Pallars en funció del dèficit hídric, en els escenaris base (A), 

RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 

  

 

 

 

 
 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 Alfals 6.3.10.

 

6.3.11.1. Idoneïtat de cultiu: distribució potencial de cultius en superfície 

L’alfals es pot cultivar en règim de secà a unes 102.000 ha de l’àmbit als escenaris base i RCP4.5, 

xifra que baixa a 82.000 ha en l‟escenari RCP8.5. No obstant, en comparació als escenaris futurs, 

l‟escenari base mostra menys superfície idònia per al cultiu en regadiu i més superfície d‟inviabilitat per 

raons climàtiques. 

 

 

 

 

Taula 39: Idoneïtat climàtica de l’alfals a l’àmbit d’estudi, en les condicions climàtiques de l’escenari base i els escenaris futurs 

(RCP 4.5 i 8.5) 

A B 

C 
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 Alfals_BASE 

(ha) 

Alfals_RCP45 

(ha) 

variació (%) Alfals_RCP85 variació (%) 

si     102.672,36        102.507,12    -0,2%       82.483,92    -19,7% 

sireg       63.371,16        113.665,68    79,4%     129.749,04    104,7% 

no     106.398,36           56.269,08    -47,1%       60.208,92    -43,4% 

si+sireg     166.043,52        216.172,80    30,2%     212.232,96    27,8% 

Font: Elaboració pròpia 

 

Visualitzat en forma de mapes (Figura 24) s‟observa que als escenaris futurs la inviabilitat per fred es 

retira cap a les zones més alteroses mentre la viabilitat amb reg de suport s‟estén pel Pallars Jussà i les 

valls del Pallars Sobirà. En conjunt, l‟escenari RCP4.5 disposa de més superfície de viabilitat al secà que 

l‟RCP8.5, tot i que la suma de viabilitats “si” i “sireg” és similar als dos escenaris. 

 

Figura 24. Distribució de la idoneïtat climàtica de l’alfals, en els escenaris base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C).   

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia 

 

6.3.11.2. Necessitats brutes de reg 

 

A B 

C 
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L‟alfals és un cultiu de requeriments hídrics elevats i passaria d‟unes NBR anuals de 6.000 m
3
/ha a més 

de 7.400 m
3
/ha a l’escenari RCP4.5 i prop de 8.000 a l’escenari RCP8.5. Aproximadament un terç 

d‟aquestes dotacions corresponen al mes de juliol únicament, i un 20% al setembre. 

 
Taula 40: Necessitats brutes de reg de l’alfals per mesos, en els escenaris base i futurs (m3/ha) 

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des NBR 

(m3/(ha·any)) 

Actual 0,0 0,0 128,7 541,8 588,6 191,2 2.088,6 437,8 1.267,4 784,6 0,0 0,0 6.028,7 

RCP4.5 0,0 0,0 140,9 582,0 636,3 339,9 2.450,7 598,4 1.652,8 1.054,0 0,0 0,0 7.455,0 

RCP8.5 0,0 0,0 178,1 624,7 685,0 411,4 2.508,2 667,9 1.731,6 1.128,8 0,0 0,0 7.935,7 

variació 4.5 (%)   9,4% 7,4% 8,1% 77,8% 17,3% 36,7% 30,4% 34,3%   23,7% 

variació 8.5 (%)   38,4% 15,3% 16,4% 115,1
% 

20,1% 52,6% 36,6% 43,9%   31,6% 

Font: Elaboració pròpia 

 
Figura 25. Comparativa entre les necessitats brutes de reg de la llentia en els escenaris base i futurs. 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Necessitats brutes de reg de l’alfals en els escenaris base (A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 
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Font: Elaboració pròpia 

 

1.1.1.1. Rendiment productiu en funció del dèficit hídric 

 
El rendiment calculat de l‟alfals, en mitjana de totes les parcel·les de l‟àmbit d‟estudi on seria agro-

climàticament idoni (en secà o en regadiu), supera els 25.700 kg/ha a l‟escenari base (Taula 41). Als 

escenaris futurs, l‟alfals perdria significativament rendiment en global (reducció del 29 i el 36 % als 

escenaris RCP4.5 i RCP 8.5, respectivament), a causa de l‟entrada de climes més càlids i secs que 

augmenten, als terrenys de secà, el dèficit hídric acumulat al llarg de l‟any. 

 

 

Taula 41. Rendiment productiu mitjà de l’alfals (kg/ha) calculat en base al dèficit hídric. 

 

 

 

 Alfals_base   Alfals_45   Alfals_85  

variació 45 

(%) 

variació 85 

(%) 

Pallars 

Jussà  

                                                  

24.556,91    

                                             

17.478,52    

                                             

15.671,09    -28,8% -36,2% 

secà 

                                                  

16.977,56    

                                               

8.176,97    

                                               

5.928,12    -51,8% -65,1% 

regadiu 
                                                  

55.780,00    
                                             

55.780,00    
                                             

55.780,00    0,0% 0,0% 

A B 

C 
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Pallars 

Sobirà  

                                                  

35.557,01    

                                             

24.873,95    

                                             

23.609,19    -30,0% -33,6% 

secà 
                                                  

30.636,52    
                                             

17.354,14    
                                             

15.781,66    -43,4% -48,5% 

regadiu 

                                                  

55.780,00    

                                             

55.780,00    

                                             

55.780,00    0,0% 0,0% 

Total 

general  

                                                  

25.709,19    

                                             

18.253,44    

                                             

16.503,02    -29,0% -35,8% 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Pel que fa a la producció potencial total, a l‟escenari base és de prop de 392.000 tones. Als escenaris 

futurs, unes pèrdues del 34 o 42% reduirien aquest potencial a 258.000 i 226.000 tones anuals. 

 

 

Taula 42: Producció potencial total de l’alfals a l’àmbit del Pallars. 

  ha  Alfals_base  Alfals_45   Alfals_85  

variació 45 

(%) 

variació 85 

(%) 

 Pallars Jussà      16.701,19    

                 

363.312,59    

            

238.987,26    

            

208.290,10    -34,2% -42,7% 

secà     14.463,77    
                 

238.226,33    
            

113.900,99    
              

83.203,83    -52,2% -65,1% 

regadiu       2.237,41    

                 

125.086,27    

            

125.086,27    

            

125.086,27    0,0% 0,0% 

 Pallars Sobirà  

          

825,81    

                   

28.695,28    

              

19.153,17    

              

17.877,40    -33,3% -37,7% 

secà 

          

731,05    

                   

23.397,47    

              

13.855,36    

              

12.579,59    -40,8% -46,2% 

regadiu 

            

94,76    

                      

5.297,82    

                

5.297,82    

                

5.297,82    0,0% 0,0% 

Total general     17.527,00    

                 

392.007,88    

            

258.140,43    

            

226.167,50    -34,1% -42,3% 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Productivitat potencial de l’alfals a les terres de cultiu dels Pallars en funció del dèficit hídric, en els escenaris base (A), 

RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 
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Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Espelta 6.3.12.

 

A B 

C 
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6.3.13.1. Idoneïtat de cultiu: distribució potencial de cultius en superfície 

L‟espelta té un perfil de climes tolerats igual al del blat i, per tant, dona lloc a taules i mapes d‟idoneïtat 

iguals que les del blat.  

 

 

6.3.13.2. Necessitats Brutes de Reg 

Pel que fa a les NBR, l‟espelta també té un perfil de constants d‟evapotranspiració Kc igual al del blat i, 

per tant, les dades de NBR mensuals i anual donades pel blat també es poden aplicar a l‟espelta.  
 

 

6.3.13.3. Rendiment productiu en funció del dèficit hídric 

El rendiment calculat de l‟espelta, en mitjana de totes les parcel·les de l‟àmbit d‟estudi on seria agro-

climàticament idònia (en secà o en regadiu), s‟apropa a l‟escenari base als 2.000 kg/ha, que 

disminuirien a l’entorn de 1.860 i 1.825 kg/ha als escenaris RCP4.5 i RCP 8.5 (un 6 i 7,7%, 

respectivament, Taula 43).  

 

 

Taula 43. Rendiment productiu mitjà de l’espelta (kg/ha) calculat en base al dèficit hídric. 

 

 Espelta_base   Espelta_45   Espelta_85  
variació 45 

(%) 
variació 85 

(%) 

Pallars 

Jussà  

                                                     

1.960,47    

                                               

1.847,77    

                                               

1.810,99    -5,7% -7,6% 

secà 

                                                     

1.851,34    

                                               

1.711,29    

                                               

1.665,55    -7,6% -10,0% 

regadiu 

                                                     

2.410,00    

                                               

2.410,00    

                                               

2.410,00    0,0% 0,0% 

Pallars 

Sobirà  

                                                     

2.115,19    

                                               

1.962,45    

                                               

1.943,29    -7,2% -8,1% 

secà 

                                                     

2.042,90    

                                               

1.853,51    

                                               

1.829,70    -9,3% -10,4% 

regadiu 

                                                     

2.410,00    

                                               

2.410,00    

                                               

2.410,00    0,0% 0,0% 

Total 

general  

                                                     

1.976,45    

                                               

1.859,78    

                                               

1.824,85    -5,9% -7,7% 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Amb aquests rendiments, les terres de cultiu del Pallars podrien produir unes 31.600 tones d‟espelta (molt 

majoritàriament al Jussà), que es reduirien només d‟un 2-5% als escenaris futurs. Al Pallars Sobirà, es 

donarien increments de la producció potencial a causa de l‟increment de la superfície de viabilitat agro-

climàtica. A les parcel·les de regadiu la producció es podria doblar als escenaris futurs, mentres que al 

secà es podria multiplicar per 6, reflectint la retirada de les zones de no viabilitat cap a cotes altes. 

 

Taula 44: Producció potencial total de l’espelta. 

  ha 

Producció 

Espelta_base 

Producció 

Espelta_45 

Producció 

Espelta_rcp85 variació 45 (%) variació 85 (%) 

 Pallars Jussà      16.701,19    

                      

31.320,9                    28.385,9                    29.416,7    -9,4% -6,1% 

secà     14.463,77    

                      

25.966,7                    23.031,8                    24.062,5    -11,3% -7,3% 

regadiu       2.237,41    

                        

5.354,2                       5.354,2                       5.354,2    0,0% 0,0% 

 Pallars Sobirà                                                           1.558,8                       1.577,9    497,8% 505,1% 



 

60 

 

825,81    260,8    

secà 

          

731,05    

                            

184,4                       1.329,9                       1.349,0    621,4% 631,7% 

regadiu 

            

94,76    

                              

76,4                          228,9                          228,9    199,6% 199,6% 

Total general     17.527,00    

                      

31.581,6                    29.944,8                    30.994,6    -5,2% -1,9% 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 34. Productivitat potencial de l’espelta a les terres de cultiu dels Pallars en funció del dèficit hídric, en els escenaris base 

(A), RCP4.5 (B) i RCP8.5 (C). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

A B 

C 
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7.  PRODUCCIÓ EN FUNCIÓ DE DIVERSOS ESCENARIS 

SOCIOECONÒMICS I CLIMÀTICS 
 

7.1. Definició d’escenaris socioeconòmics 
 

En l‟escenari 0, la superfície, com ja s‟ha dit anteriorment, del total de terres aptes o disponibles per a 

l‟agricultura ecològica és el resultat de les que no reben dejeccions orgàniques de les explotacions del 

Pallars i, per tant, que es fertilitzen amb químic o que les dejeccions procedeixen d‟altres comarques. 

Aquest fet, allibera un total de 6022 ha.   

En l‟escenari 1 que seria la situació actual les 6.022 ha sense fertilització orgànica local s‟hi poden sumar 

totes aquelles ha dels fems que procedeixen de ramaderia no intensiva i que compostats 6 mesos poden 

ser aplicats en ecològic (5.722 ha). En aquest cas, s‟alliberaria el 66% de l‟àmbit per a agricultura 

ecològica. 

En l‟escenari 2, al reduir la cabana intensiva, el potencial ecològic puja fins a 82,9% del total de les terres 

destinades a cultius d‟herbaci i de llenyosos.  

Finalment, a l‟escenari 3, tot i una certa reducció del porcí i un increment notable de la cabana de boví, 

sumat a l‟increment dels cultius llenyosos, el percentatge potencial d‟ecològic quedaria a un 81,3%. 

Aquests valors, pràcticament iguals, serien el resultat d‟un nombre menor d‟ha no fertilitzades i d‟un 

increment de les compostades derivat de la major presència de bovíns.  

  

Taula 45: Càlculs de superfície disponible en funció de l’escenari 

 No fertilitzades (ha) % Compostatge (ha) % Intensiva (ha) % Total 

ha(d’herbacis 

i llenyosos) 

Escenari 0  6.022 35,2% 0 0,0% 1.1092 64,8% 17.114 

Escenari 1 6.022 35,2% 5.722 33,4% 5.370 31,4% 17.114 

Escenari 2 7.202 42,1% 6.990 40,8% 2.922 17,1% 17.114 

Escenari 3 6.584 38,5% 7.320 42,8% 3.210 18,8% 17.114 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

A la taula anterior, hi ha un decalatge de la superfície actual del cens agrari de 2019 (17.527ha)    amb els 

valors facilitats pel DAACA per a l‟exercici 2020 (17.114 ha).  Seguint el mateix criteris que en els casos 

anteriors s‟ha seguit la superfície facilitada per les taules de cultius del DAACA per a l‟any 2020 ja que 

són més restrictives amb el nombre d‟hectàrees.  
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7.2. Rotació tipus i produccions per escenaris  
Un cop dimensionades les hectàrees potencials per a producció ecologia s‟ha realitzat una rotació tipus per aquesta superfície amb l‟objectiu de fer més eficient la gestió 

dels cultius i minimitzar problemes derivats de plagues o malalties vinculades a la repetició de cultius.  

Figura 35. Rotació tipus dels cultius extensius ecològics 

 
Font: Elaboració pròpia 

En aquesta rotació, es fa un producció d’alfals al 25% de la superfície i cada 4 anys es va movent a les altres unitats de rotació. A la resta, es fa una rotació de llentia i 

favó, d‟ordi i d‟espelta i blat. Evidentment, aquest exercici teòric es pot repetir a escala de finca o a escala comarcal  a partir de la coordinació. 

 

Taula 46: Percentatge d’ocupació dels cultius i superfícies totals per escenari 

Percentatge superfície any 1 Any 2 any 3 any 4 Mitjana Escenari 0 (ha) Escenari 1 (ha) Escenari 2 (ha) Escenari 3 (ha) 

Favó 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 752,76 1.468,11 1774,12 1.738,05 

blat 20 20 20 20 20 1.204,41 2.348,97 2.838,59 2.780,88 

ordi 25 25 25 25 25 1.505,51 2.936,22 3.548,24 3476,11 

Espelta 5 5 5 5 5 301,10 587,24 709,65 695,22 

llentia 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 752,76 1.468,11 1774,12 1.738,05 

alfals 25 25 25 25 25 1.505,51 2.936,22 3.548,24 3.476,11 

Total Percentatges 100 100 100 100 100 6.022,05 11.744,87 1.4192,96 1.3904,42 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

A la taula anterior, es pot observar com, en funció de la rotació, apareixen uns percentatges d‟ocupació de cada cultiu a llarg dels 4 anys de rotació i permeten fer la seva 

traslació al total d‟ha de cada escenari potencial.  

Parcelag f m a m j j a s o n d g f m a m j j a s o n d g f m a m j j a s o n d g f m a m j j a s o n d g f m a m j

P1

P2

P3

P4

75% Florence/alfals 25%

ALFALS Veça i civada

100% Ordi 20%Espelta/80% blat 50% llentia / 50% favó 100% Ordi

20%Espelta/80% blat 50% llentia / 50% favó 100% Ordi 20%Espelta/80% blat

ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 4 ANY 5

50% llentia / 50% favó 100% Ordi 20%Espelta/80% blat 50% llentia / 50% favó
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A continuació, si es creuen les superfícies potencials de cada cultiu amb la productivitat potencial a cada escenari climàtic, els resultats obtinguts són:  

 

Taula 47: Tones total produïdes per cada cultiu en cada escenari socioeconòmic i en cada escenari climàtic 

 Escenari 0 (Tn)     Escenari1 (Tn)     Escenari 2 (Tn)     Escenari 3 (Tn)     

Percentatge superfície BASE RCP 4.5 R.C.P 8.8 BASE RCP 4.5 R.C.P 8.8 BASE RCP 4.5 R.C.P 8.8 BASE RCP 4.5 R.C.P 8.8 

Favó 
780,1 646,8 605,9 1.521,4 1.261,5 1.181,7 1.838,5 1.524,5 1.428,0 1.801,1 1.493,5 1.399,0 

blat 
4.659,5 4.167,5 4.960,8 9.087,5 8.128,0 7.740,0 10.981,6 9.822,2 9.353,4 10.758,4 9.622,5 9.163,2 

ordi 
6.989,1 6.374,9 7.657,8 13.631,0 12.433,0 11.948,1 16.472,2 15.024,5 14.438,5 1.6137,3 14.719,1 1.4145,0 

Espelta (consum humà) 
433,1 410,6 531,3 844,6 800,8 828,9 1.020,6 967,7 1.001,7 999,9 948,1 981,3 

llentia (consum humà) 
625,3 520,3 635,9 1219,5 1014,7 992,2 1.473,7 1.226,2 1.199,0 1.443,7 1.201,3 1.174,6 

alfals 
26.876,7 17.698,6 19.383,1 52.418,0 34.517,7 30.242,4 63.344,0 41.712,5 36.546,1 62.056,2 40.864,5 35.803,1 

Total Percentatges 
40.363,8 29.818,7 33.774,7 78.721,9 58.155,8 52.933,3 95.130,7 70.277,7 63.966,6 93.196,7 68.848,9 62.666,2 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Cal tenir en compte que per al càlcul d‟aquesta valors, s‟ha estimat que la producció ecològica podria arribar a ser un 20% inferior que la convencional i, a partir, d‟aquí 

s‟han aplicat aquests valors a totes les produccions.  
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7.3. Consum i producció de pinso 
 

Per tal de determinar el consum de pinso que caldrà per a alimentar el nombre de vedells ecològics del 

Pallars s‟ha procedit a demanar les dades a les oficines comarcals ja que hi havia una disparitat de fonts i 

de valors molt importants.  

Els resultats obtinguts han estat: 

 

Taula 48: Total caps de bestiar de boví ecològic als Pallars 

  Nº explotac Nº caps UBMs  

 Jussà  Sobirà Total Jussà  Sobirà Total Jussà  Sobirà Total 

Cens 

reproductors 

46 86 132 2.931 4.700 7.631 2.931 4.700 7.631 

Cens 

reposició 

46 86 132 470 1.075 1.545 282 645 927 

Cens engreix 

Cicle Tancat 

16 29 45 452 384 836 271,2 230,4 502 

Cens engreix 

fora 

explotació 

8 6 14 610 27 637 367,8 16,2 384 

Total 116 207 323 4.463 6.186 10.649 3.852 5.591,6 9.444 

 

 Font: DAACA. Oficines comarcals del Pallars 

 

 

Si ens fixem amb les dades, es pot veure que el total de caps ronda els 10.649 exemplars, dels que 3018 

serien animals d‟engreix o reposició que caldria engreixar fins al seu sacrifici o  entressin a ser mares 

reproductores. Per tant, s‟ha procedit a fer els càlculs d‟engreix sobre aquest total d‟animals.   

D‟altra banda, s‟ha fet una estimació del consum de pinso emprant taules d‟index de conversió de Bruna 

dels Pirineus.   

 

Taula 49: Total consum de pinso per animal i en total 

  Pes viu inicial 

(kg) 

Pes viu 

final(kg) 

Increm

ent 

Dies 

engreix 

Índex conversió kg 

pinso/Kg PV 

Consum 

pinso(tn) 

Alimentació vedells       

 80 453,98 373,98 271 4,42 1,65 

Vedells engreix total 

Pallars 

 tn/pinso vedells    

3018  4.988,7     

Font: Associació Bruna dels Pirineus 
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Com es pot veure, el total de pinso consumit per l‟engreix dels vedells seria d‟unes 5000 tn/any que caldria distribuir de la manera següent entre els diversos productes 

agrícoles: 

 

Taula 50: Necessitats de pinso i diferència entre les necessitats de pinso i el potencial productiu en cadascun dels escenaris socioeconòmics i climàtics 

 
   Escenari 0 (ha)     Escenari1 (ha)     Escenari 2 (ha)     Escenari 3 (ha)       

   BASE RCP 4.5 R.C.P 8.8 BASE RCP 4.5 R.C.P 8.8 BASE RCP 4.5 R.C.P 8.8 BASE RCP 4.5   R.C.P 8.8 

Composició pinso % TOTAL(TN)                    

Ordi 25% 1.247,18 
5.741,94 5.127,71 6.410,62 12.383,78 11.185,84 10.700,91 15.225,00 13.777,36 1.3191,35 14.890,12 13.471,91 

 

12.897,82 

Blat 15% 748,31 
3.911,18 3.419,22 4.212,46 8.339,16 7.379,67 6.991,72 10.233,34 9.073,86 8.605,05 10.010,08 8.874,17 

 

8.414,89 

Proteaginoses 50% 2.494,36 
2.854,76 1.161,21 1.406,65 7.938,09 4.635,15 3.828,52 10.112,63 6.121,22 5.146,46 9.856,32 5.946,07 

 

4.991,12 

ALTRES 10% 498,87 
-498,87 -498,87 -498,87 -498,87 -498,87 -498,87 -498,87 -498,87 -498,87 -498,87 -498,87 

 

-498,87 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

A la taula anterior es pot veure una composició tipus de pinso en que un 40% de la dieta és a partir d’ordi i blat i l’altre 50% a partir de favó i  alfals deshidratat 

o sec.  Com es pot veure, el nombre d‟animals a engreixar seria totalment viable en tots els escenaris, fins i tot, en l‟E0, ja que amb unes 6.022ha es podria arribar a fer la 

base del pinso, tot i que caldria un 10% d‟altres productes i correctors per acabar d‟equilibrar la racció. Algunes d‟aquestes  primeres matèries, es podrien produir  a la 

zona, com ara: colza, girasol o, fins i tot, soja ecològica en regadiu.  Finalment, caldria importar els correctors vitamínics per finalitzar  el producte.  

Per altra banda, si es fa l’exercici a la inversa,  amb la producció potencial de pinso abans indicada, es podria arribar a  un sostre d’engreix d’uns 10.000 

caps/any  tot i que les proteaginoses, serien un limitant en l’escenari 0 i 1 i en l’E2 i 3  ho serien en l’horitzó climàtic RCP8.5. 

 

7.4. Balanç econòmic d’ingressos bruts per cultius 
 

En aquest apartat, s‟ha realitzat una valoració econòmica dels ingressos bruts potencials que podrien tenir els diversos cultius en els escenaris socioeconòmics combinats 

amb els escenaris climàtics així com diverses valoracions de preus per a cada producte en funció de si és ecològic o convencional.  

En aquest sentit, s‟ha fet una comparació entre rendiments (Tn/ha) convencionals i dos escenaris de producció ecològica (-20% i -25% respecte del convencional).  

Per altra banda, s‟ha procedit a comparar els preus de mercat convencionals amb dos escenaris d‟ecològics. Un d‟aquests és amb preus històrics i, un altre, amb preus 

convencionals d‟aquest any. Aquesta comparativa diferenciada s‟ha fet ja que els preus convencionals de 2021 són totalment distorcionats respecte la mitjana històrica 

de diferencials de preu entre ecològic i convencional.  
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Taula 51: Ingressos bruts en € en funció dels cultius, els escenaris climàtics i socioeconòmics 

PRODUCCIÓ CONVENCIONAL  

   Escenari 0 (tn) Escenari1 (tn) Escenari 2 (tn) Escenari 3 (tn) 

Percentatge 

superfície 

Preu base 

(€/tn) 

BASE RCP 4.5 R.C.P 8.8 BASE RCP 4.5 R.C.P 8.8 BASE RCP 4.5 R.C.P 8.8 BASE RCP 4.5 R.C.P 8.8 

Favó 450          351.045,0 €       291.060,0 €        272.655,0 €        684.630,0 €         567.675,0 €          531.765,0 €          827.325,0 €         686.025,0 €         642.600,0 €         810.495,0 €         672.075,0 €         629.550,0 €  

blat 200         931.900,0 €       833.500,0 €        992.160,0 €       1.817.500,0 €       1.625.600,0 €      1.548.000,0 €       2.196.320,0 €      1.964.440,0 €       1.870.680,0 €        2.151.680,0 €      1.924.500,0 €       1.832.640,0 €  

ordi 180       1.258.038,0 €     1.147.482,0 €     1.378.404,0 €      2.453.580,0 €      2.237.940,0 €       2.150.658,0 €     2.964.996,0 €       2.704.410,0 €       2.598.930,0 €       2.904.714,0 €     2.649.438,0 €       2.546.100,0 €  

Espelta (consum 

humà) 

600        259.860,0 €      246.360,0 €        318.780,0 €        506.760,0 €        480.480,0 €         497.340,0 €          612.360,0 €         580.620,0 €          601.020,0 €        599.940,0 €        568.860,0 €         588.780,0 €  

llentia (consum 

humà) 

750        468.975,0 €       390.225,0 €       476.925,0 €         914.625,0 €          761.025,0 €          744.150,0 €        1.105.275,0 €         919.650,0 €         899.250,0 €       1.082.775,0 €        900.975,0 €        880.950,0 €  

alfals 150       4.031.505,0 €    2.654.790,0 €    2.907.465,0 €     7.862.700,0 €        5.177.655,0 €      4.536.360,0 €      9.501.600,0 €      6.256.875,0 €        5.481.915,0 €      9.308.430,0 €      6.129.675,0 €      5.370.465,0 €  

  

PRODUCCIÓ ECOLÒGICA (-20% DE PRODUCCIÓ RESPECTE EL CONVENCIONAL)    

  

Favó 800        499.264,0 €        413.952,0 €        387.776,0 €        973.696,0 €         807.360,0 €         756.288,0 €       1.176.640,0 €         975.680,0 €          913.920,0 €        1.152.704,0 €        955.840,0 €         895.360,0 €  

blat 360       1.341.936,0 €    1.200.240,0 €      1.428.710,4 €      2.617.200,0 €      2.340.864,0 €       2.229.120,0 €       3.162.700,8 €      2.828.793,6 €       2.693.779,2 €       3.098.419,2 €       2.771.280,0 €       2.639.001,6 €  

ordi 330        1.845.122,4 €     1.682.973,6 €      2.021.659,2 €     3.598.584,0 €        3.282.312,0 €       3.154.298,4 €     4.348.660,8 €     3.966.468,0 €        3.811.764,0 €      4.260.247,2 €     3.885.842,4 €      3.734.280,0 €  

Espelta (consum 

humà) 

800          277.184,0 €       262.784,0 €       340.032,0 €        540.544,0 €           512.512,0 €         530.496,0 €          653.184,0 €          619.328,0 €          641.088,0 €         639.936,0 €        606.784,0 €         628.032,0 €  

llentia (consum 

humà) 

1400         700.336,0 €       582.736,0 €        712.208,0 €      1.365.840,0 €       1.136.464,0 €         1.111.264,0 €       1.650.544,0 €       1.373.344,0 €       1.342.880,0 €       1.616.944,0 €      1.345.456,0 €         1.315.552,0 €  

alfals 180      3.870.244,8 €    2.548.598,4 €      2.791.166,4 €      7.548.192,0 €      4.970.548,8 €      4.354.905,6 €        9.121.536,0 €     6.006.600,0 €       5.262.638,4 €      8.936.092,8 €     5.884.488,0 €       5.155.646,4 €  

  

PRODUCCIÓ ECOLÒGICA (-25% DE PRODUCCIÓ RESPECTE EL CONVENCIONAL) 

 

Favó 800        468.060,0 €      388.080,0 €       363.540,0 €         912.840,0 €         756.900,0 €         709.020,0 €        1.103.100,0 €         914.700,0 €         856.800,0 €      1.080.660,0 €        896.100,0 €        839.400,0 €  

blat 360       1.258.065,0 €      1.125.225,0 €      1.339.416,0 €      2.453.625,0 €       2.194.560,0 €     2.089.800,0 €      2.965.032,0 €       2.651.994,0 €        2.525.418,0 €      2.904.768,0 €      2.598.075,0 €      2.474.064,0 €  

ordi 330       1.729.802,3 €     1.577.787,8 €      1.895.305,5 €       3.373.672,5 €        3.077.167,5 €       2.957.154,8 €      4.076.869,5 €       3.718.563,8 €        3.573.528,8 €       3.993.981,8 €      3.642.977,3 €      3.500.887,5 €  

Espelta (consum 

humà) 

800        259.860,0 €      246.360,0 €        318.780,0 €        506.760,0 €        480.480,0 €         497.340,0 €          612.360,0 €         580.620,0 €          601.020,0 €        599.940,0 €        568.860,0 €         588.780,0 €  

llentia (consum 

humà) 

1400         656.565,0 €        546.315,0 €       667.695,0 €      1.280.475,0 €       1.065.435,0 €        1.041.810,0 €       1.547.385,0 €        1.287.510,0 €        1.258.950,0 €        1.515.885,0 €       1.261.365,0 €        1.233.330,0 €  

alfals 180      3.628.354,5 €      2.389.311,0 €      2.616.718,5 €     7.076.430,0 €      4.659.889,5 €      4.082.724,0 €       8.551.440,0 €        5.631.187,5 €        4.933.723,5 €       8.377.587,0 €       5.516.707,5 €       4.833.418,5 €  
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Font: Elaboració pròpia 

 

 

Taula 52: Ingressos bruts en € en funció dels cultius, els escenaris climàtics i socioeconòmics 

 Preu històrics 

convencionals 

(€/tn) 

Variació entre ingressos bruts 

 ecològics  i convencionals  
amb preus històrics i -20% de producció 

ecològica 

Variació entre ingressos bruts 

 ecològics  i convencionals  
amb preus històrics i -25% de 

producció ecològica 

Preu actual 2021 

convencionals 

(€/tn) 

Variació entre ingressos bruts 

 ecològics  i convencionals  
amb preus de l’any 2021  i -20% de 

producció ecològica 

Favó 450 29,7% 25,0% 450 29,7% 

Blat 200 30,6% 25,9% 276 4,2% 

Ordi 180 31,8% 27,3% 267 -1,1% 

Espelta (consum 

humà) 

600 6,3% 0,0% 600 6,3% 

Llentia (consum 

humà) 

750 33,0% 28,6% 750 33,0% 

Alfals 150 -4,2% -11,1% 185 -28,5% 

Font: Elaboració pròpia 
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En funció dels resultats obtinguts a la taula 52, es pot observar que els ingressos bruts  amb preus 

històrics d‟ecològic i convencional amb una reducció de la producció ecològica d‟un 20% són per a: favó, 

llentia, ordi i blat al voltant d‟un 30% superiors en ecològic. Pel que fa a l‟espelta, els ingressos són d‟un 

6% superiors i per a l‟alfals els resultats són negatius (-4,2%).  

Si es planteja una reducció dels rendiments ecològics en un 25% respecte del convencional, el diferencial 

de preu segueix sent favorable a l‟ecològic d‟entre un 25 i 28% per a ordi, blat, favó i llentia. L‟espelta 

quedaria amb un rendiment igual que el convencional i l‟alfals seria clarament deficitari amb un -11.1%.  

En darrer terme, si s‟assumeixen els preus anòmals del mercat convencional de l‟any 2021 respecte de 

l‟ecològic, es pot veure una clara reducció del marge i per la majoria de cereals s‟està a valors propers al 

punt d‟equilibri  tot i que per a l‟espelta seria negativa. Per a l‟alfals, els resultats serien clarament molt 

negatius i propers al -28.5%.  

 

  



 

70 

 

8. CONCLUSIONS 
 

- En termes agronòmics, el clima del Pallars es beneficiarà de l’increment de temperatures 

predites per la regionalització del Meteocat basada en els models RCP4.5 i RCP8.5, malgrat el 

fet que, es produeixi una disminució de la precipitació anual (actualment prou abundosa a 

l‟àmbit d‟estudi). Dels mapes dels tipus d’estiu destaca la gran semblança entre els escenaris 

RCP4.5 i RCP8.5, l‟ascens de l‟estiu maize pels fons de vall del Pallars Sobirà, i l‟aparició de 

l‟estiu més càlid, oryza, al Pallars Jussà. Aquests trets tenen gran influència sobre la idoneïtat 

climàtica dels cultius de cicle curt d‟estiu, com es comenta més avall. Pel que fa al tipus 

d’hivern, en contrast amb l‟estiu, dels mapes s’observa una gran diferència entre els 

escenaris RCP4.5 i RCP8.5 (fet que també es trasllada a la idoneïtat climàtica dels cultius 

d‟hivern). A l‟escenari base, l‟àmbit d‟estudi és majoritàriament de tipus avena fred a cotes 

baixes i els tipus triticum-avena i triticum càlid i fred, progressivament més frescos, ocupen els 

vessants i cims muntanyosos. Els escenaris futurs tenen en comú la retracció dels hiverns 

triticum a les cotes més altes i l’aparició de l’hivern avena càlid al Pallars Jussà; no obstant, 

amb l‟escenari RCP4.5, el Pallars Sobirà i el nord del Jussà esdevenen principalment triticum-

avena, mentre que segons l‟RCP8.5 en bona part esdevindrien avena fred. Per últim, els mapes 

de règim d’humitat dels escenaris futurs són semblants, tret del fet que l’incipient 

medsemiàrid de la conca de Tremp creix més a l’RCP8.5 que a l‟RCP4.5. La retracció dels 

règims humit i humit permanent cap a cotes altes dona lloc a un medhumit (encara força 

hospitalari per a l„agricultura) majoritari al Pallars Sobirà, mentre que el medsec creix fins a 

ocupar la major part del Pallars Jussà i els fons de vall del Sobirà, ambdós trets en comú al dos 

escenaris futurs. 

 

- Els resultats d‟idoneïtat climàtica de cultiu reflecteixen les observacions esmentades per als 

règims climàtics en funció del perfil de règims tolerats per cadascuna de les espècies en estudi. 

Els cultius d‟hivern com ara blat, ordi i favó guanyen molta extensió de viabilitat de cultiu al 

secà a costa de la inviabilitat per excés de fred, mentre l‟àrea que exigeix reg augmenta poc. 

Per tant, per a la superfície potencial d‟extensió d‟aquests cultius, doncs, el canvi climàtic 

resultarà beneficiós. Per la seva banda, la llentia és el conreu amb menor superfície de 

viabilitat al secà entre els conreus estudiats (és l‟espècie més fredolica entre les considerades), 

però també veurà incrementada aquesta superfície en els escenaris futurs, especialment a 

les valls del Pallars Sobirà, gràcies a la retracció dels hiverns triticum-avena, que no tolera. De la 

llentia també destaca la semblança entre els escenaris Base i RCP4.5, resultat de la distribució 

del triticum-avena als tres escenaris. Per últim, l‟alfals constitueix un exemple en què també 

s‟amplia el potencial total de cultiu, però amb una proporció més elevada de reg obligat. Al 

Pallars Jussà, la superfície de viabilitat al regadiu existent a l’escenari base creix fins 

ocupar la major part de la comarca, fet que resulta de l’expansió del règim medsec. Al 

Pallars Sobirà es guanya molta viabilitat de cultiu en secà per la retracció dels règims tèrmics 

freds a cotes elevades, però també hi creix la superfície de reg obligatori per l‟entrada de medsec 

als fons de vall. Així doncs, en general, per als cultius extensius estudiats, el canvi climàtic 

probablement augmentarà l‟àrea cultivable potencial de la majoria de conreus considerant la 

viabilitat al secà i al regadiu conjuntament, amb l‟excepció dels cereals de cicle curt d‟estiu (que 

es veuran negativament afectats per la pujada d‟estius càlids cap a altituds i latituds més 

elevades). A cotes altes, molt cultius d’hivern esdevindran viables a zones que són massa 

fredes a l’escenari base, mentre que a cotes més baixes algunes zones perdran potencial de 

cultiu al secà però encara seran idònies per a la majoria de cultius en regadiu. Entre les 

espècies contemplades, en cap cas es perd viabilitat de cultiu si es disposa de reg (la idoneïtat de 

cultiu “no viable” es redueix en els escenaris futurs per a tots els conreus).       

 



 

71 

 

Els càlculs de NBR indiquen els consums d‟aigua de reg dels diferents cultius en l‟escenari base 

i com augmentarien en l‟escenari 2021-50 segons els models RCP4.5 i RCP8.5. Els cultius 

extensius estudiats es poden agrupar en cereals d‟hivern, cereals d‟estiu (ordi i blat en els dos 

cicles de cultiu), llegum d‟hivern-primavera (llentia i favó), i alfals (l‟únic cultiu plurianual entre 

els estudiats). Les NBR mitjanes d‟aquests 4 grups permeten extreure algunes conclusions 

(Taula 5354). D‟una banda, l‟escenari RCP8.5 conduiria en tots els casos a NBR més 

elevades. Segonament, les diferències entre RCP8.5 i RCP4.5 són més marcades per als 

cultius de cicle llarg d’hivern i menys intenses en cicles curts d’estiu (si bé el consum total 

d‟aigua de reg és i seguirà sent més elevat en els cultius d‟estiu que en els d‟hivern). Per últim, 

els requeriments de reg de l‟alfals doblen els de la resta de varietats estudiades. En ser un cultiu 

que roman al camp tot l‟any (tant els mesos de més consum absolut d‟aigua com els mesos en 

què hi haurà més increment percentual d‟NBR amb el canvi climàtic), les aportacions de reg 

augmentarien molt als escenaris futurs.  

 

Taula 5354. Resum de les necessitats de reg del tipus de conreus analitzats i els increments que experimentaran en escenaris futurs 

NBR anual 

(mitjana grup) 

Base RCP4.5 RCP8.5 variació 4.5 (%) variació 8.5 (%) 

CerealHivern      2.676,18         3.033,36         3.304,67    13,3% 23,4% 

CerealEstiu      2.999,51         3.526,68         3.680,14    17,6% 22,7% 

LlegumHivern      3.418,61         3.899,06         4.062,75    14,1% 18,9% 

Alfals      6.028,74         7.455,04         7.935,68    23,7% 31,6% 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Aquesta valors ens indiquen uns increments destacats del dèficit hídric que, en general, són 

motivats per un increment important de l’evapotranspiració de tots els cultius en tot el seu 

cicle de cultiu. Aquest fet és clau, ja que la idoneïtat general dels cultius serà major (més 

temperatura que obrirà finestres d‟oportunitat en alçada i climes més càlids però no inhòspits per 

a les varietats esmentades) però la productivitat general dels cultius caurà de manera important 

fruit d‟aquesta manca d‟aigua en els moments clau del seu desenvolupament.  

 

- El rendiment o productivitat en kg/ha s‟ha aproximat a través de rectes derivades de 

productivitats comarcals reals i dades agro-climàtiques calculades. Segons aquestes rectes (veure 

metodologia), l‟alfals seria més sensible a l‟increment de l‟estrès hídric que la resta de cultius 

(pendent més pronunciat cap a valors negatius de Pef-ETP0, Figura 36 2736). Favó, llentia i 

espelta hi tindrien una sensibilitat semblant i inferior a la de blat i ordi. 

 

Figura 36 27. Rectes resultants de l’aproximació realitzada amb dades comarcals reals. 



 

72 

 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

De les productivitats així calculades se‟n deriva una producció potencial en Tn, que seria la 

producció global que s‟assoliria a l‟àmbit si el cultiu es fes a totes les parcel·les on fos 

climàticament idoni. Tot i que la dada no sigui d‟aplicació a la pràctica, ja que no seria 

interessant destinar tot el territori a cultivar una sola espècie, la variació d‟aquesta dada en els 

escenaris futurs permet avaluar l‟impacte del canvi climàtic sobre els diferents conreus a 

diferents zones. Dels cultius analitzats, s’observa que la producció (Tn total) dels cereals es 

reduiria moderadament (de 15-20% l’ordi, de 10-15% el blat i de només un 2-5% l’espelta,   
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Taula 525552). D’altra banda, els llegums tindrien una pèrdua de productiva una mica 

superior a la dels cereals (del 17 al 22%). L’alfals, per últim, essent el més exigent en reg i 

sensible a l’estrès hídric, perdria fins al 34% de la seva producció potencial a l’escenari 

RCP4.5 i 42% a l’RCP4.5. 
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Taula 5255. Resum de potencial productiu de conreus analitzats i les variacions que experimentaran en escenaris futurs per a 

producció convencional. S’estima que la producció ecològica podria ser un 20% més baixa.  

Producció potencial (Tn) base rcp45 rcp85 variació 45 (%) variació 85 (%) 

Blat 

 119.648,85    

            

107.015,90    

            

101.908,06    -10,6% -14,8% 

Espelta                        

31.581,6    

                

29.944,8    

                

30.994,6    -5,2% -1,9% 

Ordi                     

90.886,84    

              

78.584,34    

              

73.940,63    -13,5% -18,6% 

Llentia                     

18.239,94    

              

15.177,14    

              

14.839,87    -16,8% -18,6% 

Favó                     

22.755,46    

              

18.868,33    

              

17.674,41    -17,1% -22,3% 

Alfals                  

392.007,88    

            

258.140,43    

            

226.167,50    -34,1% -42,3% 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

- Pel que fa a la distribució de la productivitat (kg/ha) en general, les caigudes més importants 

són a la zona del Pallars Sobirà i, en especial, al RCP 4.5 i en la major part del RCP8.5. 

Aquest impacte diferencial en les productivitats de la zona no es trasllada de manera directa en la 

producció potencial en tn totals de cada territori. Això és degut a que, en alguns casos, 

l‟increment de superfície en zones altes permet compensar les caigudes de producció (seria el 

cas de tots els cereals). Per a la resta de cultius, les dinàmiques de menys productivitat van 

associades a una menor productivitat global.  

- Si aquests valors es traslladen a ingressos bruts fent una comparativa entre ecològic i 

convencional amb preus històrics i una reducció del 20% de la producció ecològica, s‟observa 

que els ingressos bruts del favó, l‟ordi, el blat i la llentia, són un 30% superiors que en 

convencional. Aquesta valor es redueix a valors d‟entre el 25% i 28,6% per als mateixos cultius 

si es redueix la producció en un 25% de l‟ecològic. L‟espelta amb un 20% de reducció de 

producció generaria uns ingressos d‟un 6,3% superiors i es quedaria igual que el convencional si 

la reducció de producció fos del 25%. En el cas de l‟alfals, els valors són clarament negatius en 

els dos escenaris (-4,2% i -11,1%).  

- Finalment si els preus de mercat utilitzats fossin els de l‟any 2021, el diferencial entre ecològic i 

convencional es reduiria a valors d‟entre 4i  5%, essent l‟espelta lleugerament negativa, al igual 

que l‟alfals que seria clarament negatiu (-28.5%).  

 

- Per altra banda, aquests valors si es traslladen a escenaris socioeconòmics potencials per a la 

producció ecològica, poden generar 4 horitzons de superfície total disponible per a ecològic de: 

6.022 ha, 11.744 ha, 14.192 ha i 13.904 ha en funció de la cabana ramadera intensiva. Val a dir, 

però, que es plantegen diversos limitants molt destacats per a poder assolir aquests objectius. 

D‟una banda, a l‟E0 hi ha 6.022 ha que no s‟ha pogut determinar si es fertilitzen amb químic o 

amb dejeccions d‟altres comarques. Si és la segona opció, caldria veure quina part d‟aquest total 

es pot alliberar per a ecològic i, si fos així, què passaria amb la resta de superfície que, 

segurament, ara es fertilitza químicament. És a dir, hi hauria prou dejeccions orgàniques no 

intensives a l‟àmbit per a poder garantir la fertilitat a llarg termini d‟aquestes superfícies? 

Per altra banda, la part de terres que es podrien passar a ecològic a partir del compostatge de les 

dejeccions no intensives, ho podrien fer gràcies a un correcte maneig de les dejeccions a partir de 

compostatge durant 6 mesos. Per tant, caldria establir estratègies per a realitzar compostatge a 

finca o en petites instal·lacions comunitàries que permetessin fertilitzar aquestes superfícies -

entre  5.722 ha i 7.320ha- d‟una manera racional. 

El que sí que queda clar és que, amb la producció actual de vedells ecològics del Pallars, 

uns 3.000 a l’any, hi hauria superfície suficient per a fer l’engreix de tots a partir d’una 
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dieta amb un 40% de cereals, un 50% de proteaginoses -en base a l’alfals deshidratat o sec- 

i un 10% d’altres productes i correctors que es podrien produir a l’àmbit o importar.  

 

Finalment, es pot constatar que existeix prou superfície a l’àmbit per a poder ser destinada a 

agricultura ecològica i seguir manteniment una cabana ramadera important i no molt allunyada 

de la configuració actual.  

 

També, s‟observa que amb els  preus històrics entre ecològic i convencional, el marge 

d‟increment d’ingressos podria estar de l’ordre del 25-30% a favor de l‟ecològic. Cal dir que 

el marge net final podria ser molt diferent ja que la composició de costos de cada explotació 

podria determinar marges més alts o baixos en funció d‟aquesta estructura de costos.  

 

Aquest increment d’ingressos bruts, podrien compensar, amb escreix, la caiguda de 

productivitat dels cultius derivada dels nous escenaris climàtics que, en la majoria dels casos 

seria del 5 al 17%, a excepció de l‟alfals.  

 

Per altra banda, la producció de pinso a escala local té sentit ja que alguns ramaders, en diversos 

punts del territori, treballen amb petits molins per reduir costos i, especialment, de transport. En 

aquest sentit, l‟estudi d‟algunes instal·lacions individuals o col·lectives de petita escala i 

adaptades a les necessitats dels ramaders podria generar un impacte positiu al territori.  

De la mateixa manera, si la implantació de l‟ecològic fos elevada es podria plantejar la creació 

d‟un fàbrica de pinso ecològica que pogués vendre a tercers (dins i fora de la comarca), però, 

l‟escala de la inversió i dels volums processats requeriria un estudi de mercat molt acurat.  

Per altra banda, la riquesa de proteaginoses que s‟ha plantejat a l‟estudi  és molt limitada i podria 

generar desajustos a l‟hora de fer el pinso. Per tant, caldria establir altres cultius com ara soja en 

alguns regadius, colza o gira-sol per aprofitar-ne el seu tortó.  

 

Finalment, destacar que el potencial per alimentar vedells ecològics podria ser molt més alt però, 

realment, la principal trava per al canvi és, ara per ara, de tipus cultural. Hi ha fortes reticències 

ja que el desconegut genera por. Una por, però, que pot acabar sent el motor del canvi, un 

canvi necessari per afrontar un futur que serà més local.  Cal animar el sector a fer el canvi. 

En aquest sentit, el treball que s'està realitzant des de PallarsActiu fomentant la sensibilització i 

coordinant un grup de pagesos del territori interessats amb la producció ecològica és important 

que es mantingui viu per així poder anar treballant accions conjuntes i superant de manera grupal 

i col·lectiva aquestes reticències i temors per tal d'aconseguir que es pugui fer conversió cap a la 

producció ecològica. o alguna cosa per l'estil i acabar aquí, i així també esmentem el treball que 

es fa des de PallarsActiu 
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ANNEX I: PLÀNOLS 
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