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1. Introducció als sistemes agroforestals 

1. Definicions i principals tipus de sistemes 

 

2. Sistemes agroforestals tradicionals vs. moderns 

 

3. Fonament dels sistemes agroforestals 



1.1. Definicions i principals tipus de sistemes 

Combinació deliberada de vegetació llenyosa (arbres i/o arbustos) en sistemes  

productius agrícoles o ramaders amb l’objectiu d’obtenir beneficis resultants  

de les interaccions ecològiques i econòmiques (AGFORWARD, 2017) 



1.1. Definicions i principals tipus de sistemes 
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1.1. Definicions i principals tipus de sistemes 

Principals sistemes agroforestals 

Silvoarables 

Silvopastorals 

 
Combinació d’arbres amb producció ramadera 
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Principals sistemes agroforestals 

Silvoarables 

Silvopastorals 

 
Introducció d’arbres  

en pastures… 
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1.1. Definicions i principals tipus de sistemes 

Principals sistemes agroforestals 

Silvoarables 

Silvopastorals 

 
Introducció d’arbres  

en pastures… 

 

…i pasturatge de 

boscos 

© Marc Taüll 



1.1. Definicions i principals tipus de sistemes 

Principals sistemes agroforestals 

Silvoarables  

Silvopastorals  

Filtres riparis 

 
Línies de vegetació permanent (arbres, arbustos o herbàcies), naturals o plantades en  

l’espai entre un terreny de conreu o pastura i un curs d’aigua (riu, llac, aiguamoll, estany). 
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1.1. Definicions i principals tipus de sistemes 

Principals sistemes agroforestals 

Silvoarables  

Silvopastorals  

Filtres riparis  

Marges tallavents  

Conreus sota bosc  

Arbre + arbre 
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Noguera + avellaner 



1.1. Definicions i principals tipus de sistemes 

Principals sistemes agroforestals 

Silvoarables  

Silvopastorals  

Filtres riparis  

Marges tallavents  

Conreus sota bosc  

Arbre + arbre 

Arbres multipropòsit 



1.2. Sistemes agroforestals tradicionals vs. moderns 

Arbres + conreus: un concepte vell… 

Conreu combinat 1962 

Fruiters + conreu anual 402.000 

Olivera + conreu anual 243,000 

Conreu anual sota arbrat 686,000 

Eichhorn et al, 2006 



1.2. Sistemes agroforestals tradicionals vs. moderns 

Arbres + conreus: un concepte vell… 

Berga, 1953 (Àngel Prat) 
 

Arbres en marges: fruita, llenya, fusta, retenció terrasses… 



1.2. Sistemes agroforestals tradicionals vs. moderns 

Arbres + conreus: un concepte vell… 

…actualitzat 

©Agroof 

PER QUÈ? 



1.2. Sistemes agroforestals tradicionals vs. moderns 

Manresa. Juan Matamala, 1951 
Tarancón (Cu). Serrano, 1963 



1.2. Sistemes agroforestals tradicionals vs. moderns 

IGN 
2014 

1956 

Cat: ‐50% longitud marges 1957‐81  

(de Miguel et al, 2000) 



1.2. Sistemes agroforestals tradicionals vs. moderns 

Eichhorn et al, 2006 

Per què recuperar aquests sistemes? 

 
Superfície estimada de sistemes combinant arbre i conreu a Espanya 

Conreu combinat 1962 1999 

Fruiters + conreu anual 402.000 13.500 

Olivera + conreu anual 243,000 15.000 

Conreu anual sota arbrat 686,000 213.100 



1.2. Sistemes agroforestals tradicionals vs. moderns 

Mercat cada cop  

més global 

Per què recuperar aquests sistemes? 

Processos que fomenten la segregació d’arbres i conreus 
 

Mecanització 

Població  

creixent Política d’ajuts 

Especialització  

productors 

Separació  

administrativa 

Descens nombre  

agricultors 



1.2. Sistemes agroforestals tradicionals vs. moderns 

Per què recuperar aquests sistemes? 

Desagregació sistemes agrícoles i forestals  agroecosistemes simplificats i desequilibrats 

ICGC 



1.2. Sistemes agroforestals tradicionals vs. moderns 

Pèrdua de fertilitat Estructura del sòl 

Erosió 
 

Contaminació mineral i orgànica 

Salinització 

Matèria orgànica i C 

Pèrdua de biodiversitat 

Eutrofització 
Paisatge homogeni 

Per què recuperar aquests sistemes? 

Desagregació sistemes agrícoles i forestals  agroecosistemes simplificats i desequilibrats 

Tsonkova et al (2012), Coello et al (2015), Torralba et al (2016) 



1.2. Sistemes agroforestals tradicionals vs. moderns 

Per què recuperar aquests sistemes? 

 
Cal desenvolupar nous models productius... 

 

…sostenibles econòmicament 

 

…sostenibles ambientalment 

 

…resilients davant canvi climàtic i mercats globalitzats 



1.3. Fonament dels sistemes agroforestals 

Dupraz i Liagre  

(2008) 

Complementarietat en l’ús dels recursos (llum, aigua, nutrients) 

Interaccions arbre-conreu: positives >> negatives 



1.3. Fonament dels sistemes agroforestals 

Dupraz i Liagre (2008) 

Mes Conreu Arbres 

Nov X 

Des X 

Gen X 

Feb X 

Mar X 

Abr X (X) 

May X (X) 

Jun X X 

Jul X 

Ago X 

Sep X 

Oct (X) 

Exemple complementarietat en l’ús dels recursos (temps): planifolis + cereal hivern 



1.3. Fonament dels sistemes agroforestals 

Dupraz i Liagre (2008) 

Exemple complementarietat en l’ús dels recursos (espai): planifolis + cereal hivern 

Radiació solar (arbre) 

 
 

Radiació solar (conreu)  

Aigua, nutrients (conreu) 

 
Aigua, nutrients (arbre) 



1.3. Fonament dels sistemes agroforestals 

Exemple complementarietat en l’ús dels recursos (espai): planifolis + cereal hivern 

Agrícola 



1.3. Fonament dels sistemes agroforestals 

Exemple complementarietat en l’ús dels recursos (espai): planifolis + cereal hivern 

Agroforestal 
 

Agrícola 



1.3. Fonament dels sistemes agroforestals 

Dupraz i Liagre (2008) 

Interaccions en sistemes silvoarables (+ marges riparis, tallavents...) 

 
Interaccions positives per al conreu: 

‐ Menys vent, menys transpiració 

‐ Temperatures extremes suavitzades 

‐ Més humitat ambiental 

‐ Bombeig aigua i nutrients 

‐ Refugi fauna auxiliar 

‐ Fertilització indirecta (fulles, fruits) 

 
Interaccions negatives per al conreu: 

‐ Ombratge 

‐ Pèrdua de superficie conreada (4‐6% camp) 



1.3. Fonament dels sistemes agroforestals 

Dupraz i Liagre (2008) 

Interaccions en sistemes silvoarables (+ marges riparis, tallavents...) 

Interaccions positives per als arbres: 

‐Aprofitament lixiviats 

‐Sense competència temporalment  

(conreus anuals) 

Interaccions negatives per als arbres 

‐ Competència per l’aigua 

‐ Possibles danys (mecanització) 



1.3. Fonament dels sistemes agroforestals 

Exemple complementarietat en l’ús dels recursos (espai): planifolis + pastura 

B.T. Kang, IITA (1996) 
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Exemple complementarietat en l’ús dels recursos (espai): planifolis + pastura 

B.T. Kang, IITA (1996) 

Radiació solar (pastura) 

Aigua, nutrients (pastura) 



1.3. Fonament dels sistemes agroforestals 

Exemple complementarietat en l’ús dels recursos (espai): planifolis + pastura 

B.T. Kang, IITA (1996) 

Radiació solar (arbre) 

Radiació solar (pastura) 

Aigua, nutrients (pastura)  

Aigua, nutrients (arbre) 



1.3. Fonament dels sistemes agroforestals 

B.T. Kang, IITA (1996) 

Interaccions en sistemes silvopastorals 

 
Interaccions positives per a la pastura i els animals: 

‐ Menys vent, menys transpiració 

‐ Temperatures extremes suavitzades 

‐ Més humitat ambiental 

‐ Bombeig aigua i nutrients 

‐ Fertilització indirecta (fulles, fruits) 

‐ Benestar animal: protecció sol i pluja 

‐ Complement alimentació (brancam, fruits) 

 
Interaccions negatives per a la pastura: 

‐ Ombratge 



1.3. Fonament dels sistemes agroforestals 

Interaccions en sistemes silvopastorals 

 
Interaccions positives per als arbres: 

‐ Fertilització 

‐ Regulació competencia herbàcia 

 

Interaccions negatives per als arbres: 

‐ Possibles danys (cal protegir) 

‐ Compactació 

B.T. Kang, IITA (1996) 



1. Introducció als sistemes agroforestals 

2. Avaluació productiva‐econòmica, ambiental, social 

3.Disseny d’un sistema agroforestal 

4.Potencial d’aquests sistemes a Catalunya 

5.Marc normatiu 

6.Treballs en marxa i recursos disponibles 



2. Avaluació productiva‐econòmica, ambiental i social 

1. Silvoarables 

 

2. Silvopastorals 

 

3. Filtres riparis 



2.1. Avaluació dels sistemes silvoarables 

2.1.1. Avaluació productiva-econòmica 
 

Productivitat acumulada més alta que els sistemes purs 

Ús més eficient dels recursos 

 

Prevalença de les interaccions positives 
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2.1. Avaluació dels sistemes silvoarables 

2.1.1. Avaluació productiva-econòmica 

Productivitat acumulada més alta que els sistemes purs  

Relació de Superfície Equivalent 

LER = Relació de Superfície Equivalent: 1,2 - 1,4 (Graves et al, 2007; Colomb, 2009) 



2.1. Avaluació dels sistemes silvoarables 

Producció  

cereal (t) 

Volu

m 

Aclarides 

fusta de qualita 

Tallada final 

t (m3) 

Total 

Cultiu pur 150 

Aforestació 6x6 m 35 52 87 

Silvoarable 6x20 m 

RSE 

102 

= (102/150) 

2 

+ (54/87) = 0, 

52 

68 cereal + 0,62 

54 

fusta = 1,30 

2.1.1. Avaluació productiva-econòmica 

Productivitat acumulada més alta que els sistemes purs  

Relació de Superfície Equivalent 

Càlcul RSE: silvoarable noguera + cereal a l’Anoia; softwares PlotSAFE i FarmSafe (Colomb, 2009) 



Arable crops 

Agrofores try 

crops 

2.1. Avaluació dels sistemes silvoarables 

2.1.1. Avaluació productiva-econòmica 

Productivitat acumulada més alta que els sistemes purs  

Relació de Superfície Equivalent 

Colomb, 2009 

5 Productivitat cereal (t/ha) 

4 

 
3 

Arable 

2 

Ombratge poc Davallada Silvoarable 
1 

significatiu producció últims 

0  
0 

primers anys 

5 10 15 

 
20 

 
25 

anys: 30-35% 

30 35 40 45 

 
50 

Anys 



2.1. Avaluació dels sistemes silvoarables 

2.1.1. Avaluació productiva-econòmica 

Productivitat acumulada més alta que els sistemes purs  

Relació de Superfície Equivalent 

Resultats econòmics 

Colomb, 2009 
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2.1. Avaluació dels sistemes silvoarables 

2.1.1. Avaluació productiva-econòmica 

Productivitat acumulada més alta que els sistemes purs  

Relació de Superfície Equivalent 

Resultats econòmics 

 
VAN infinit €/ha 

Valor Anual 

Equivalent €/ha/any 

Agrícola 5.076 203 

 
 

Silvoarable 

Component agrícola 2.812 112 

Component arbrada 7.031 281 

Combinació 9.844 394 

i=4% 

% AF/Arable = +94% 

 
Colomb, 2009 



2.1. Avaluació dels sistemes silvoarables 

2.1.1. Avaluació productiva-econòmica 

Productivitat acumulada més alta que els sistemes purs  

Relació de Superfície Equivalent 

Resultats econòmics 

 
Publicació 

 
Unitat 

 
Agrícola 

Agroforestal 

(agrícola + forestal) 

 
% AF/Arable 

Graves et al, 2005 €/ha/any 180 297 + 65% 

Dupraz i Liagre, 2008 Producció (%) 100 225 +125% 

TIR: 6-7% 



2.1. Avaluació dels sistemes silvoarables 

Dupraz, 2012 

2.1.2. Avaluació ambiental-social 

 
- Filtratge de lixiviats (45-50% nitrat; Palma et al, 2006; Dupraz, 2012) 

 
N immobilitzat a l’arbre (50 anys): 335 kg/ha  

N a les fulles (acumulat 50 anys): 2.870 kg/ha  

(Coello, 2017) 

Dupraz, 2012 



2.1. Avaluació dels sistemes silvoarables 

2. Avaluació ambiental-social 

 

- Filtratge de lixiviats 

- Fixació i segrest de C a llarg termini 

En 50 anys: 220 t/ha CO2 (4,4 t/ha/any) 

 

Incorporats al sòl o per a usos de llarga vida útil (mobiliari) 



2.1. Avaluació dels sistemes silvoarables 

2. Avaluació ambiental-social 

 

- Filtratge de lixiviats 

- Fixació i segrest de C a llarg termini 

- Matèria orgànica i estructura del sòl 

- Menys erosió: vent i pluja (-78% erosivitat; Palma et al, 2006) 



2.1. Avaluació dels sistemes silvoarables 

2. Avaluació ambiental-social 

 

- Filtratge de lixiviats 

- Fixació i segrest de C a llarg termini 

- Matèria orgànica i estructura del sòl 

- Menys erosió: vent i pluja 

- Més biodiversitat i més ben connectada 

- Diversificació i vertebració del paisatge 

- Percepció social agricultor 

- Valor patrimonial terreny 



2.2. Avaluació dels sistemes silvopastorals 

2.2.1. Avaluació productiva-econòmica 

Productivitat acumulada més alta que els sistemes purs  

Ús més eficient dels recursos 

Prevalença de les interaccions positives 

Gran diversitat de models productius 

 

Primer model productiu-econòmic: ForageSAFE (García de Jalón, 2017) 



2.2. Avaluació dels sistemes silvopastorals 

2.2.1. Avaluació productiva-econòmica 
 

Publicacions amb estudis econòmics 

García de Jalón et al (2017): sistema silvopastoral a Extremadura amb ovella, vaca i porc ibèric. 

Marge 

(€/ha/any) 

Cobertura d’arbres 

0% (pastura) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Marge brut 124 129 183 181 179 177 175 173 159 118 70 

Marge net 25 27 37 33 29 24 20 16 1 ‐43 ‐93 

Cobertura òptima d’arbres: 

- a nivell econòmic: 27% 

- a nivell productiu (pastura + aglans): 40% 



2.2. Avaluació dels sistemes silvopastorals 

2.2.1. Avaluació productiva-econòmica 
 

Publicacions amb estudis econòmics 

Pastura pura 

(ovelles, xais) 

Sistema silvopastoral (ovelles, 

xais, biomassa, fusta) 

VAN (€/ha) 7.731 9.020 

Fernández‐Núñez et al (2008): sistema silvopastoral a Galícia amb oví per a carn, torn de 30 anys 



2.2. Avaluació dels sistemes silvopastorals 

2.2.1. Avaluació productiva-econòmica 
 

Publicacions amb estudis econòmics 

 

Taüll et al (sense publicar): viabilitat econòmica d’adevesar bosc a Catalunya 

 

‐Clima humit: viable (càrregues de 0,5‐0,9 UBM/ha/any) 

 

‐ Clima subhumit: no viable (càrregues de 0,30 UBM/ha/any)  només en el marc de polítiques 

de prevenció d’incendis 



2.2. Avaluació dels sistemes silvopastorals 

2. Avaluació ambiental-social 

- Filtratge de lixiviats 

- Fixació i segrest de C a llarg termini 

- Menys erosió: vent i pluja 

- Més biodiversitat i més ben connectada 

- Diversificació i vertebració del paisatge 

- Percepció social agricultor 

- Valor patrimonial terreny 

- Benestar animal /  producte d’alt valor afegit © Agroof 



2.2. Avaluació dels sistemes silvopastorals 

2. Avaluació ambiental-social 

- Filtratge de lixiviats 

- Fixació i segrest de C a llarg termini 

- Menys erosió: vent i pluja 

- Més biodiversitat i més ben connectada 

- Diversificació i vertebració del paisatge 

- Percepció social agricultor 

- Valor patrimonial terreny 

- Benestar animal /  producte d’alt valor afegit 

- Prevenció d’incendis forestals + transitabilitat (pastura sota arbrat) 



2.3. Avaluació dels filtres riparis 

Any 1 (2014) Any 3 (2016) 

2.3.1. Avaluació productiva-econòmica 

Cas d’estudi: Castelló de Farfanya (LIFE Futur Agrari) 

Conreu: blat de moro + blat en regadiu 



2.3. Avaluació dels filtres riparis 

P
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2.3.1. Avaluació productiva-econòmica 

Cas d’estudi: Castelló de Farfanya (LIFE Futur Agrari) 

 

Tallada Tallada Tallada + arrencament 

Retirada de nutrients  

excedentaris 

Obtenció de Energia neta +  

diversificació rendes 

N 
N 

100 

80 

60 

40 

20 

Rebrot Rebrot 



2.3. Avaluació dels filtres riparis 

2.3.1. Avaluació productiva-econòmica 

Cas d’estudi: Castelló de Farfanya (LIFE Futur Agrari) 
 

Resultats tallada 2017 (3 anys) 

P
ro

d
u
cc

ió
 a

c
u
m

u
la

d
a
 (

t/
h

a
) 

100 

80 

60 

40 

20 

280 kg N/ha 

Filtratge promig: 50% N 
N 

N 

Pròxims anys (rebrot):  

torn esperat: 2 anys 

355 MWh/ha 

(≈ consum energia 12 llars en 3 anys) 



2.3. Avaluació dels filtres riparis 

2. Avaluació ambiental-social 

- Filtratge de lixiviats (75-100%; Lee et al, 2013) 

- Fixació i segrest de C 

- Menys erosió: vent, pluja i avingudes (80-90%; Mann i Tolbert, 2000) 

- Més biodiversitat i més ben connectada 

- Diversificació i vertebració del paisatge 

- Percepció social agricultor 



2.3. Avaluació dels filtres riparis 

2. Avaluació ambiental-social 

- Filtratge de lixiviats 

- Fixació i segrest de C 

- Menys erosió: vent, pluja i avingudes 

- Més biodiversitat i més ben connectada 

- Diversificació i vertebració del paisatge 

- Percepció social agricultor 

- Generació d’energia renovable 

- Reducció de la temperatura de l’aigua 



2. Avaluació productiva‐econòmica, ambiental i social 

1. Silvoarables 

2. Silvopastorals 

3. Filtres riparis 

Conclusions: 

- Sistemes globalment més productius i diversificats 

- Sistemes més rendibles (filtres riparis?) 

- Notables avantatges ambientals i socials 



1. Introducció als sistemes agroforestals 

2. Avaluació productiva‐econòmica, ambiental, social 

3.Disseny d’un sistema agroforestal 

4.Potencial d’aquests sistemes a Catalunya 

5.Marc normatiu 

6.Treballs en marxa i recursos disponibles 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

Objectiu: fer prevaler les interaccions positives, minimitzar les negatives 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.1. Espècies 

2. Densitat 

 

3. Tècniques de plantació 

 

4. Tipus gestió 

3.5. Altres condicionants 

Densitat 
Tècniques 

Tipus gestió Espècies 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.1. Espècies 

2. Densitat 

 

3. Tècniques de plantació 

 

4. Tipus gestió 

3.5. Altres condicionants 

Densitat 
Tècniques 

Tipus gestió Espècies 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.1. Espècies 

Conreu / pastura: adaptar varietats només quan l’ombratge és notable 

© Agroof 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.1. Espècies 

Conreu / pastura  

Arbres: 

Obligatori: Alta rendibilitat i/o netament positius per a l’explotació 



Pollancre fusta  

(10-12 anys) 

Fusta qualitat (30-60 anys) 

 
Plantacions per a  

biomassa (2-3 anys) 

Fruiters  

(anual) 

Espècies  

d’interès  

per al ramat 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.1. Espècies 

Conreu / pastura  

Arbres: 

Obligatori: Alta rendibilitat i/o netament positius per a l’explotació 

 

Desitjable: 

‐ fulla caduca, brostada tardana 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.1. Espècies 

Conreu / pastura  

Arbres: 

Obligatori: Alta rendibilitat i/o netament positius per a l’explotació 

 

Desitjable: 

‐ fulla caduca, brostada tardana 

‐ multiproducte (fusta, brancam, fruit, fongs, biomassa) 

‐ altres avantatges: fixadores N, humus qualitat... 



3. Disseny i instal∙lació d’un sistema agroforestal 

3.1. Elecció d’espècies  

Conreu / pastura  

Arbres: 

Obligatori: Alta rendibilitat i/o netament positius per a l’explotació 

 

Desitjable: 

‐ fulla caduca, brostada tardana 

‐ multiproducte (fusta, brancam, fruit, fongs, biomassa) 

‐ altres avantatges: fixadores N, humus qualitat... 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.1. Espècies 

Conreu / pastura  

Arbres: 

Obligatori: Alta rendibilitat i/o netament positius per a l’explotació 

 

Desitjable: 

‐ fulla caduca, brostada tardana 

‐ multiproducte (fusta, brancam, fruit, fongs, biomassa) 

‐ altres avantatges: fixadores N, humus qualitat... 

Altres factors: plantació pura o mixta / material clonal, progènie, procedència 

Cal aplicar criteris conservadors quant a  

la disponibilitat hídrica 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.1. Espècies 

2. Densitat 

 

3. Tècniques de plantació 

 

4. Tipus gestió 

3.5. Altres condicionants 

Densitat 
Tècniques 

Tipus gestió Espècies 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.2. Densitat 

Defineix la superfície no conreada 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.2. Densitat 

Silvoarables: adaptada a la maquinària 

29x8 m (-3%) 7x6 m (-14%) 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.2. Densitat 

 

Silvoarables: adaptada a la maquinària 

 

Amb cereal: 16‐25 m x 4‐8 m (50‐150 arbres/ha; 4‐6% superfície) 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.2. Densitat 

 

Silvoarables 

 

Silvopastorals: % cobertura desitjada 

 
García de Jalón et al (2017): sistema silvopastoral a Extremadura amb ovella, vaca i porc ibèric. 

Marge 

(€/ha/any) 

Cobertura d’arbres 

0% (pastura) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Marge brut 124 129 183 181 179 177 175 173 159 118 70 

Marge net 25 27 37 33 29 24 20 16 1 ‐43 ‐93 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.2. Densitat 

Silvoarables  

Silvopastorals  

Filtres riparis 

 
Amplada: 4‐8 m 

 

Densitat plantacions biomassa: 5.000‐20.000 arbres/ha 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.1. Espècies 

2. Densitat 

 

3. Tècniques de plantació 

 

4. Tipus gestió 

3.5. Altres condicionants 

Densitat 
Tècniques 

Tipus gestió Espècies 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.3. Tècniques de plantació 

 

Evitar o mitigar els factors que posen en risc els arbres: 

 

‐ Sequera 

 

‐ Vegetació competidora 

 

‐ Danys causats per la fauna 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

Tècniques de plantació contra la sequera 

Reg de suport 

Preparació  

profunda del sòl 

Condicionadors 

del sòl 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

Tècniques de plantació contra la vegetació competidora 

Estassades mecàniques /  químiques 

Cobertes del sòl (individual o filera) 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

Tècniques de plantació contra la vegetació competidora 

El cas de les plantacions en filera: gestió de la vegetació entre els arbres 

www.agroforestry.eu 

http://www.agroforestry.eu/


3. Disseny d’un sistema agroforestal 

Tècniques de plantació contra els danys de la fauna 

Protecció individual 

Protecció  

col·lectiv

a 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

Tècniques de plantació contra els danys de la fauna 

El cas dels sistemes silvopastorals: protecció adaptada a la fauna emprada 

www.agroforestry.eu 

http://www.agroforestry.eu/


3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.1. Espècies 

2. Densitat 

 

3. Tècniques de plantació 

 

4. Tipus gestió 

3.5. Altres condicionants 

Densitat 
Tècniques 

Tipus gestió Espècies 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.4. Tipus gestió 

 

Factors que defineixen la gestió a aplicar (intensitat): 

 
‐ Coneixement de les espècies 

 

‐ Cost d’oportunitat i inversió disponible: inicial + manteniment 

 

‐ Perfil propietat: Temps complet? Segona activitat? Jubilat? Personal disponible? 

 

‐ Accessibilitat / distància al terreny 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

3.4. Tipus gestió 

Factors que defineixen la gestió a aplicar (intensitat)  

Segons tipus d’arbre... 

 

Productores de fusta de qualitat: 6‐10 podes + 1‐2 aclarides 

Conreus per a biomassa: Tallades cada 2‐4 anys, arrencament soques  

Fruiters: fertilitzacions anuals (?), regs (?) 

 

Alzines en deveses: poda puntual 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

Densitat 
Tècniques 

Tipus gestió Espècies 

Exemple interaccions: 

Objectiu mínima inversió en  

manteniment, silvoarable 

 Baixa densitat 

 Clons /  progènies 

 Fusta qualitat o micorritzades 

 Tècniques individuals 

 Tècniques preventives 

 (poques aclarides) 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

1. Espècies 

 

2. Densitat 

 

3. Tècniques de plantació 

 

4. Tipus gestió 

 

5. Altres condicionants 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

Altres condicionants 

Orientació de les fileres 

% llum al nivell del sòl 

Fileres N-S Fileres E-W 

Dupraz & Liagre,  

2008 



3. Disseny d’un sistema agrofore stal 

Altres condicionants 

Orientació de les fileres  

Dimensions i forma del terreny 

Google Maps 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

Altres condicionants 

Orientació de les fileres  

Dimensions del terreny  

Profunditat del sòl 

Mínim: 80-120 cm 

Dupraz & Liagre, 2008 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

Altres condicionants 

Orientació de les fileres  

Dimensions del terreny  

Profunditat del sòl 

 

Gestió flexible: interaccions creixents amb el temps 



3. Disseny d’un sistema agroforestal 

Conclusió: com minimitzar els efectes negatius 

 

Disseny per limitar l’ombratge sobre conreu i pastura: 

‐ Densitat baixa (distància entre fileres i dins filera) 

‐ Tipus d’arbres (fulla caduca, brostada tardana) 

‐ Gestió: podes i aclarides precoces 

‐ Orientació fileres 

 

Disseny per limitar la superfície ocupada pels arbres: 

‐ Densitat baixa (distància entre fileres) 

‐ Disposició en el perímetre del terreny 



1. Introducció als sistemes agroforestals 

2. Avaluació productiva‐econòmica, ambiental, social 

3.Disseny d’un sistema agroforestal 

4.Potencial d’aquests sistemes a Catalunya 

5.Marc normatiu 

6.Treballs en marxa i recursos disponibles 



4. Potencial d’aquests sistemes a Catalunya 

1. Zones vulnerables a nitrats (i altres contaminants) 

 

2. Agroecosistemes simplificats a gran escala 

 

3. Reducció del risc d’incendis forestals 

 

4. Explotacions en ecològic 

 

5. Altres casos 



4. Potencial d’aquests sistemes a Catalunya 

4.1. Zones vulnerables a nitrats (i altres contaminants) 

 
 

50% termes municipals  

Superfície duplicada des de 1998  

Impactes sobre salut humana  

Impacte ambiental (eutrofització)  

Cost depuració 

 

 

Filtres riparis?  

Silvoarables? 



4. Potencial d’aquests sistemes a Catalunya 

2. Agroecosistemes simplificats a gran escala / monocultius 

 

 
Vulnerabilitat a: 

- canvi climàtic 

- fluctuació mercats 

- plagues i malures 

 

Fragmentació d’hàbitats  

Bosc de ribera no funcional 

 
 

FMR, 2002 



(Unitats forestals homogènies creades per  

desenvolupar actuacions de prevenció GIF) 

4. Potencial d’aquests sistemes a Catalunya 

4.3. Reducció del risc d’incendis forestals 

Oportunitats d’adevesament i pastura sota bosc 

Perímetres de Protecció Prioritària 

Risc d’incendis tipus (Piqué et al, 2011) 

Punts estratègics  

de gestió  

(emplaçaments  

estratègics per  

canviar el  

comportament  

del foc) 



4. Potencial d’aquests sistemes a Catalunya 

4.4. Explotacions en ecològic / control integrat / diferenciació mercats 

 
Oportunitats: 

 

- Predació plagues per fauna auxiliar: caràbids, aus, ratpenats, 

 

- Fertilització indirecta i bombeig de nutrients 

 

- Pràctiques respectuoses: valor afegit al producte 

 

- Benestar animal 



4. Potencial d’aquests sistemes a Catalunya 

4.5. Altres casos 

 

4.4.1. Paisatges d’alt interès 

 

‐ Zones d’alta freqüentació / alt impacte visual 

 

‐ Paisatges culturals 

 

‐ Explotacions amb ecoturisme 

 

‐ Parcs agraris / camps periurbans 



4. Potencial d’aquests sistemes a Catalunya 

5. Altres casos 

 

1. Paisatges d’alt interès 

 

2. Viticultura en zones càlides 

 
Ombratge parcial: control grau 



4. Potencial d’aquests sistemes a Catalunya 

5. Altres casos 

 

1. Paisatges d’alt interès 

 

2. Viticultura en zones càlides 

 

3. Diversificació plantacions forestals joves (agroforestals temporals): 

 
Conreu els primers anys 

 

Pastura quan els arbres estan fora de risc 





1. Introducció als sistemes agroforestals 

2. Avaluació productiva‐econòmica, ambiental, social 

3.Disseny d’un sistema agroforestal 

4.Potencial d’aquests sistemes a Catalunya 

5.Marc normatiu 

6.Treballs en marxa i recursos disponibles 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

1. Evolució històrica de la PAC 

 

2. Els sistemes agroforestals a la PAC actual (2014‐2020) 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

5.1. Evolució històrica de la PAC 

 
Enfocament inicial: maximitzar productivitat 

 

‐ Pagament lligat a la producció 

 

‐ Concentracions parcel∙làries 

 

‐ Superfície ocupada per arbres: no elegible  arrencament 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

5.1. Evolució històrica de la PAC 

Enfocament inicial: maximitzar productivitat  

A partir de 2003: criteris sostenibilitat  

Desacoblament producció 

 

Criteris condicionalitat: manteniment d’elements característics del paisatge (marges) 

 

Primer esment sistemes agroforestals: Reglament 1698/2005 (necessitat de  

promoure aquests sistemes degut al seu alt valor ecològic i social) 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

5.1. Evolució històrica de la PAC 

Enfocament inicial: maximitzar productivitat  

A partir de 2003: criteris sostenibilitat 

 

PAC 2007‐2013 

 

‐Mesura 222 Reglament de Desenvolupament Rural (desenvolupat a través dels  

PDR): “establiment de nous sistemes agroforestals” (activada a 5 països) 

 

‐ Terreny 100% elegible amb menys de 50 arbres/ha (positiu però no suficient!) 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

5.2. Els sistemes agroforestals a la PAC actual (2014‐2020) 

Pilar I: elegibilitat per rebre pagament directe  

Pilar I: mesures de “greening” 

 

Pilar II: Desenvolupament Rural 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

5.2. Els sistemes agroforestals a la PAC actual (2014‐2020) 

 
Pilar I: elegibilitat per rebre pagament directe 

 

Arbres en un terreny “arable”: 100% elegible si: 

Densitat ≤ 100* arbres/ha de més de 4 m Ø copa  

Aquest límit NO afecta a: 

 

- Fruiters 

- Arbres que produeixin aliment per al ramat (fruit, brancam) 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

5.2. Els sistemes agroforestals a la PAC actual (2014‐2020) 

 
Pilar I: mesures de “greening” 

Què són? 

 

Ajuts per a explotacions >15 ha arables (no ecològic) 

 

>5% de superfície d’interès ecològic (SIE o Ecological Focus Areas) 

 

Quantia: +33% ajut directe 

 

19 SIE a Europa 

Espanya ha activat 4  incloent “superfícies agroforestals” 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

5.2. Els sistemes agroforestals a la PAC actual (2014‐2020) 

 
Pilar I: mesures de “greening” 

Què són? 

 

Condicions per rebre l’ajut: 

‐ Haver rebut ajuts del Pilar II: mesura 222 (2007‐2013) o 8.2 (2014‐2020) 

 

(cap d’aquestes dues mesures han estat activades a Catalunya) 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

5.2. Els sistemes agroforestals a la PAC actual (2014‐2020) 

 
Pilar I: mesures de “greening” 

Què són? 

 

Condicions per rebre l’ajut: 

 

Altres SIE “agroforestals” NO activats a Espanya: 

- Coixins riparis 

- Arbres aïllats, aliniats o en bosquets 
- Marges i franges arbrades 
- Conreus llenyosos amb finalitat energètica 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

5.2. Els sistemes agroforestals a la PAC actual (2014‐2020) 

 
Pilar II: Desenvolupament Rural 

Sub‐mesura 8.2: “promoció de la instal∙lació de sistemes agroforestals en terreny agrícola” 

 

Activada a 35 regions/estats europeus (30% del total) 

 

A Espanya: Andalussia, Astúries, Extremadura, Galícia, País Basc, Comunitat Valenciana 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

5.2. Els sistemes agroforestals a la PAC actual (2014‐2020) 

 
Pilar II: Desenvolupament Rural 

Sub‐mesura 8.2: “promoció de la instal∙lació de sistemes agroforestals en terreny agrícola” 

Sub‐mesura 8.3: “Gestió silvopastoral per a la prevenció d’incendis”  

Activada a Catalunya (≈40.000 € per a 2017, en forma de cofinançament).  

Elegibles: àrees dins els Perímetres de Protecció Prioritària. 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

5.2. Els sistemes agroforestals a la PAC actual (2014‐2020) 

 
Pilar II: Desenvolupament Rural 

Sub‐mesura 8.2: “promoció de la instal∙lació de sistemes agroforestals en terreny agrícola” 

 

Sub‐mesura 8.3: “Gestió silvopastoral per a la prevenció d’incendis” 

Operació 08.05.01 Actuacions silvícoles de millora (Gestió Forestal Sostenible dins PDR)  

Exemple: adevesament 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

5.2. Els sistemes agroforestals a la PAC actual (2014‐2020) 

 
Pilar II: Desenvolupament Rural 

Sub‐mesura 8.2: “promoció de la instal∙lació de sistemes agroforestals en terreny agrícola” 

 

Sub‐mesura 8.3: “Gestió silvopastoral per a la prevenció d’incendis” 

Operació 08.05.01 Actuacions silvícoles de millora (Gestió Forestal Sostenible dins PDR)  

Altres mesures PDR no activades: 

‐ M4 Petites plantacions d’arbres i marges 

‐ SM8.1 Forestació amb densitats baixes 

‐ M10 Sistemes agrícoles tradicionals (inclou pastures arbrades, marges i horts) 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

5.2. Els sistemes agroforestals a la PAC actual (2014‐2020) 

Previsió nova PAC (2021‐2027) (en negociació)  

Continuació del suport cap a aquests sistemes 

 

Eliminació del límit de densitat arbrada per mantenir elegibilitat 



5. Marc normatiu dels sistemes agroforestals 

Conclusions marc normatiu 

 

‐ PAC cada cop més favorable a aquests sistemes 

 

‐ Cal continuar activant mesures a nivell Es / Cat 

 

‐ Impacte de normativa agrícola / forestal / ramadera / aigua / sòl / energia... 

 

Ex: promoció energies renovables, etiquetatge, política dejeccions  

ramaderes, benestar animal, mobilització fusta... 
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2. Avaluació productiva‐econòmica, ambiental, social 

3.Disseny d’un sistema agroforestal 

4.Potencial d’aquests sistemes a Catalunya 

5.Marc normatiu 

6.Treballs en marxa i recursos disponibles 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

 

2. Iniciatives en marxa 

 

3. Recursos destacats 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

6.1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 
 

Silvoarables i coixins riparis: experimentals  

Silvopastorals: promoció incipient 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

6.1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

6.1.1. Els Prats de Rei (2010) 

Projecte CPF‐CTFC “Introducció de frondoses nobles a Catalunya”  

Noguera i freixe  + cereal  5x19 m Superfície: 5 ha 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

6.1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

6.1.2. Sagàs (2012) 

Projecte DARP‐CTFC –  Sistemes agroforestals a Catalunya:  

innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes 

Noguera + sàlvia  7x6 m (temporal) Superfície: 1 ha 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

6.1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

6.1.3. Lluçà (2012) 

Projecte DARP‐CTFC –  Sistemes agroforestals a Catalunya:  

innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes 

Noguera + pastura  10/12 x 10/12 m Superfície: 1 ha 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

6.1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

6.1.4. Puig‐Reig (2014) 

Projecte LIFE Futur Agrari (www.futuragrari.cat)  

Noguera i freixe + cereal  4x18 m Superfície: 1 ha 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

6.1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

6.1.5. Viladrau (2014) 

Projecte LIFE Futur Agrari (www.futuragrari.cat)  

Noguera i freixe + farratge  4x11 m Superfície: 1 ha 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

6.1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

6.1.6. Castelló de Farfanya (2014) 

Projecte LIFE Futur Agrari (www.futuragrari.cat)  

Freixe, xop, salze  0.75/1 x 0,75/1 m 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

6.1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

6.1.7. Cantonigrós (2016)  

Projecte CTFC 

Freixe + pastura 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

6.1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

6.1.8. Ontinar de Salz, Saragossa (2006)  

Iniciativa privada, Nogales de Aragón, SA  

Noguera + avellaner 7x1,5 x 4 m 4 ha 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

6.1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

6.1.9. Landete, Cuenca (2011)  

Bosques Naturales, SA 

Cereal sota plantacions de noguera o cirerer 5 x 5 m 24 ha 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

6.1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

6.1.10. Arzúa, Corunya (2011)  

Bosques Naturales, SA 

Noguera o cirerer amb blat de moro 6x4 x 12 m 4 ha 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

6.1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

6.1.11. Soto de Cerrato, Palència (2013)  

Projecte LIFE Operación CO2 

Noguera, servera, freixe, cirerer + cereal / alfalfa 28 x 4 2,2 ha 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

6.1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

Sistemes agroforestals a França 

Noves 10.000 ha en els últims 10 anys 



6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

 

2. Iniciatives en marxa 

Associació Espanyola de Sistemes Agroforestals: www.agfeagroforestry.eu  

Federació Agroforestal Europea: www.agroforestry.eu 

Associació Francesa d’Agroforesteria: www.agroforesterie.fr 

 

AGROOF: cooperativa d’estudi sistemes agroforestals (Fr): www.agroof.net 

http://www.agfeagroforestry.eu/
http://www.agroforestry.eu/
http://www.agroforesterie.fr/
http://www.agroof.net/


6. Treballs en marxa i recursos disponibles 

1. Alguns sistemes agroforestals a Catalunya, Espanya, Europa 

 

2. Iniciatives en marxa 

 

3. Recursos destacats 

Projecte LIFE Futur Agrari (2013-2018): www.futuragrari.cat  

Projecte H2020 AgForward (2014-2017): www.agforward.eu 

Projecte H2020 AFINET (2017-2019): www.eurafagroforestry.eu/afinet 

Softwares de modelització de sistemes agroforestals: FarmSAFE / YieldSAFE / PastureSAFE  

Canal Youtube AGROOF: https://www.youtube.com/user/AGROOFdeveloppement 

http://www.futuragrari.cat/
http://www.agforward.eu/
http://www.eurafagroforestry.eu/afinet
http://www.youtube.com/user/AGROOFdeveloppement
http://www.youtube.com/user/AGROOFdeveloppement
http://www.youtube.com/user/AGROOFdeveloppement


El contingut d'aquesta publicació no reflecteix l'opinió oficial de la Unió Europea. La responsabilitat de la informació és assumida completament pels autors. 

Moltes gràcies 

per la seva atenció 

jaime.coello@ctfc.cat 

mailto:jaime.coello@ctfc.cat

