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OBJECTIU 
 
Es pretén donar coneixements aplicats d'Edafologia perquè l'alumne sigui capaç d'atribuir un ús correcte als 
sòls, avaluar-ne l’estat de conservació, detectar-ne els principals problemes de degradació, i proposar mesures 
per a la recuperació dels sòls degradats. Es donaran coneixements sobre l’estat actual dels sòls i es 
reflexionarà sobre la responsabilitat que tenim en la seva gestió. 

 
 

TEMARI 
 
 
Introducció 
 
Sòl i territori: el sòl com a recurs natural, alimentari, social i econòmic. Principals funcions del sòl. Diferents 
usos de sòl: agrari, forestal i urbà. L’home com a gestor i usuari dels sòls. El sòl en el Canvi Global del 
planeta. Tipus d’informació sobre els sòls i principals fonts. Normativa legal que incideix sobre el sòl. 
 
 
Processos de degradació i pràctiques de conservació de sòls 
 
La sostenibilitat de sòls i la degradació del medi. Valoració de la qualitat del sòl i els seus indicadors. 
Avaluació global de l’estat de degradació dels sòls. Principals processos de degradació de sòls, degradació 
antropogènica. Estratègies per a la protecció i conservació de sòls (Cap a una estratègia temàtica per a la 
protecció del sòl, UE). 
 
La desertificació: causes, processos i conseqüències. La lluita contra la desertificació. Els convenis 
internacionals contra la Desertificació (UNDC). 
 
Degradació física del sòl. Degradació de l'estructura: causes, processos i conseqüències al medi. 
Compactació de sòls i encrostament. Mètodes preventius per a la conservació de l'estructura. Tecnologies per 
a la correcció de les propietats físiques del sòl. Pavimentació de sòls i ús urbà. Inundacions i esllavissades com 
a conseqüència del deteriorament de la superfície del sòl. 
 
Erosió. Tipus d’erosió, erosió natural i per mal ús del sòl. Visió global de l’erosió i especialment a la regió 
Mediterrània. Erosió hídrica: erosivitat de la pluja i erosionabilitat del sòl. Erosió eòlica. Els models d’estudi de 
l’erosió: la USLE. Mapes d'erosió. Tècniques de prevenció i control de l'erosió. Disseny de terrasses i bancals. 
Agricultura de conservació. Repercussions ambientals i econòmiques de l’erosió.  
 
Gestió de l'aigua del sòl. L’aigua i l’agricultura. Conservació de l'aigua en el sòl i tècniques de control. 
Irrigació i drenatge. Salinització de sòls associada al regadiu. Qualitat de l’aigua de reg. Problemàtica dels sòls 
salins i sòdics, manipulació i millora d'aquests sòls.  
 
Contaminació de sòls. Contaminació difusa (deposició atmosfèrica, pràctiques agràries). Processos naturals i 
antropogènics de l’acidificació. Contaminació local (vessaments, indústria, mineria, residus). Comportament en 
el sòl dels principals grups de contaminants. Interaccions dels contaminants amb els organismes del sòl. 
Ecotoxicitat. Capacitat depuradora, càrregues crítiques, límits tolerables de contaminació, valors de referència. 
Tècniques de tractament de sòls contaminats: extracció, degradació, immobilització, bioremediació. Correcció 
de sòls àcids. Alternatives a les pràctiques agrícoles contaminants. 
 
Gestió sostenible de la fertilitat de sòls forestals i agrícoles. Manteniment i millora de la qualitat del sòl i 
protecció del seu entorn. Conservació i eficiència en l’ús dels nutrients. Bones pràctiques agrícoles en la gestió 
de fertilitzants i matèria orgànica. Disponibilitat de nutrients, interpretació de dades analítiques, nivells 
nutricionals i correcció de deficiències. Casos especials de sòls de baixa fertilitat. Problemes de 



sobrefertilització (N i P). 
 
Gestió de la matèria orgànica dels sòls agrícoles i forestals. Importància de la matèria orgànica en la 
fertilitat dels sòls. Pèrdua de matèria orgànica dels sòls com a conseqüència de la gestió (canvis d’usos de sòl, 
agricultura intensiva, ...). El sòl com a embornal de carboni i nitrogen en el context del canvi global, el canvi 
climàtic i el Protocol de Kyoto. L’agricultura orgànica i de conservació. Reciclatge de residus orgànics i criteris 
d’aplicació al sòl. Ús del compost i d’altres adobs orgànics, normatives i recomanacions tècniques.  
 
La biodiversitat dels sòls i la seva complexitat. Pèrdua de biodiversitat deguda a mala gestió i a canvis d’usos 
del sòl. 
 
 
Classificació, cartografia i avaluació de sòls 
 
Sistemes de classificació de sòls. La “World Reference Base for Soil Resources” (ISRIC-FAO, 1998). El pedió, 
els horitzons i atributs de diagnòstic. 
 
Descripció de les unitats taxonòmiques més importants al nostre país. Importància ecològica i econòmica. 
 
Expressió cartogràfica dels inventaris de sòls. Interpretació i tipus de mapes de sòls. Bases de dades 
edàfiques. Disponibilitat d’informació. Aplicacions dels mapes de sòls. 
 
Avaluació de les capacitats per a diferents usos del sòl. Sistemes generals i específics. Aplicacions. 
Planificació territorial de l’ús del sòl.  
 
 
Restauració ecològica de terrenys degradats. 
 
Bases teòriques de la restauració ecològica. Binomi pertorbació-restauració. Objectius de la restauració. 
Concreció de l'ús final de la zona a restaurar. Principals tipus de terres malmeses. Aspectes metodològics 
bàsics de la restauració de sòls. Planificació espacial i temporal. Projectes de restauració. Indicadors de la 
qualitat de la restauració. 
 
Restauració del medi forestal degradat (incendis, sobrepastura, desertificació). Restauració hidrològico-
forestal. Tècniques de conservació de sòl i revegetació. 
 
Restauració d'activitats extractives i de terrenys afectats per grans vies de comunicació. El programa de 
restauració i el seu desenvolupament pràctic. Caracterització dels sòls i dels materials residuals disponibles per 
a la reposició de la coberta edàfica. Decapatge i manteniment de terres. Estabilització de talussos i tècniques 
de control de l'erosió. Restauració de desmunts i terraplens. Esmenes i correccions. Aprofitament de residus 
en la restauració de sòls. Tècniques de restauració de sòls. Revegetació. 
 
 

PRÀCTIQUES 
 
1) Sortida de camp: Rehabilitació de sòls: visita per analitzar la restauració d’una pedrera calcària. 
2) Pràctiques de laboratori: Efectes de l’aplicació experimental de residus orgànics al sòl.  
3) Avaluació dels problemes de degradació dels sòls d’una àrea concreta. Proposta de mesures correctores. 

Presentació i discussió en forma de pòster. 
4) Activitats complementàries: comentaris de lectures seleccionades, comentaris de notícies de premsa, 

entrevistes a algun usuari del sòl. 
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