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  	  A	  par;r	  de	  la	  informació	  georeferenciada	  del	  SIGPAC,	  
desenvolupar	  una	  metodologia	  per	  valorar	  els	  serveis	  
ambientals	  d’abastament	  d’aliments	  i	  els	  de	  suport	  a	  

la	  biodiversitat	  dels	  espais	  agrícoles	  d’àmbit	  
metropolità.	  

  Relacionar	  els	  resultats	  ob;nguts	  mitjançant	  la	  
metodologia	  anterior	  amb	  les	  delimitacions	  definides	  

pel	  Sistema	  d’Espais	  Oberts	  del	  Pla	  Territorial	  
Metropolità	  de	  Barcelona.	  

Objec'us	  



Metodologia.	  Àmbit	  d’estudi	  
EIN	  de	  Gallecs:	  Lliçà	  d’Amunt,	  Lliçà	  de	  Vall,	  Montcada	  i	  Reixac,	  Mollet	  
del	  Vallès,	  Santa	  Perpètua	  de	  la	  Mogoda,	  Palau-‐solità	  i	  Plegamans,	  
Parets	  del	  Vallès.	  	  

Parc	  Agrari	  del	  Baix	  Llobregat:	  Castelldefels,	  Cornellà	  de	  Llobregat,	  
Gavà,	  L'Hospitalet	  de	  Llobregat,	  Molins	  de	  Rei,	  Pallejà,	  El	  Papiol,	  El	  Prat	  
de	  Llobregat,	  Sant	  Boi	  de	  Llobregat,	  Sant	  Feliu	  de	  Llobregat,	  Sant	  Joan	  
Despí,	  Sant	  Vicenç	  dels	  Horts,	  Santa	  Coloma	  de	  Cervelló,	  Viladecans.	  	  

La	  Granada-‐Sant	  Pere	  de	  Riudebitlles:	  Avinyonet	  del	  Penedès,	  El	  
Pla	  del	  Penedès,	  Font-‐rubí,	  La	  Granada,	  Puigdàlber,	  Santa	  Fe	  del	  
Penedès,	  Sant	  Cugat	  Sesgarrigues,	  Sant	  Pere	  de	  Riudebitlles,	  Sant	  
QuinX	  de	  Mediona,	  Sant	  Sadurní	  d’Anoia,	  Subirats,	  Torrelavit.	  	  



Metodologia.	  Usos	  SIGPAC	  



Metodologia.	  Càlcul	  dels	  SAAA	  



Metodologia.	  Ponderació	  SAAA	  (1)	  

Grau d’importància del Servei Ambiental de 
Suport a la Biodiversitat  (SASB) 

Codi Servei Ambiental Grau 
d’importància  

Agroforestal 
Conreu producció eco. Elevat 

Conreu producció inte. Mig 

Conreu producció conv. Baix 

Valor numèric del SASB 

Grau importància SASB Valor 
numèric 

Elevat 2 

Mig 1 

Baix 0 



Metodologia.	  Ponderació	  SAAA	  (2)	  



Metodologia.	  Ponderació	  SAAA	  (3)	  

Valor numèric del SAAA 
Grau importància 

SAAA 
Valor 

numèric 
Molt Elevat 5 

Elevat 4 

Mig 3 

Mig-Baix 2 

Baix 1 

Valor numèric del SAAAP 

Grau importància 
SAAAP 

Valor numèric 
ponderat 

Excel·lent P 7 
6 

Molt Elevat P 5 
Elevat P 4 

Mig P 3 
Mig-Baix 2 

Baix 1 



Metodologia.	  Resultat	  SAAAP	  

Parc	  Agrari	  del	  Baix	  Llobregat	  



Metodologia.	  Sistema	  d’Espais	  Oberts	  

Categories del Sistema d’Espais Oberts del PTMB 

Espais de Protecció Jurídica •  Xarxa Natura 2000 
•  PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) 
•  Parcs de la Diputació de Barcelona i 

altres consorcis en zones urbanes 

Espais de protecció especial pel seu 
interès natural i agrari. 

Espais de protecció especial de la vinya 

Espais de protecció preventiva 



Metodologia.	  Sistema	  d’Espais	  Oberts	  
Definició i criteris de regulació del espais dels Sistema d’Espais Oberts del PTMB 

Tipus d’espais Definició Criteris de Regulació 

Espais de protecció 
especial pel seu 
interès natural i 
agrari 

Aquell sòl que, pels seus valors naturals i 
agraris o per la seva localització en el 
territori que ha de garantir la biodiversitat 
i vertebrar el conjunt d’espais oberts del 
territori amb els seus diferents caràcters i 
funcions. 

Els espais de protecció especial han 
de mantenir la condició d’espai no 
urbanitzat, i amb aquesta finalitat, i 
d’acord amb la legislació vigent, serà 
classificat com a sòl no urbanitzable 
pels plans d’ordenació urbanística 
municipal 

Espais de protecció 
especial de la vinya 

Els espais de protecció especial de la vinya 
es distingeixen per la presència dominant 
d’aquest 
conreu i per constituir en conjunt l’espai 
agrari de major dimensió del territori 

Classificar aquests espais com a no 
urbanitzables de 
protecció agrícola amb menció de la 
categoria de protecció especial de la 
vinya. s’ha de determinar com a ús 
principal l’agrícola 

Espais de protecció 
preventiva. 

Espais classificats com a no urbanitzables 
en el planejament urbanístic que no hagin 
estat considerats de protecció especial. 
Espai de transició entre els 
assentaments urbans i els espais oberts 
de protecció especial. 

Els plans d’ordenació urbanística 
municipal poden, si s’escau, 
classificar com a urbanitzables 
les peces d’espais de protecció 
preventiva 



Resultats.	  Resum	  (SAAAP)	  
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Grafic	  1.	  Representació	  gràfica	  del	  %	  de	  superfcies	  per	  cada	  categoria	  del	  "Grau	  d'importància"	  i	  àmbit	  d'estudi	  

EIN	  de	  Gallecs	   Parc	  Agrari	  del	  Baix	  Llobregat	   La	  Granada-‐Sant	  Pere	  de	  Riudebitlles	  



Resultats.	  EIN	  de	  Gallecs	  (PTMB)	  

Sitema	  Espais	  Oberts	  Protecció	  especial	   Protecció	  Preven;va	  



Sitema	  espais	  oberts	  Protecció	  especial	   Protecció	  Preven;va	  

Resultats.	  PA	  Baix	  Llobregat	  (PTMB)	  



Resultats.	  La	  Granada-‐Sant	  Pere	  de	  
Riudebitlles	  (PTMB)	  

Protecció	  especial	  
Sistema	  Espais	  oberts	  Protecció	  especial	  vinya	  

Protecció	  preven;va	  



Resultats.	  Resum	  FSEO	  
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Gràfic	  6.	  SuperWcie	  (ha)	  d'espais	  agrícoles	  situats	  fora	  del	  límits	  del	  Sistema	  d’Espais	  Oberts	  del	  PTMB	  i	  
àmbits	  d'estudi	  

EIN	  de	  Gallecs	   Parc	  Agrari	  del	  Baix	  Llobregat	   La	  Granada-‐Sant	  Pere	  de	  Riudebitlles	  



Resultats.	  Resum	  PPRE	  (PTMB)	  
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Gràfic	  7.	  SuperWcie	  (ha)	  d'espais	  agrícoles	  situats	  dins	  de	  l’àrea	  de	  la	  Protecció	  Preven'va	  del	  PTMB	  i	  
àmbits	  d'estudi	  

EIN	  de	  Gallecs	   Parc	  Agrari	  del	  Baix	  Llobregat	   La	  Granada-‐Sant	  Pere	  de	  Riudebitlles	  



Resultats.	  Resum	  PESP	  (PTMB)	  
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Gràfic	  8.	  SuperWcie	  (ha)	  d'espais	  agrícoles	  situats	  dins	  de	  l’àrea	  de	  la	  Protecció	  Especial	  
del	  PTMB	  i	  àmbits	  d'estudi	  

EIN	  de	  Gallecs	   Parc	  Agrari	  del	  Baix	  Llobregat	   La	  Granada-‐Sant	  Pere	  de	  Riudebitlles	  



Resultats.	  Resum	  PEVI	  (PTMB)	  

7.041,86	  
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Gràfic	  9.	  SuperWcie	  (ha)	  d'espais	  agrícoles	  situats	  dins	  de	  l’àrea	  de	  la	  Protecció	  Especial	  de	  la	  Vinya	  del	  PTMB	  
i	  àmbits	  d'estudi	  

EIN	  de	  Gallecs	   Parc	  Agrari	  del	  Baix	  Llobregat	   La	  Granada-‐Sant	  Pere	  de	  Riudebitlles	  



Resultats.	  Protecció	  Especial	  i	  Jurídica	  
(PTMB)	  
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EIN	  de	  Gallecs	   Parc	  Agrari	  del	  Baix	  Llobregat	   La	  Granada-‐Sant	  Pere	  de	  Riudebitlles	  

Gràfic	  10.	  SuperWcie	  (ha)	  d'espais	  agrícoles	  dels	  àmbits	  d'estudi	  delimitats	  pel	  PTMB	  com	  a	  protecció	  especial	  i	  
jurídica	  

Protecció	  Especial	   Protecció	  Jurídica	  



Conclusions	  (1)	  
 Els	  resultats	  d’aquest	  estudi	  evidencien	  que	  els	  espais	  agrícoles	  de	  l’àmbit	  
del	  Parc	  Agrari	  del	  Baix	  Llobregat	  són	  els	  que	  aporten	  més	  serveis	  
ambientals	  d’abastament	  d’aliments	  d’acord	  amb	  el	  grau	  d’importància	  
definit.	  	  

 En	  el	  conjunt	  dels	  tres	  àmbits	  d’estudi	  es	  dediquen	  998,31	  ha	  als	  conreus	  
ecològics.	  Aquesta	  dada	  és	  poc	  significa;va	  en	  relació	  al	  total	  de	  superjcie	  
d’espais	  agrícoles	  estudiats	  (16.617,98	  ha).	  S’hauria	  de	  promoure	  la	  
conversió	  de	  l’ac'vitat	  agrícola	  convencional	  a	  l’agricultura	  ecològica	  atès	  
que	  comportaria	  millorar	  els	  serveis	  ambientals	  d’abastament	  d’aliments	  
que	  actualent	  s’aporten.	  

 En	  el	  conjunt	  dels	  tres	  àmbits	  d’estudi,	  el	  Pla	  Territorial	  Metropolità	  de	  
Barcelona	  (PTMB)	  deixa	  fora	  del	  Sistema	  d’Espais	  Oberts	  1.619,27	  ha	  amb	  
especial	  incidència	  en	  l’Espai	  d’Interès	  Natural	  (EIN)	  de	  Gallecs	  (24,43%)	  i	  El	  
Parc	  Agrari	  del	  Baix	  Llobregat	  (20,80%).	  



Conclusions	  (2)	  
 En	  el	  conjunt	  dels	  tres	  àmbits	  d’estudi,	  el	  PTMB	  delimita	  com	  espais	  de	  
protecció	  preven'va	  582,28	  ha.	  A	  l’EIN	  de	  Gallecs	  es	  localitzen	  512,09	  ha	  
d’espais	  agrícoles	  de	  protecció	  preven;va.	  En	  el	  cas	  de	  La	  Granada-‐Sant	  
Pere	  de	  Riudebitlles	  l’afectació	  és	  pràc;cament	  nul·∙la	  (0,01	  ha)	  i	  al	  Parc	  
Agrari	  del	  Baix	  Llobregat	  és	  baixa	  (70,18	  ha).	  

 Els	  espais	  situats	  dins	  de	  la	  delimitació	  de	  protecció	  especial	  del	  PTMB	  
s’haurien	  d’incorporar	  en	  algunes	  de	  les	  figures	  de	  protecció	  jurídica	  que	  
reconeix	  el	  propi	  PTMB	  	  per	  garan;r	  que	  els	  espais	  agrícoles	  proveeixin	  els	  
serveis	  ambientals	  d’abastament	  d’aliments.	  

 Els	  espais	  agrícoles	  de	  l’àmbit	  de	  l’EIN	  de	  Gallecs	  són	  els	  més	  vulnerables	  
en	  termes	  de	  protecció	  pel	  que	  fa	  a	  conservar	  la	  superWcie	  ú'l	  per	  generar	  
serveis	  ambientals	  d’abastament	  d’aliments.	  	  



Conclusions	  (i	  3)	  
 En	  l’àmbit	  de	  La	  Granada-‐Sant	  Pere	  de	  Riudebitlles	  el	  PTMB	  estableix	  una	  
figura	  de	  protecció	  especial	  de	  la	  vinya.	  Aquesta	  figura	  no	  existeix	  en	  els	  
altres	  àmbits	  d’estudi	  tot	  i	  haver-‐hi	  conreu	  de	  vinya.	  	  

 Aquesta	  dis;nció	  i	  diferenciació	  del	  conreu	  de	  la	  vinya	  amb	  la	  resta	  de	  
cul;us	  no	  respon	  a	  una	  lògica	  agronòmica	  ni	  de	  protecció	  dels	  serveis	  
ambientals	  d’abastament	  d’aliments	  dels	  espais	  agrícoles.	  Segurament	  una	  
dis;nció	  i	  protecció	  similar	  es	  podria	  fer	  per	  altres	  altres	  conreus	  com	  les	  
hortalisses,	  la	  fruita	  fresca	  o	  l’olivera	  en	  tot	  l’àmbit	  del	  PTMB.	  

 	  El	  PTMB	  no	  reconeix	  el	  valor	  dels	  espais	  agrícoles	  que	  aporten	  més	  
serveis	  ambientals	  d’abastament	  d’aliments	  en	  l’àmbit	  territorial	  estudiat.	  



Moltes	  gràcies	  per	  la	  vostra	  atenció!	  

©	  Cyrus	  Dowlatshahi	  	  


