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1. Justificació del treball 
 Una àrea agrícola periurbana única en un nou context europeu 
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Redacció del 
PATPHV 

Informe Dobris 
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2. Marc teòric i àmbit d’estudi 

• Indovina (1990), Nel·lo (1995)… 

1. Nou context per a entendre les ciutats, el “camp” i els límits 

• Galindo i Sabaté (2009), Nogué (2005), Consell d’Europa (2000), Cortina Ramos (2009)… 

2. Cap a la gestió dels paisatges culturals i el desenvolupament econòmic i local 

• Busquets I Cortina (2009), Cortina (2010), Nel·lo (1995, 2004, 2005) … 

3. El paisatge natural I la gestió urbanística I territorial 

• OCDE (1979), Generalitat de Catalunya (1993), Montasell i Roda (2003)… 

4. L’agricultura periurbana 

• CESE (2004), Montasell i Roda (2003)… 

5. Els valors I funcions del sòl agrari periurbà 

• Montasell i Roda (2003)… 

6. Agents implicats I percepcions sobre el territori 



3. Estat de l’art internacional i local 

• El Randstad holandès, el Parco Agricolo di Mliano, els Parcs Agraris catalans. la xarxa PURPLE...  

1. Experiències d’èxit internacionals: la singularitat de cada cas i les xarxes de coneixement 

• Tamarit (2013), Burns i Glick (1973), Renau (2011), Miralles (2006), Tortosa (1997)... 

2. Antecedents sobre l’Horta de València: paisatge, estructura, cultura I societat  

• PATHV (2010), Renau (2011), Sorribes (2005), Gaja (2008), Miralles (2010)…  

3. El conflicte: l’expansió urbana i la pèrdua del sector agrícola 

• Boira (2000), Miralles (2006), Renau (2011), PATHV (2010), Tamarit (2013)… 

4.Intervenció econòmica i en urbanisme a l’Horta de València: una nova visió 
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4. Preguntes d’investigació 
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Per què la percepció, planificació i gestió d’espais agraris semblants és diferent?  

Si el paisatge és dinàmic i és una percepció, apareixen més preguntes:  

  

I 
de 
resiliència? 

• Per què diferents tipus d’agents tenen percepcions diferents sobre l’estat de salut econòmica 
i de canvi del paisatge? I sobre la manera que s’ha de planificar i gestionar el sòl agrari 
periurbà? 

• Per què diferents àrees agrícoles periurbanes, sotmeses a un mateix “DAFO” són percebudes 
com més rentables o profitoses? 

• Quin tipus de planejament ha estat percebut com el més adient per a l’ordenació aquests 
espais? Quins factors han portat a aprovar (o no) els instruments que s’han aprovat (o no) en 
els diferents àmbits d’estudi? 

• Quins instruments de gestió urbanística són percebuts com a exitosos i a quines condicions 
està sotmès aquest? 

• Com perceben els actors que, des de les institucions públiques, es pot millorar la gestió 
d’aquests espais en un escenari de reducció de pressupostos? I des de la iniciativa privada? 

• Són aquests espais percebuts com a espais d’avantatge econòmica i/o resiliència? 



5. Hipòtesis 
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Ho: Els actors perceben i avaluen l’estat del paisatge, la forma de gestionar-lo i la salut econòmica 
d’aquestes àrees agrícoles periurbanes d’una manera diferent perquè tenen preferències heterogènies. 

  

H1: Els actors perceben la ineficàcia dels actuals instruments de planificació i gestió del territori 

H1a: Els actors perceben la necessitat de gestionar els espais agrícoles periurbans des d’una escala supramunicipal 

H1b: Les oportunitats que representa la normativa europea, estatal i autonòmica sobre paisatge i gestió del 
desenvolupament rural no s’han vist reflectides en un trasllat substancials d’aquestes als instruments municipals o 
regionals.  

H1c: Els instruments d’ordenació del territori – sobretot els urbanístics – són poc flexibles i manquen de capacitat per a 
adaptar-se a les necessitats d’ordenació actuals. Cal que vagen acompanyes de plans de gestió i de revitalització d’allò 
construït.  

H1d: Les expectatives urbanístiques han estat i són el principal condicionant de la falta d’interès polític per la preservació 
dels espais agraris periurbans i el desenvolupament de polítiques d’aquest tipus ja que són una font molt important de 
finançament dels Ajuntaments. 

H1e: La gestió del paisatge ha de preservar tot tipus de valors i ser integral i no pas sectorial.  

H2: Els actors perceben que l’acció humana i la figura del llaurador ha estat, és i serà clau per al manteniment del paisatge cultural 
que representa l’espai agrari periurbà.  

H3: Es percep la necessitat de gestionar el paisatge a través de la implicació de tots els actors, per mitjà d’estructures horitzontals 
(“democràtiques”). 

H4: Els espais agraris periurbans no poden ser considerats espais estratègics des d’un punt de vista econòmic i font de resiliència 
perquè, ateses les característiques del nostre mercat, no presenten una estructura competitiva a escala global.  

H5: L’actual classificació i zonificació són elements de protecció poc estables i no garanteixen la conservació dels espais agraris: és 
una condició necessària però suficient.  

H6: L’estructura de la propietat és percebuda com un obstacle a l’horta de gestionar el territori. 

   



6. Metodologia i disseny d’investigació 

 

Aproximació empírico-descriptiva al fenomen (Com és? De quina manera ha succeït?) + Aproximació empírico-
explicativa al fenomen (Per què succeeix?) 

 
L’anàlisi comparativa com a perspectiva d’anàlisi (cas 
de les Cinc Sènies a Mataró I del Vallès Oriental) 

El mètode qualitatiu (l’anàlisi documental I l’entrevista 
en profunditat) 

Coneixement existent sobre el fenomen 

Desenvolupament del coneixement (marc teòric I estat de l’art) posant èmfasi en els buits de la literatura 

S’estableix i acota el fenomen objecte de comprensió 

Es tracta de l’ordenació i gestió de les àrees agrícoles periurbanes 
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7. Els subcasos d’estudi a l’Horta Nord 

Meliana i Vinalesa com a subcasos d’estudi a l’Horta Nord:  

• Dos municipis de la mateixa comarca amb diferent trajectòria política recent (PP/PSOE) i 
diferents condicionants geogràfics i econòmics  

• Un municipi amb un PGOU en revisió i un municipi amb un PGOU de l’any 2005 
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S’observen nous continguts als documents de planejament (sobretot al PGOU de 
Meliana). 

No s’hi han desenvolupat instruments específics per al sòl no urbanitzable  

L’aprovació del PATPHV implicaria la modificació dels PGOUs d’ambòs municipis. 

Ambós PGOUs són plans de creixement i no s’hi parla de consolidar espais 
urbanitzats. 

Solament el PATRICOVA afecta el SNU dels dos municipis. L’aprovació del PATPHV 
seria la primera traslació de la normativa autonòmica, estatal o europea als municipis. 



7. Els casos d’estudi de control 
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Les Cinc Sènies 
(Mataró) 

El Vallès Oriental 



8. Les entrevistes en profunditat (I) 
Entrevistat Presentació Perfil segons Montasell I Roda 

(2003) 

Josep Riera  Regidor per Compromís a l’Ajuntament de Meliana Administracions locals 

Honorat Ros Regidor pel Partit Popular a l’Ajuntament de 
Meliana 

Administracions locals / Propietari 
agrari 

Vicent Ferrer Llaurador / Secretari Comarcal a l’Horta Nord de la 
Unió de Llauradors I Ramaders del País Valencià 

Professional agrari / Associacions I 
sindicats agraris 

Joaquim Burgos Propietari de sòl agrícola / Llaurador a temps 
parcial / Fisioterapeuta 

Propietari agrari 

Josep Lluís Miralles Professor titular de la Universitat Politècnica de 
Catalunya / Impulsor de la ILP “Per l’Horta” 

Actors del planejament 

Vicent Sales Coordinador de la Fundació Assut / Coordinador 
del Centre d’Estudis Comarcals de l’Horta Nord 

Professional agrari /Grups 
conservacionistes o fixadors del 

paisatge 

Manel Cunill Director gerent de la Cooperativa Agrària del 
Vallès 

Professional agrari / Associacions i 
sindicats agraris 

Rosa Busqué Arquitecta de l’Ajuntament de Mataró Actors del planejament 
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8. Les entrevistes en profunditat (II) 

Tipologia d’arguments Hipòtesis associades 

1. Percepcions sobre 
l’estat de salut 
econòmica de l`àmbit 
agrícola periurbà, dels 
valors del paisatge i dels 
instruments de 
planificació i gestió del 
territori  vigents (què?).  

1a. Valoració de l’estat de salut econòmica i dels valors del 
paisatge. 
1b. Anàlisi de l’efectivitat dels instruments de planificació i 
gestió urbanística i territorial del sòl no urbanitzable agrari 
vigents. 
1c. Valoració de l’organització, resultats econòmics i rols dels 
agents responsables dels cultius i l’activitat agrícola.  

1a. Ho / H1 / H1d / H1e / H2 / H2a /H4 / H4a 
  
1b. H0 / H1 / H1a / H1c / e 
  
  
1c. Ho / H4 

2. Percepcions sobre els 
factors que han fet 
canviar l’estat de salut 
econòmica, el paisatge i 
els instruments de 
planificació i gestió del 
territori aquests darrers 
anys (per què?)  

2a. Raons que justifiquen els canvis que s’han succeït en la 
rendibilitat econòmica i paisatge que representa l’espai agrari 
periurbà així com en els comportaments dels agents lligats a 
l’activitat agrària. 
2b. Valoració i raons dels canvis que s’han succeït en els 
instruments de planificació i gestió urbanística emprats. 
2c. Valoració de l’instrument de classificació i qualificació del sòl 
i de l’estructura de la propietat. 
 

2a. H0 / H1 / H1a / H1c / H1d / H1e/ H2 / 
H2a / H4 
  
  
2b. H0 / H1 / H1a / H1b / H1c / H1d / H1e 
  
2c. H0 / H5 / H6 
 

3. Percepcions sobre les 
oportunitats i amenaces 
en termes de gestió i 
planificació urbanística o 
oferta econòmica a les 
que estan sotmeses els 
espais agraris periurbans 
(i ara?)  

3a. Oportunitats i amenaces del canvi en la manera que es 
gestiona i planifica l’espai agrari periurbà i l’oferta per a 
augmentar (o no) el potencial econòmic i com a font de 
resiliència de l’espai agrari periurbà 
3b.Concepcions sobre l’escala administrativa més adient per a la 
gestió del sòl agrari periurbà. 
3c.Percepcions sobre els instruments que poden ser més 
beneficiosos per a la revitalització de l’espai agrari periurbà 
(figures fiscals i bancs de terres)  

3a. Ho / H1 / H1a / H1b / H1c / H1d / H1e / 
H2 / H2a / H3 / H4 
  
  
3b. H0 / H1a / H1b / H1e / H3 / H4 /  
 
3c. H0 / H1b / H1d 

 



8. Les entrevistes en profunditat (II) 
Hipòtesi Test 

Ho: Els actors perceben i avaluen l’estat del paisatge, la forma de gestionar-lo i la salut econòmica d’aquestes àrees agrícoles periurbanes d’una manera 
diferent.  

Acceptada 

H1: Els actors perceben la ineficàcia dels actuals instruments de planificació i gestió del territori.  Rebutjada  
parcialment 

H1a: Els actors perceben la necessitat de gestionar els espais agrícoles periurbans des d’una escala supramunicipal  Acceptada 
parcialment 

H1b: Les oportunitats que suposa la nova normativa europea, estatal i autonòmica sobre paisatge i gestió del desenvolupament rural no s’han vist 
reflectides en un trasllat substancial d’aquestes als instruments municipals o regionals. 

Acceptada 

H1c: Els instruments d’ordenació del territori – sobretot els urbanístics – són poc flexibles i manquen de capacitat per a adaptar-se a les necessitats 
d’ordenació actuals. Cal que vagen acompanyats de plans de gestió i de revitalització d’allò construït.  
 

Acceptada 
parcialment 

H1d:Les expectatives urbanístiques han sigut i són el principal condicionant de la falta d’interès polític per la preservació dels espais agraris periurbans i el 
desenvolupament de polítiques d’aquest tipus ja que són una font molt important de finançament dels Ajuntaments.  

Acceptada 
 

H1e: La gestió del paisatge ha de preservar tot tipus de valors (ambientals, socials, econòmics...) i ser integral i no pas sectorial.  Acceptada 
 

H2: Els actors perceben que l’acció humana i la figura del llaurador ha sigut, és i serà clau per al manteniment del paisatge cultural que representa l’espai 
agrari periurbà.  

Acceptada 
 

H2a: Aquesta figura permet que aquests espais siguen font d’avantatges competitives des d’un punt de vista econòmic.  Acceptada 
parcialment 

H2b: Els bancs de terres són un instrument que poden ajudar a dinamitzar l’activitat agrícola.  Rebutjada  
parcialment 

H3: Es percep la necessitat de gestionar el paisatge a través de la implicació de tots els actors, a través d’estructures horitzontals Acceptada 
parcialment 

H4: Els espais agraris periurbans no poden ser considerats com espais estratègics des d’un punt de vista econòmic i font de resiliència perquè, ateses les 
característiques del nostre mercat, no presenten una estructura competitiva a escala global.  

Acceptada 
parcialment 

H5: L’actual classificació i zonificació són elements de protecció poc estables i que no garanteixen la conservació dels espais agraris: és una condició 
necessària però no suficient  

Acceptada 
parcialment 

H6: L’estructura de la propietat és percebuda com un obstacle a l’hora de gestionar el territori  Rebutjada  
parcialment 



9. Balanç i conclusions 

Unes 
conclusions 
més 
generals… 

S’observen canvis en el contingut del planejament urbanístic dels municipis de l’Horta Nord però queden 
incògnites a resoldre així com també contradiccions que les institucions municipals hauran de resoldre si volen 
continuar per aquest camí.  

La possibilitat de recuperar una institució o mecanisme de coordinació supramunicipal que tinga incidència 
sobre l’ordenació i gestió del no urbanitzable, es reflecteix, per primera vegada en molt de temps, en els nous 
documents urbanístics municipals. 

S’accepta la hipòtesi de partida: els agents són racionals i tenen preferències heterogènies sobre com és i com 
s’ha de gestionar el sòl agrari periurbà. Això ha determinat quines eines s’han desenvolupat i quines no. 

Els actuals instruments de gestió o ordenació urbanística territorial són percebuts com a necessaris però 
incomplets: necessiten de plans de gestió que els desenvolupen i dinamitzen. 

Els agents lligats a les Administracions municipals mostren tindre unes preferències i uns plantejaments més 
escèptics respecte la possibilitat de revitalitzar l’Horta de València i concebre-la com un espai econòmic 
rendible i resilient, possiblement perquè la supervivència econòmica de les institucions apareix molt lligada als 
ingressos per urbanització. 

Tots els agents estan d’acord en que cal millorar la coordinació entre agents per tal d’intentar preservar un 
espai agrari únic, d’alt valor i on la figura del llaurador és indiscutiblement respectada: l’escala des de la qual 
s’ha de coordinar la intervenció sobre el sòl agrari periurbà, però, no queda definida així com tampoc els agents 
i la manera en que han d’intervindre.  
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10. Límits i investigacions futures 

Algunes 
limitacions del 
treball que el 
deixen obert… 

Definició i delimitació de les àrees agrícoles periurbanes molt 
geogràfica i poc funcional. 

Des d’un punt de vista econòmic, el costat de la demanda no s’ha 
tractat. 

En les entrevistes realitzades per al cas de l’Horta de València han 
faltat perfils.  

En les entrevistes dels casos d’estudi de control també es podria 
entrevistar més agents de diferents perfils que fa dèbil l’aspecte 
comparat del treball.El treball realitzat és una primera aproximació.  
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