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1 OBJECTE D’ESTUDI
Aquest estudi vol fer una reflexió sobre els espais
agrícoles urbans i periurbans a Catalunya. Analitzar
la seva evolució històrica, el seu valor natural i
patrimonial, el seu tractament al planejament
urbanístic i a la planificació territorial i sectorial, així
com proposar mesures de protecció i gestió
d’aquests espais.

2 DEFINICIÓ ESPAI AGRÍCOLA PERIURBÀ
Segons l’Organització per la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic, l’agricultura periurbana
és la que es practica dins d’un radi de 20Km a
l’entorn d’un nucli urbà de més de 200.000 habitants
i de 10 Km en ciutats entre 50.000 i 200.000
habitants.

3 VALORS I PROBLEMÀTICA
Els espais agrícoles tenen un important valor
patrimonial, ecològic, productiu, de lleure per a la
població urbana, d’aturador del creixement urbà i
permetre la seguritat alimentària a les ciutats.

El model econòmic de les últimes dècades ha
produït un fort creixement de les ciutats arreu del
món. L’ocupació urbana del sòl ha augmentat de
manera accelerada. Aquest fort increment de sòl
urbanitzat, ha fet que els espais agrícoles urbans i
periurbans rebessin una forta pressió urbana i la
manca de rendibilitat econòmica fa que a la llarga es
transformin en urbanitzats
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ELS SÒLS AGRÍCOLES PERIURBANS 
EL TRACTAMENT AL PLANEJAMENT

TRACTAMENT DELS ESPAIS AGRÍCOLES
PERIURBANS
Estudi del tractament dels espais agrícoles al
planejament urbanístic. Des dels Plans Generals i
POUMs, la delimitació del sòl no urbanitzable i la
classificació d’aquest en categories, es poden definir
figures de protecció i regulació pels espais agrícoles
periurbans.

Estudi del tractament dels espais agrícoles a la
planificació territorial Als plans territorials de
Catalunya, s’inclouen els espais de valor agrícola
dins els sòl no urbanitzable de protecció especial.
Aquests espais no podran ser transformats pel
desenvolupament urbà.

Estudi del tractament dels espais agrícoles a les
figures de protecció internacional.

PROPOSTES
Plantejar una sèrie d’indicadors que permetin
mesurar l’aportament en la millora ecològica del
territori, en la millora de la qualitat de vida de la
població urbana, en la autonomia alimentaria de la
ciutat etc.
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