
Estudiant de doctorat: Arq. Pilar Paricio
Director: Arq. Xavier Carceller

Universitat Politècnica de Catalunya, UPC | Departament de Construccions Arquitectòniques I, CAI 
DOCTORAT EN GESTIÓ i VALORACIÓ URBANA

Centre de Política de Sòl i Valoracions, CPSV

ELS SÒLS AGRÍCOLES PERIURBANS 
EL TRACTAMENT AL PLANEJAMENT



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 D’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. Si mapifiquen aquesta
definició a Catalunya, obtenim el següent resultat.



3 VALORS I PROBLEMÀTICA D’AQUESTS ESPAIS

Els espais agrícoles periurbans tenen una forta empremta antròpica, són paisatges modelats
per l’acció de moltes generacions i que conserven gran part de la història del territori. A mes
d’aquest valor patrimonial, tenen un important valor ecològic, productiu, de lleure per a la
població urbana, d’aturador del creixement urbà i permeten 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.



4 PROPOSTES DE LES NORMATIVES

1 LLEI 23/1983 POLÍTICA TERRITORIAL. Els Plans Territorials Parcials han d’incloure la 
definició de les terres d’ús agrícola d’especial interès que cal conservar per les seves 
característiques d’extensió, situació i fertilitat. 

2 RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 1992. Insta al Govern a facilitar el 
manteniment i l’extensió de l’agricultura periurbana com a element equilibrador del territori, 
potenciador de la biodiversitat i facilitador de la integració social.

3 ESTRATÈGIA TERRITORIAL EUROPEA 1999. S’ha de prestar una especial atenció als 
espais rurals desafavorits

4 CONVENCIÓ EUROPEA DEL PAISATGE 2000. Promou la protecció, la gestió i l’ordenació 
dels paisatges

5 PLANS TERRITORIALS PARCIALS I PLANS DIRECTORS. Recullen com a sòl no 
urbanitzable de protecció especial els espais agrícoles de major interès.

6 TEXT REFÓS DE LA LLEI DE L' URBANISME 2010. Es sòl no urbanitzable: els terrenys 
que el pla d’ordenació urbanística municipal classifica com a tal per raó d'incompatibilitat amb 
llur transformació o per la inadequació al desenvolupament  urbà. Aquesta inadequació pot 
derivar del valor agrícola dels terrenys que siguin afectats per indicacions geogràfiques 
protegides o per denominacions d’origen.



5 TRACTAMENT DES DEL 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.
Per aquests espais s’instrumenten diferents mesures de protecció, a través de Plans
Especials



6 TRACTAMENT DES DE LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

CAS DELS PARCS RURALS

Al planejaments territorial 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.

Des dels Plans Territorials i las Lleis d’Ordenació del territori de l’Estat espanyol, trobem
diferents exemples de tractament d’aquests espais, com ara els Parcs Rurals.

La Llei territorial 12/1994 d’Espais Naturals de Canàries permet la categoria de Parc Rural
per “aquells Espais Naturals amplis on coexisteixen activitats agrícoles o ramaderes o
pesqueres, amb d’altres especial interès natural i ecològic, i que conformen un paisatge de
gran interès ecocultural que requereix la seva conservació” definició que encaixa en la
categoria VI “Àrea protegida amb gestió de recursos” de les que la UICN (Internacional World
Conservation) estableix internacionalment.
Per aquests espais s’instrumenten diferents mesures de protecció, a través d’un Pla rector
d’ús i de gestió.



7 TRACTAMENT DES DE PROTECCIONS INTERNACIONALS

La Ley de Protección de Espacios Naturales del 1994, contempla la figura de Paisatge
Protegit, existeix també la figura de l’Unesco de Reserva de la Biosfera i la declaració de
Patrimoni de l’Humanitat per l’Unesco



8 ANÀLISI DELS VALORS DELS SÒLS PERIURBANS

1 Valor productiu. Aquests sòls son productors de vegetals frescos pel consum immediat de
l’àrea urbana, fet que els hi dona un valor estratègic. De vegades són sòls amb elevat
rendiment productiu al tractar-se de terres planes al·luvials, o zones agrícoles amb
denominació d’origen, o indicació geogràfica protegida.

2 Valor ecològic. Actuen com a equilibradors de les disfuncions ecològiques que l’activitat
humana produeix a la ciutat i juguen un paper descontaminant. Permet l’establiment d’una
sèrie de corredors ecològics que connecten els espais naturals.

3 Valor cultural. Dipositaries de valors històrics i culturals reflex del desenvolupament humà i
econòmic i les relacions històriques entre ciutat i territori.

4 Valor de lleure. L’espai agrari ha d’esdevenir en l’equipament de la ciutat.

5 Contenidor del creixement urbà. Es necessari un enfocament territorial per als espais
agrícoles periurbans, el concepte de ciutat regió o de regió urbana es molt important i tot un
model: l’urbà es el centre d’un àrea metropolitana i regional.

6 Seguritat alimentaria de les ciutat. La gran afluència de població mundial a les zones
urbanes incrementa la necessitat aliments frescos a prop de la ciutat per tal d’asssegurar
l'accés.



9 ANÀLISI PROBLEMÀTICA DELS SÒLS PERIURBANS

1 Escassa rendibilitat de l’agricultura o silvicultura tradicional en terrenys rústecs limítrofes a 
la ciutat. En conseqüència genera expectatives especulatives d’origen urbanístic.

2 Contaminació de l’espai com a abocador d’obres i residus dels habitants limítrofes. 
Contaminació dels aqüífers, les aigües superficials i els sòls per abocaments de residus dels 
habitants limítrofes i pesticides. Contaminació visual i paisatgística.

3 Despoblament abandonament de l’habitatge rural. Estancament tècnic, pèrdua de la 
vinculació al medi, pèrdua de tradició.

4 Vandalisme i robatoris en collites i edificacions.

5 Manca de planificació i poca claredat amb proteccions i usos.

6 Interfase. Problemes de trobada de la ciutat amb la seva trama verda periurbana.



10 PROPOSTES PELS SÒLS AGRÍCOLES PERIURBANS

1 Creació d’instruments de desenvolupament per a la ordenació del territori i la
planificació.

2 Creació d’òrgans supramunicipals per a la planificació i gestió. Planificació des d’un marc
regional.

3 Creació de anelles verdes que aturin l’expansió urbana.

4 Millorament de la qualitat paisatgística d’aquestes zones.

5 Classificació al planejament com a sistemes generals en el sòl no urbanitzable.

6 Redacció d’ordenances municipals per protegir aquestes zones.

7 Plantejar una sèrie d’indicadors que permetin mesurar la sostenibilitat i objectivin la
incidència del planejament en aquestes zones, així com mesurar les conseqüències del
consum de sòl, de la seva fragmentació, de la suficiència de recursos naturals etc.
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