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Objectius

1. A partir de la informació georeferenciada del 
SIGPAC desenvolupar una metodologia per 
valorar els serveis ambientals dels espais 

agrícoles d’àmbit metropolità.

2. Relacionar els resultats obtinguts mitjançant 
la metodologia anterior amb les 

delimitacions definides pel Sistema d’espais 
oberts del PTMB



Objectiu 1

Valorar els serveis ambientals dels espais 
agrícoles d’àmbit metropolità



Els serveis ambientals dels 
ecosistemes

Aquells serveis que generen el 
funcionament i presten els ecosistemes i 
que són d’utilitat per al benestar de les 
persones i les societats humanes (AEM, 

2003; DG Medi Natural, 2010).



Classificació dels serveis ambientals 
dels ecosistemes

Serveis de suport: són els necessaris per produir tota la resta de 
serveis ecosistèmics. Aquest tipus de serveis inclouen la 
producció matèries primeres, el proveïment d’hàbitat, la 
implicació directa en el cicle dels nutrients, la formació i retenció 
de sòls, la producció d’oxigen atmosfèric i la captació de CO2.

Serveis d’abastament: 
són els béns i productes 
que obtenim directament
dels ecosistemes, entre 
els quals hi ha els 
aliments, fusta…

Serveis de regulació:
són els beneficis 
obtinguts indirectament
del funcionament dels 
ecosistemes, entre els 
quals hi ha la purificació 
de l’aigua, …

Serveis socioculturals:
representen els beneficis 
intangibles o no materials 
que obtenen les persones 
mitjançant la seva 
experiència i el seu 
contacte amb els espais 
naturals. 

Font: Ecosystems and human well-being: a framework for assessment. 2003



Valoració dels serveis ambientals dels 
espais agrícoles d’àmbit metropolità

1. Servei d’abastament d’aliments.

2. Serveis de suport a la biodiversitat

3. Serveis de suport a la captura de carboni.

4. Serveis socioculturals.



Àmbit territorial metropolità d’anàlisi

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 
Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats, Torrelavit.



SIGPAC, Sistema d’Informació 
Geogràfica de Parcel·les Agrícoles  



Equivalència codis SIGPAC a Serveis 
Ambientals

Codi ús SIGPAC Descripció SIGPAC Descripció Serveis Ambientals
AG Corrents i superfícies d’aigua Agroforestal
CA Vials Camins i vials
CI Cítrics Conreu
ED Edificacions Espai urbà i improductius
FL Associació fruiter de closca-olivera Conreu
FO Forestal Agroforestal
FS Fruiter de closca Conreu
FV Associació fruiter de closca-vinya Conreu
FY Fruiters Conreu
IM Improductius Espai urbà i improductius
IV Hivernacles i conreus sota plàstic Conreu en hivernacle
OF Associació olivera-fruiter Espai urbà i imp
OV Olivera Conreu
PA Pastures arbrades Agroforestal
PR Pastures arbustives Agroforestal
PS Pastius Agroforestal
TA Terra campa Conreu
TH Horta Conreu
VF Associació vinya-fruiter Conreu
VI Vinya Conreu
VO Associació olivera-vinya Conreu
ZC Zona de concentració parcel·lària Conreu
ZU Zona urbana Espai urbà i improductius
ZV Zona censurada Espai urbà i improductius



Grau d’importància del servei 
ambiental d’abastament d’aliments

Codi ús SIGPAC Descripció SIGPAC Grau d’importància 
THr Horta regadiu

Cítrics
Hivernacles i conreus sota plàstic

Molt elevatCI
IV
TAr Terra campa regadiu

Horta secà ElevatTHs
VI Vinya

Fruiters MigFY
TAs Terra campa secà

Olivera Mig-baixOV
FL Associació fruiter de closca-olivera

Fruiter de closca
Associació fruiter de closca-vinya
Associació olivera-fruiter
Associació vinya-fruiter
Associació olivera-vinya

Baix

FS
FV
OF
VF
VO



Importància del servei 
d’abastament d’aliments

Valoració aplicada en una zona de l’espai natural de Gallecs (Vallès Oriental) 



Grau d’importància del servei suport 
a la biodiversitat

Codi Servei Ambiental Grau d’importància 

Agroforestal (AF)
Conreu producció ecològica Elevat

Conreu producció integrada Mig

Conreu producció convencional Baix



Importància del servei de suport a 
la biodiversitat

Valoració aplicada en una zona de l’espai natural de Gallecs (Vallès Oriental) 



Grau d’importància del servei de 
suport a la captura de carboni (CO2)

• Els sistemes agrícoles ecològics segresten 0,91 
Mg C ha-1 any-1 més que els sistemes 
convencionals.

• Estimació del potencial de captura de carboni 
a partir de la Taxa de segrest = (Co-Ct) / t on: 

Co = estoc de C inicial (Mg C / ha)

Ct = estoc deC final (Mg C / ha)

t = període de temps (anys)



Importància dels serveis 
socioculturals 

Ús sociocultural Infraestructures

• Activitats formatives i/o 
divulgació

• Activitats de lleure (bici, 
observació de la natura…)

• Agricultura de lleure
• Agroturisme
• Aplecs i fires de productes 

agraris o artesanals
• Consum de productes agraris
• Ecoturisme
• Enoturisme
• Espiritualitat
• Excursionisme
• Senderisme i passejades
• Tursime rural i familiar

• Agrobotigues.
• Aparcaments.
• Àrees de conreus de lleure.
• Cases Rurals o de colonies.
• Edificis espirituals.
• Edificis de conreu de lleure
• Edificis d’informació ambiental 

i/o agrària
• Indústria artesanal 

agroalimentària
• Observatoris de paisatges / 

natura
• Senyalítica
• Transport col·lectiu.
• Xarxa de camins.



Importància dels serveis 
socioculturals

Valoració aplicada en una zona de l’espai natural de Gallecs (Vallès Oriental) 



Objectiu 2

Relacionar els resultats obtinguts amb les 
delimitacions del Sistema d’espais 

oberts del PTMB



La importància dels espais agrícoles a 
la planificació territorial

“Terrenys moderns 
que deuen 
reservarse 
preferentment a 
l'agricultura”. 
Generalitat de 
Catalunya (1931-
1939); Rubió i 
Tudurí, N. 



Espais oberts: Proposta PTMB

Planols d’ordenació territorial 1:300.000 Pla territorial metropolità de Barcelona. (Acord 
GOV/77/2010, de 20 d’abril, pel qual s’aprova definitivament el PTMB)



Criteris de delimitació del sistema 
d’espais oberts del PTMB

• Espais amb protecció jurídica supramunicipal; 
Xarxa Natura 2000, espais PEIN, 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



Dades per a l’anàlisi

• Unitats territorials: municipis i àrees 
d’ordenació/planificació específica.

• Base de dades georeferenciada

• Dades quantitatives: superfícies dels usos 
(SIGPAC i Serveis Ambientals), potencial de 
captació de C02.

• Dades qualitatives: grau d’importància dels 
serveis d’abastament i suport



Moltes gràcies!



Superfícies RMB
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