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Aquest projecte de tesi el que pretén es posar en valor els espais no urbans dels entorns 
metropolitans. Aquest valor es pot avaluar a partir de dos premisses: una seria el valor intrínsec 
d'aquests espais i l'altra els béns i serveis que ofereixen i garanteixen el benestar de les persones. 
Aquests dos itineraris no són excloents per determinar els reconeixement social, jurídic i econòmic 
d'aquests espais. Més aviat mantenen una relació de dependència i d'interrelació. 
 
Històricament, el territori no urbà ha esdevingut l'escenari del creixement de les ciutats i dels 
artefactes urbans. El fet de ser l'espai a ocupar ha estat determinant pel que fa a la valoració que ha 
fet l'urbanisme d'aquestes àrees. Lògicament així s'ha reflectit en els instruments de planificació 
territorial i en  el planejament urbanístic. 
 
En les àrees metropolitanes o urbanes, majoritàriament els espais naturals són els que més han 
contribuït a l'extensió urbana. Del conjunt d'ecosistemes els agrícoles segurament són els que més 
s'han transformat. En els darrers 10 anys la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) ha perdut més 
de 9.000 hectàrees de terres de conreu. 
 
Aquesta tesi de Màster el que pretén és valorar els serveis ambientals dels ecosistemes agrícoles 
utilitzant els criteris de l'Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni. A partir de la literatura científica 
derivada d'aquest treball d'àmbit internacional i la informació georeferenciada del SIGPAC (Sistema 
d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles) es desenvoluparà una metodologia per valorar els 
serveis ambientals dels espais agrícoles d'àmbit metropolità. En concret: 
 

• Servei d’abastament d’aliments. 
• Serveis de suport a la biodiversitat 
• Serveis de suport a la captura de carboni. 
• Serveis socioculturals. 

 
Els resultats d'aquesta valoració dels serveis ambientals es relacionaran amb les delimitacions 
definides pel Sistema d'espais oberts del PTMB.  
 
La valoració dels serveis ambientals dels ecosistemes agrícoles es realitzarà en tres àmbits del 
PTMB. En concret els municipis on es troben el Parc Agrari del Baix Llobregat, l'Espai d'Interès 
Natural de Gallecs i la zona de La Granada-Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès). L'elecció 
d'aquests tres espais respon a l'interès d'avaluar unes àrees representatives del cultius de la RMB 
com són una zona de secà i regadiu, una altra d'horta intensiva i la darrera de cultiu de la vinya. 
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