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Una enquesta sobre la percepció que tenen els ciutadans sobre l’Horta de València realitzada en el 
marc de redacció del PATPHV (Pla d’Acció Territorial de Protecció de l’Horta de València), mostra 
com més d’un 90% dels enquestats desitgen que l’Horta es protegisca. Davant d’aquest reclam 
ciutadà, les decisions individuals i polítiques d’aquests darrers anys han anat en sentit contrari: entre 
l’any 1956 i l’any 2007 el sòl agrícola que es dedicava a aquesta activitat ha passat de les 52.000 ha 
a 28.500 i, així mateix, també hi ha mostres notòries que l’Horta com a paisatge s’ha degradat. Així, 
observem una contradicció entre allò desitjat per la ciutadania i el que efectivament s’ha portat a 
terme. A què es deu aquest desajust? Aquest treball vol interrogar-se sobre l’Horta de València des 
d’un punt de vista de l’oferta i de l’ordenació del territori a partir de dues preguntes bàsiques: tenen 
els actors més rellevants unes preferències semblants respecte d’allò que ha de ser l’Horta (com a 
espai econòmic i com a paisatge)? En cas de no ser així, en quin aspecte difereixen i quin impacte 
tenen o han tingut aquestes preferències heterogènies en l’estat actual de l’àmbit agrari periurbà?  
Si l’Horta de València, amb les seues parcel·les, camins i sèquies, envolta la ciutat de València i ha 
estat des de temps dels romans i musulmans un dels principals determinants de l’ordenació del 
paisatge i del territori, l’informe Dobris de la European Environmental Agency ja la caracteritzava l’any 
1998 com un espai agrícola d’alt valor a protegir, atenent també al fet que es pot concebre com un 
paisatge cultural lligat a unes dinàmiques socioeconòmiques molt particulars. Des dels anys 80 i amb 
l’expansió econòmica que han patit les ciutats occidentals aquests darrers anys, el creixement de la 
ciutat de València i dels 44 municipis de la comarca, ha passat molt sovint per la urbanització dels 
sòls agrícoles més pròxims als nuclis històrics.  
Davant d’aquest context local, l’explosió de la bombolla immobiliària i un marc en el qual la Unió 
Europea ha posat sobre la taula la necessitat de protegir els paisatges, des de la Generalitat 
Valenciana s’ha pres consciència de la necessitat d’un planejament territorial que ordene i protegisca 
l’Horta. Així, l’any 2010 es va redactar el Pla d’Acció Territorial de Protecció de l’Horta però encara no 
ha estat aprovat pel Consell de la Generalitat Valenciana. Amb tot, el Pla es proposa ser un 
instrument d’ordenació del territori i potenciar la coordinació entre els municipis. D’aquesta manera, al 
llarg del treball, es vol respondre a preguntes com: per què el PATPHV no s’ha aprovat? Quins són 
els factors que han determinat la gestió urbanística i territorial aquests darrers anys al País Valencià? 
I quina relació té tot això amb l’estructura de preferències dels diferents agents? 
Aquest treball, que s’emmarca en un context teòric cada vegada més estudiat i debatut sobre els 
àmbits d’agricultura periurbana com l’Horta de València, vol participar en el debat sobre els reptes als 
quals s’enfronten aquests tipus de territoris. Amb aquest objectiu s’ha optat per treballar seguint una 
perspectiva comparada i una metodologia qualitativa. En un entorn on conviuen molts tipus d’agents i 
d’activitats i on els límits entre allò privat i allò públic són més diluïts que enlloc, sembla interessant, 
doncs, preguntar-se per les diferents percepcions que tenen els agents lligats al sector agrari o a la 
gestió del territori i la seua raó de ser. Com a grups de control s’han triat els casos de l’Horta de les 
Cinc Sènies a Mataró (El Maresme, Catalunya) o del Vallès Oriental (Catalunya) ja que, partint d’un 
mateix context general, poden servir per a fer una anàlisi de l’Horta de València mitjançant el mètode 
de comparació per diferència. Amb tot, en un context específic diferent, ja que les competències 
urbanístiques i territorials corresponen a les Comunitats Autònomes i no a l’Estat, hi ha també 
elements i experiències particulars que ens permeten veure per què el cas de l’Horta de València és 
el d’una àrea agrària periurbana peculiar i no solament pel seu alt valor paisatgístic.  
Els resultats del treball mostren, d’una banda, que als municipis de l’Horta s’observa una nova 
tendència en quant a planejament: per primera vegada, als documents d’ordenació es tracta la 
problemàtica de l’Horta d’una manera explícita i, d’altra banda, s’intueix la necessitat de recuperar 
una autoritat que coordine tots els agents. De l’anàlisi de les entrevistes es pot concloure que els 
agents tenen interessos i percepcions diferents sobre què és, per què i com ha de ser l’Horta. En 
aquest sentit, els agents perceben, entre d’altres coses, que les oportunitats del planejament europeu 
o estatal no es tradueixen en canvis en el municipal. Amb tot, tots els agents estan d’acord en afirmar 
que cal millorar la coordinació entre agents, buscar noves fórmules per al consens i preservar l’Horta. 
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