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Els exemples de l?EIN de Gallecs, el Parc agrari del Baix Llobregat i la Granada-Sant
Pere de Riudebitlles.
Aquest treball ha desenvolupat una metodologia per valorar els serveis ambientals
d?abastament d?aliments que s?ha aplicat en tres àmbits territorials de la Regió
Metropolitana de Barcelona: Espai d?Interès Natural de Gallecs, Parc Agrari del Baix
Llobregat i La Granada-Sant Pere de Riudebitlles. El resultat d?aquesta valoració s?ha
comparat amb les quatre categories de protecció que estableix del Sistema d?Espais
Oberts del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB): espais de protecció jurídica,
espais de protecció especial, espais de protecció preventiva i espais de protecció
especial de la vinya.

S?ha utilitzat com a base de dades principal el SIGPAC del 2010 (Sistema d?Informació
Geogràfica de Parcel·les Agrícoles). Primer de tot s?han delimitat els recintes que
pertanyen als municipis de cadascun dels tres àmbits d?estudi. A continuació s?han dut a
terme diferents processos d?anàlisi espacial; concretament s?han realitzat interseccions
espacials entre diferents capes corresponents a les dades del Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica, el Consell Català de la Producció Integrada i al PTMB.
Després s?ha elaborat una nova base de dades que ha permès el càlcul dels diferents
valors i categories. I finalment, a partir d?aquestes dades s?han realitzat diferents mapes
temàtics pels tres àmbits.
Els resultats d?aquestes anàlisis han posat de manifest que els espais agrícoles de
l?àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat són els que aporten més serveis ambientals
d?abastament d?aliments.
També han permès palesar que en el conjunt dels tres àmbits d?estudi es dediquen
998,31 ha als conreus ecològics i que el PTMB deixa fora del Sistema d?Espais Oberts
1.619,27 ha amb especial incidència en l?Espai d?Interès Natural (EIN) de Gallecs i El
Parc Agrari del Baix Llobregat. A més, el PTMB delimita com espais de protecció
preventiva 582,28 ha amb especial incidència en l?EIN de Gallecs.
Finalment, els resultats han evidenciat que en l?EIN de Gallecs només 606,99 ha
gaudeixen de protecció jurídica i 1.208,83 ha senzillament disposen de protecció
especial. En l?àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat pràcticament coincideixen les
superfícies de protecció jurídica i protecció especial. I finalment en l?àmbit de La GranadaSant Pere Riudebitlles, 215,61 ha formen part d?espais de protecció jurídica i la resta de
superfície, 2.820,20 ha, gaudeix de la protecció especial.
Així doncs, els espais situats dins de la delimitació de protecció especial del PTMB
s?haurien d?incorporar en algunes de les figures de protecció jurídica que reconeix el
propi PTMB per garantir que els espais agrícoles proveeixin els serveis ambientals
d?abastament d?aliments.
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