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RESUM 

Aquesta comunicació descriu el treball desenvolupat per definir i provar una metodologia per 

valorar els serveis ambientals d’abastament d’aliments en tres àmbits territorials de la Regió 

Metropolitana de Barcelona (RMB): Espai d’Interès Natural (EIN) 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). 

S’ha utilitzat com a base de dades principal el SIGPAC (Sistema d’Informació Geogràfica de 

Parcel·les Agrícoles) i s’han dut a terme diferents processos d’anàlisi espacial amb dades del 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el Consell Català de la Producció Integrada i 

al PTMB. A partir d’aquestes dades s’han realitzat diferents mapes temàtics pels tres àmbits.  

Els resultats d’aquestes anàlisis han posat de manifest que: 1) els espais agrícoles de l’àmbit 

del Parc Agrari del Baix Llobregat són els que aporten més serveis ambientals d’abastament 

d’aliments; 2) el PTMB deixa fora del Sistema d’Espais Oberts 1.619,27 ha amb especial 

incidència en l’EIN de Gallecs i El Parc Agrari del Baix Llobregat i, més, el PTMB delimita com 

espais de protecció preventiva 582,28 ha amb especial incidència en l’EIN de Gallecs; 3) 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 Granada-Sant 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.  

 

CONTINGUT 
Paraules clau: serveis ambientals, espai agrícola, planificació territorial. 

Introducció i objectius 

Avui per avui, és necessari donar valor als espais agrícoles dels entorns metropolitans que al 

mateix temps són una part important del sistema d’espais naturals de la matriu territorial. 

Aquest valor es podria 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. 

L’objectiu general d’aquest treball és valorar els serveis ambientals dels ecosistemes 

agrícoles utilitzant els criteris de l'Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni (MEA, 2005). A 

partir de la literatura científica derivada d'aquest treball d'àmbit internacional i la informació 
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georeferenciada del SIGPAC (Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles)1 

(Generalitat de Catalunya, 2012) es desenvolupa una metodologia per valorar els serveis 

ambientals dels espais agrícoles d'àmbit metropolita. 

Per tant els objectius específics d’aquest treball són: 

1. A partir de la informació georeferenciada del SIGPAC, desenvolupar una metodologia per 

valorar els serveis ambientals d’abastament d’aliments i els de suport a la biodiversitat 

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 Pla Territorial Metropolità de 

Barcelona (Nel·lo et al.,2010; Generalitat de Catalunya, 2010). 

 

Metodologia 

La valoració dels serveis ambientals del ecosistemes agrícoles s’ha realitzat en tres àmbits 

del PTMB. En concret, els termes municipals que inclouen l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, 

el Parc Agrari del Baix Llobregat, i La Granada-Sant Pere de Riudebitlles. L’elecció d’aquests 

tres indrets respon a l’interès d’avaluar els espais agrícoles més representatius pel que fa el 

tipus de conreus a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) i al mateix temps que 

gaudeixen d’un reconeixement social i jurídic pels seus valors agroambientals.  

Els Serveis Ambientals d’Abastament d’Aliments (SAAA) s’han calculat a partir de les dades 

del rendiment dels principals conreus de la RMB i s’ha valorat la importància dels usos dels 

recintes SIGPAC en funció del seu potencial de producció agrícola. 

Per valorar Serveis Ambientals de Suport a la Biodiversitat (SASB) s’ha fet a partir dels 

recintes que proporcionen més biodiversitat al conjunt de la matriu agroambiental del 

territori identificant els espais que estan inscrits als registres públics del Govern de 

Catalunya: Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE) o bé al Consell Català de 

la Producció Integrada (CCPI).  

Els resultats dels SASB s’han utilitzat per ponderar els resultats obtinguts en els SAAA. 

L’objectiu d’aquesta ponderació és incorporar el factor ambiental en el resultat final dels 

SAAAP (Serveis Ambientals d’Abastament d’Aliments Ponderat). 

A partir del resultat dels SAAAP s’ha comparat amb les delimitacions del Sistema d’Espais 

Oberts del PTMB, el qual estableix quatre categories: Espais de protecció jurídica, Espais de 

protecció especial, Espais de protecció preventiva i Espais de protecció especial de la vinya.  

                                                            
1 El Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre 
administratiu de caràcter públic i una base de dades que conté ortoimatges aèries i dades 
geogràfiques i d'usos de cada parcel·la de terreny susceptible de beneficiar-se d'ajudes 
comunitàriesde la política agrícola comuna . 
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En el cas de l’EIN de Gallecs la diferència entre els espais amb protecció jurídica i els que 

només gaudeixen de protecció especial és substancial. Això comporta que una bona part de 

la superfície d’espais agrícoles dels SAAAP tinguin un grau de protecció mínim. Aquesta 

situació també es dóna a La Granada-Sant Pere de Riudebitlles amb la diferència que en 

aquest àmbit existeix una delimitació específica per a la protecció especial de la vinya. 

Aquest mètode pot ser útil en l’àmbit de la planificació o planejament territorial. Per aquest 

motiu es parteix de la base de dades del SIGPAC, un sistema que s’actualitza anualment 

amb relació als usos i delimitacions dels espais agrícoles. Una anàlisi més detallada dels 

espais agrícoles de qualsevol àmbit territorial requeriria de més informació que avui per avui 

no està disponible en la base de dades del SIGPAC com ara l’anàlisi de sòl i d’altres. 
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