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OBJECTE DE L’INFORME  

 

Entre 2009 i 2010 ERF va dur a terme el projecte conegut amb la denominació “El valor 
ocult de l’activitat agropecuària a Catalunya”, promogut per la Fundació del Món Rural 
(FMR). Entre els objectius del projecte destacaven els següents: 

 Identificació i tipificació sistemàtica de les funcions territorials i socioambientals 
de l’activitat agropecuària, tant directes com indirectes. 

 Quantificació de la importància socioeconòmica de cadascuna d’aquestes 
funcions mitjançant la seva monetització, perquè el resultat fos comparable amb 
les magnituds econòmiques que s’utilitzen habitualment (PIB, renda) 

 Plantejament de propostes i eines de contraprestació al sector per aquestes 
funcions a partir dels mecanismes existents (programa de desenvolupament 
rural, contractes globals d’explotació, fiscalitat, etc.) o, eventualment, de la 
creació de nous instruments. 

Per tal de donar resposta a aquests objectius, el projecte es va desenvolupar mitjançant 
tres informes independents, bé que interrelacionats: 

 Caracterització i parametrització d’impactes i funcions dels serveis ambientals 
prestats per  l’activitat agropecuària (elaborat per ERF i finalitzat el desembre de 
2009). 

 Pes econòmic i càlcul d’externalitats de les activitats agropecuàries a Catalunya 
(elaborat per GEE i finalitzat l’abril 2010, sota la coordinació d’ERF). 

 Estratègies d’implantació i instruments de contraprestació de les externalitats 
socioambientals dels serveis prestats per l’activitat agropecuària a Catalunya 
(elaborat per ERF i finalitzat el desembre 2010). 

La FMR va elaborar i publicar un resum del projecte amb el títol El valor ocult de 
l’activitat agropecuària a Catalunya. Identificació, càlcul i estratègies de contraprestació 
de les externalitats socioambientals del sector agropecuari. El resultat dels treballs va 
ser presentat públicament a l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona) el 16 de març de 
2011. 

Després dels més de sis anys transcorreguts des de la finalització d’aquest projecte 
pioner, el seu interès segueix plenament vigent en l’actualitat, tot i que part de les dades 
i informacions que en ell apareixien es troben desactualitzades.  

En aquest context, el present informe se centra en l’actualització dels principals 
indicadors relatius als serveis ambientals i les externalitats associades per tal de 
disposar d’una versió actualitzada de les dades rellevants que puguin ser posteriorment 
difoses mitjançant materials comunicatius específics. 
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1. CONTEXT I TENDÈNCIES RECENTS DE 
L’ACTIVITAT AGROPECUÀRIA A CATALUNYA  

 

D’ençà l’elaboració de l’informe original sobre el valor ocult de l’activitat agropecuària 
s’han produït –de manera anàloga al què s’ha esdevingut en d’altres sectors econòmics i 
en un context molt vinculat a la conjuntura socioeconòmica de la crisi iniciada el 2007– 
nombrosos canvis,  a diferents àmbits i escales, en el context i tendències del sector 
primari català. Tot i que no és objecte del present informe fer-ne una avaluació 
exhaustiva sí que resulta oportú fer esment d’algunes qüestions rellevants, així com 
d’algunes tendències significatives en l’evolució de diversos paràmetres vinculats al 
sector. 

 

En primer lloc cal remarcar la implantació d’un nou cicle de la política agrària comuna 
(PAC) corresponent al període 2014-2020, la qual té, entre d’altres, les següents 
directrius: 

 Substitució de pagaments únics a explotacions per un sistema de pagaments per 
multifuncionalitat vinculat a objectius específics, amb un nivell bàsic de pagament 
per superfície, complementat amb sis possibles components addicionals entre 
els quals en figura un de compensatori relatiu als “costos associats al 
subministraments de béns públics ambientals no remunerats pel mercat”. 

 Consolidació dels dos pilars de la PAC: un que financia ajuts directes i mesures 
de mercat a càrrec del FEAGA i un segon, orientat al desenvolupament rural, en 
regim de cofinançament.  

 Un enfocament més integrat, orientat i territorial per al desenvolupament rural així 
com una millor coordinació de les mesures rurals amb la resta de fons 
estructurals. Entre les 6 prioritats del segon pilar de la PAC una s’orienta a 
promoure l’eficiència en l’ús dels recursos (aigua i energia) i en fomentar una 
economia baixa en carboni (ús d’energies renovables, reducció d’emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle, conservació i captura de carboni). 
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Pel que fa a les grans magnituds del sector agropecuari es constaten les següents 
tendències referides, si no s’indica el contrari, al període 2008-20141: 

 La contribució del sector agropecuari al valor afegit brut (VAB) global català ha 
experimentat oscil·lacions entre el 2008 i el 2015 a l’entorn de l’1%, situació que 
contrasta amb la tendència clara a la disminució del període 2001-2008. Segons 
les dades més recents proporcionades pel DARP el 2016 es mantindria un 
percentatge equivalent al 2015: 0,9%.  
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Figura 1.1  Contribució, en percentatge sobre preus corrents, del sector primari al 
valor afegit brut (VAB) global de l’economia catalana durant el període 2001-2015.  

Font: Idescat. 

 La població ocupada al sector primari ha disminuït, passant a representar un 
1,6% del total d’ocupats el 2016, respecte l’1,9% que suposava el 2008 i el 2,6% 
del 2001. 

 La producció final agrària a preus productor (PFApp) s’ha incrementat de 3.902 
M€ a 4.343 M€. El percentatge d’increment pel període 2008-2014 és 
lleugerament superior a l’increment de l’IPC corresponent (11,3% envers 8,5%). 

 La contribució del subsector ramader a la PFA s’ha incrementat, passant del 
60,4% el 2008 al 65,1% el 2014, en detriment de la contribució agrícola (del 
36,6% al 32,1% en el mateix període). La resta de produccions, molt menys 
rellevants, han passat del 3,2% al 2,8% en el mateix període.  

 Una anàlisi més detallada d’alguns dels principals components d’aquesta PFA 
permet constatar –tot i certes oscil·lacions els anys intermedis– que el porcí 
guanya pes (un 37,1% del total el 2014 envers un 32,4% el 2008), així com 
l’aviram (un 11,1% envers un 9,2%). Per contra la fruita fresca perd significació 
(un 7,7% envers un 12,9%) i els cereals es mantenen (un 5,8% en ambdós 
anys).  

                                                 
1
 Tret d’indicació expressa d’altres fonts, les dades emprades per fer aquesta avaluació provenen dels 

opuscles publicats pel DARP amb el nom Dades bàsiques de l’agroalimentació a Catalunya, corresponents 

als anys 2009 i 2016, així com d’altres estadístiques procedents del Gabinet Tècnic del DARP. 
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Figura 1.2  Composició, en percentatge, de la producció final agrària a 
Catalunya (2014).  

Font: DARP. Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials. Extret de Dades bàsiques de l’agroalimentació a 
Catalunya 2016. 

 Quant a la tipologia dels principals conreus cal remarcar lleugeres reduccions en 
la superfície de conreus llenyosos (olivera, fruiters, vinya) i, entre els herbacis, en 
els cereals. Per contra la superfície de conreus farratgers s’ha incrementat, 
passant a representar un 11,7% el 2014 envers el 7,7% que suposaven el 2008. 

 

 
Figura 1.3  Distribució de la superfície de conreu agrícola de Catalunya 
(2014).  

Font: DARP. Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials. Extret de Dades bàsiques de l’agroalimentació a 
Catalunya 2016. 
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 Pel que fa a al ramaderia, de la comparació dels censos ramaders de 2008 i 
2015 es desprèn que s’ha incrementat la cabana porcina, en particular els porcs 
d’engreix, així com en el vaquí els vedells d’engreix. Per contra s’ha reduït els 
efectius d’aviram –com a conseqüència de les noves exigències normatives de 
benestar animal a les granges avícoles–, així com les cabanes d’ovelles i cabres. 

 Quant a la producció d’aliments, es constaten diverses fluctuacions al llarg del 
període considerat, tot i que les categories principals per volum de producció es 
concentren sempre en la carn, els cereals, la fruita dolça i la llet. D’altra banda, 
cal destacar també la important producció de farratges per a l’alimentació animal. 

 La producció de fusta i llenya s’ha incrementat, per bé que la superfície forestal 
amb alguna figura d’ordenació vigent s’ha reduït (vegeu indicadors G05 i E02, 
respectivament). 

 Pel que fa a la balança comercial dels productes agroalimentaris, es constata 
una tendència clara a la reducció del dèficit comercial –entès com la diferència 
entre importacions i exportacions–. Mentre el 2010 era de 1.631 M€, les dades 
provisionals pel 2016 mostren un valor de 69 M€.  

 Amb relació a la significació territorial del sector primari, la comparació entre el 
mapa d’usos del sòl del 2002 (o el mapa de cobertes 2005) i el de cobertes del 
sòl del 2009 permet constatar una reducció de la superfície agrícola i un 
increment, tot i que en menor mesura, de la forestal. Altres estadístiques, 
procedents del DARP i elaborades amb metodologies diferents, tot i que 
difereixen en els valors absoluts, mostren tendències similars (vegeu indicadors 
D01 i E01). 
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2. ELS SERVEIS AMBIENTALS DE L’ACTIVITAT 
AGROPECUÀRIA I  LES EXTERNALITATS 

ASSOCIADES 

 

A l’informe de Caracterització i parametrització d’impactes i funcions dels serveis 
ambientals prestats per l’activitat agropecuària (desembre 2009) s’exposava, en forma 
d’Annex, informació relativa a dos projectes molt relacionats amb el concepte de serveis 
ambientals o serveis ecosistèmics: 

 Avaluació dels ecosistemes del mil·lenni (Millenium Ecosystem Assessment, 
MEA) 

 L’economia dels ecosistemes i la biodiversitat (The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity, TEEB) 

Al llarg dels darrers anys aquest concepte s’ha anat consolidant i sistematitzant i a dia 
d’avui és àmpliament reconegut i utilitzat, tot i que no sempre de manera homogènia ni 
exempta de debat, en particular quan s’associa a la monetització d’aquests serveis –
entesos com a externalitats positives– o al seu revers: impactes negatius que els afecten 
–parametritzables com a externalitats negatives–. 

A nivell internacional, el Millenium Ecosystem Assessment manté activa la seva pàgina 
web (http://www.millenniumassessment.org), tot i que no incorpora novetats2. Per contra, 
The Economics of Ecosystems and Biodiversity segueix elaborant informes i 
publicacions, un dels darrers, precisament, centrat en l’agricultura i l’alimentació: TEEB 
for Agriculture and food. Interim report  (2015)3. 

A la web del TEEB existeix un apartat específic referit a agricultura i alimentació 
(http://www.teebweb.org/agriculture-and-food/). A més, aquest organisme també recull 
una classificació dels serveis ecosistèmics, a partir de l’establerta pel  MEA, que és 
l’actualment més emprada com a referent en aquesta matèria i on els diferents serveis 
es classifiquen en quatre categories: abastament, regulació, culturals i d’hàbitat (vegeu 
figura següent). 

 

                                                 
2
  Amb tot, a nivell de l’estat espanyol,  en el Marc de l’avaluació dels ecosistemes del Mil·lenni a Espanya 

s’han publicat dos treballs de referència que es poden descarregar des del web 
http://www.ecomilenio.es/documentos/documentos-eme. En concret, Ecosistemas y biodiversidad de 
España para el bienestar humano (2011) y  Valoración económica de los servicios de los ecosistemas 
suministrados por los ecosistemas de España (2014). 
3
  Informe descarregable a: http://www.teebweb.org/publication/teebagfood-interim-report/ 

http://www.millenniumassessment.org/
http://www.teebweb.org/agriculture-and-food/
http://www.ecomilenio.es/documentos/documentos-eme
http://www.teebweb.org/publication/teebagfood-interim-report/
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Figura 2.1.  Caracterització dels serveis ecosistèmics.  

Font: TEEB (2015). Economía de los ecosistemas y la biodiversidad. Desafíos y respuestas. 

 

D’altra banda, el 2011 es va crear un nou organisme específicament orientat a 
l’avaluació de la biodiversitat i dels serveis ecosistèmics que proporciona a la societat: la 
Plataforma intergovernamental sobre biodiversitat i serveis ecosistèmics 
(Intergovernmental platform on biodiversity and ecosystem services, IPBES; 
http://www.ipbes.net/). L’IPBES actua sota els auspicis de quatre organismes de les 
Nacions Unides: el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA/UNEP), 
la FAO, la UNESCO y el Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament 
(PNUD/UNDP). La pròpia FAO ha incorporat el discurs de la biodiversitat i els serveis 
ecosistèmics que proporciona com a base de la productivitat agrària i la resiliència dels 
agroecosistemes4. 

En el context de la Unió Europea, també existeix un projecte relatiu a la mapificació i 
avaluació dels ecosistemes i els seus serveis (Mapping and Assessment of Ecosystems 
and their Services, MAES; http://biodiversity.europa.eu/maes).  

                                                 
4
  Més informació a: http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/biodiversity0/en/#bio1 

http://www.ipbes.net/
http://biodiversity.europa.eu/maes
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/biodiversity0/en/#bio1
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Finalment, cal destacar també el desenvolupament de projectes específics a Catalunya, 
com el ForESmap, dut a terme per l’Oficina Catalana del canvi Climàtic i el CREAF, 
relatiu a l’avaluació i cartografia dels serveis ecosistèmics dels boscos de Catalunya5. 
En aquest projecte es contemplen 10 serveis ecosistèmics avaluats mitjançant 15 
indicadors. 

 

 
Figura 2.2.  Relació dels indicadors avaluats en el marc del projecte ForESmap.  

Font: OCCC, CREAF (2016). Avaluació i cartografia dels serveis ecosistèmics dels boscos de Catalunya. 

En definitiva, l’existència d’aquest ampli ventall de projectes i iniciatives –de les quals 
aquí només se n’ha exposat una mostra representativa– evidencia la importància 
creixent que ha adquirit el discurs dels serveis ambientals dels ecosistemes al llarg dels 
darrers quinze anys.  

Cal remarcar el fet que en la base d’aquest discurs, també en el cas dels ecosistemes 
agroforestals, es troba essencialment la conservació de la biodiversitat. Des d’aquesta 
perspectiva, l’activitat agropecuària acostuma a ser avaluada més des de l’òptica de les 
externalitats negatives que genera –ús d’agroquímics, consum d’aigua, contaminació del 
medi– que no pas com una font d’externalitats positives –gestió del territori, proveïment 
d’aliments i altres recursos o generació de paisatges culturals, entre d’altres–. Unes 
externalitats positives que se sustenten en serveis ecosistèmics, lògicament, però que 
assoleixen la seva entitat i dimensió gràcies a l’activitat humana que les modela i 
impulsa. Aquesta visió més integradora de l’activitat agropecuària  es troba poc present 
en la major part de la documentació sobre serveis ecosistèmics (el TEEB en seria, 
parcialment, una excepció) i per tant, reforça la importància i vigència del projecte sobre 
El valor ocult de l’activitat agropecuària a Catalunya que aquí s’actualitza. 

                                                 
5
 Més informació i accés a la cartografia a: http://blog.creaf.cat/noticies/quins-serveis-ambientals-

proporcionen-els-boscos-del-teu-municipi/ 

http://blog.creaf.cat/noticies/quins-serveis-ambientals-proporcionen-els-boscos-del-teu-municipi/
http://blog.creaf.cat/noticies/quins-serveis-ambientals-proporcionen-els-boscos-del-teu-municipi/
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3. ACTUALITZACIÓ D’INDICADORS DE 
REFERÈNCIA 

 

 

A l’informe Caracterització i parametrització d’impactes i funcions dels serveis 
ambientals prestats per l’activitat agropecuària es van identificar 32 indicadors 
representatius de les funcions i impactes de l’activitat agropecuària a Catalunya. La taula 
de la pàgina següent els sintetitza, emmarcats en els diferents àmbits i subàmbits que 
es van considerar. 

Aquests indicadors –junt amb d’altres de complementaris que s’exposen en la mateixa 
taula– s’han actualitzat específicament per al present informe. La informació detallada –i 
els aspectes metodològics a considerar– s’exposen de manera exhaustiva en forma 
d’annex (vegeu Annex I. Fitxes d’indicadors). 

En aquest capítol, a mode de resum sintètic, s’indiquen en una segona taula  els valors 
per cada indicador d’acord amb l’informe original del 2009 i els corresponents a la seva 
actualització, sempre que ha estat possible. 

Amb relació a aquestes dades cal tenir en compte que, per alguns indicadors, es 
produeixen situacions particulars –que es detallen a les corresponents fitxes de l’annex– 
les quals s’indiquen a la taula mitjançant una codificació amb asteriscs.  

 S'indica amb * el cas en què l'indicador presentat en l'informe 2009 ha estat 
revisat o recalculat a partir d'una nova font o d'una nova metodologia de càlcul.  

 S'indica amb ** el cas en què l’indicador per a l'informe actualitzat i l'informe 2009 
no són directament comparables, a causa de diferències en les fonts de dades.  
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Àmbit Subàmbit 

E
fe

c
te

 

C
o

d
i 

Indicador 
Informació complementària 

(actualització 2016) 
Tipologia 
indicador 

F
o

re
s

ta
l 

A
g

rí
c

o
la

 

R
a

m
a

d
e

r 

Dimensió ambiental i territorial 

Atmosfera i canvi 
climàtic 

Efecte embornal de la vegetació 

P A01 CO2 fixat anualment pels boscos  Quantitatiu x (x)  

P A02 
Estoc de carboni emmagatzemat en 
els boscos 

 Quantitatiu x x  

Emissions de GEH a l’atmosfera N A03 
Emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH) del sector 
primari 

- Reforestacions, rompudes i 
incendis forestals 

Quantitatiu  x x 

Regulació microclimàtica P A04 
Regulació de la temperatura a 
escala local 

 Qualitatiu x   

Aigües superficials i 
subterrànies 

Regulació del cicle hidrogeològic P B01 Regulació del cicle hidrogeològic - Índex de qualitat del bosc de ribera Qualitatiu x x  

Contaminació d’aqüífers i aigües 
superficials 

N B02 
Pressió agrícola en la contaminació 
d’aqüífers per nitrats 

- Consum de fertilitzants nitrogenats  

- Altres contaminants d'origen agrari 
a les aigües superficials i 
subterrànies 

Semi-
quantitatiu 

 x x 

Ús i disponibilitat de recursos 
hídrics 

N/P B03 Consum agrari d’aigua - Sobreexplotació d'aqüífers  Quantitatiu  x x 

Energia 
Aprofitament energètic de la 
biomassa 

P C01 
Consum d’energia primària 
procedent de biomassa 

 Quantitatiu x x x 

Sòl 

Prevenció de la 
impermeabilització 

P D01 
Superfície de sòl amb cobertes de 
vegetació natural i conreus 

 Quantitatiu x x  

Prevenció de la desertificació P D02 
Superfície forestal i agrícola en 
zones amb dèficit hídric moderat o 
alt 

 Quantitatiu x x  

Prevenció de l’erosió  P D03 
Superfície forestal i agrícola en 
zones amb pendent superior al 5% 

 Quantitatiu x x  

Matriu territorial i 
paisatge 

Estructuració i conformació de la 
matriu territorial  

P E01 
Superfície d’ecosistemes forestals i 
agrícoles 

- Diversitat d'hàbitats de Catalunya Quantitatiu x x x 

Conformació i gestió del paisatge 
agroforestal 

P E02 
Superfície forestal inclosa en 
instruments d’ordenació forestal 

- Significació de la superfície forestal 
certificada a Catalunya 

Quantitatiu x   

P E03 
Diversitat de paisatges agrícoles i 
forestals 

- Catàlegs i les cartes del paisatge Qualitatiu x x x 

Patrimoni natural i 
biodiversitat 

Foment dels hàbitats faunístics i 
de la biodiversitat 

P F01 
Superfície agrícola inclosa en 
explotacions d’agricultura ecològica 
i integrada 

 Quantitatiu  x x 

P F02 
Superfície agrícola i forestal inclosa 
en espais de la Xarxa Natura 2000 i 
el PEIN 

 Quantitatiu x x  

P F03 
Superfícies agrícoles i forestals 
incloses en acords de custòdia 

 Quantitatiu x x x 

P F04 
Superfície ocupada per prats de 
pastura singulars en regressió 

 Quantitatiu  x x 

Reducció del risc d’incendi i 
contribució a les tasques 
d’extinció 

P F05 
Presència territorial de les 
agrupacions de defensa forestal 

- Incendis forestals a Catalunya Quantitatiu x x x 

Conservació de varietats 
autòctones de conreus i bestiar 

P F06 
Nombre d’espècies autòctones de 
conreus i bestiar 

- Plantacions forestals d'espècies no 
autòctones 

Semi-
quantitatiu 

 x x 

Dimensió socioeconòmica 

Activitat econòmica 

Contribució al PIB 

P G01 
Contribució del sector agropecuari 
al PIB 

 Quantitatiu (x) x x 

P G02 
Contribució al PIB de les activitats 
del sector secundari i terciari 

derivades del sector agropecuari 
 Quantitatiu x x x 

P G03 
Significació de les figures d’origen i 
qualitat agroalimentària 

 
Semi-
quantitatiu 

 x x 

Activitat econòmica induïda P G04 
Balança comercial del consum 
agroalimentari 

 Quantitatiu x x x 

Productes forestals P G05 
Significació de l’extracció de 
productes forestals 

 Quantitatiu x   

Demografia i 
ocupació 

Població ocupada 

P H01 Població ocupada al sector primari  Quantitatiu x x x 

P H02 
Població ocupada a la indústria 
agroalimentària 

 Quantitatiu  x x 

Ús social i educatiu 
Ús de lleure, educatiu i de 
sensibilització 

P I01 Freqüentació d’espais naturals  Semi-quantitatiu x x x 

P I02 Freqüentació del medi rural  
Semi-
quantitatiu 

x x x 

P I03 
Oferta d'allotjaments en l'entorn 
rural 

 Quantitatiu  x x 

Patrimoni 
historicocultural 

Manteniment del patrimoni 
històric associat a l'activitat 
agropecuària 

P J01 
Patrimoni arquitectònic catalogat en 
el medi rural 

 
Semi-
quantitatiu 

x x x 

Manteniment del patrimoni 
cultural i etnològic associat a 
l'activitat agropecuària 

P J02 
Festes i fires tradicionals vinculades 
al món rural 

-"Antenes" de l’Observatori del 
Patrimoni Etnològic i Immaterial i 
Zones d'Interès Etnològic 

Semi-
quantitatiu 

(x) x x 
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Àmbit Subàmbit 

C
o

d
i 

Indicador Unitats 
Informe 

2016 
Informe 

2009 

Dimensió ambiental i territorial 

Atmosfera i 
canvi climàtic 

Efecte embornal de 
la vegetació 

A01 
CO2 fixat anualment 
pels boscos 

tones de CO2 
fixat/any 

––– 4.550.066 

A02 
Estoc de carboni 
emmagatzemat en 
els boscos 

tones de CO2 

acumulades en la 
biomassa 

––– 133.743.241 

Emissions de GEH 
a l’atmosfera 

A03 

Emissions de gasos 
amb efecte 
d’hivernacle (GEH) 
del sector primari 

tones de CO2 

equivalents 
emeses 

4.145.000 * 4.003.000 

Regulació 
microclimàtica 

A04 
Regulació de la 
temperatura a escala 
local 

Qualitatiu ––– ––– 

Aigües 
superficials i 
subterrànies 

Regulació del cicle 
hidrogeològic 

B01 
Regulació del cicle 
hidrogeològic 

Qualitatiu ––– ––– 

Contaminació 
d’aqüífers i aigües 
superficials 

B02 
Pressió agrícola en la 
contaminació 
d’aqüífers per nitrats 

% de masses 
d'aigua afectades 
per un excés de 
nitrats 

41% 39,62% 

% de masses 
d'aigua afectades 
per un excés de 
nitrats a causa de 
dejeccions 
ramaderes (CIC) 

28,08% 23,10% 

% de masses 
d'aigua afectades 
per un excés de 
nitrats a causa de 
la fertilització 
agrària (CIC) 

17,95% 23,10% 

Ús i disponibilitat de 
recursos hídrics 

B03 
Consum agrari 
d’aigua 

hm3 anuals de 
regadiu 

2.038 2.265  

hm3 anuals de 
ramaderia 

42,6 65 

Energia 

Aprofitament 
energètic de la 
biomassa 

C01 
Consum d’energia 
primària procedent de 
biomassa 

ktep de biomassa 
forestal 

172,8 *97,6 

ktep de 
biocarburants 

151,6 *50,3 

Sòl 

Prevenció de la 
impermeabilització 

D01 
Superfície de sòl amb 
cobertes de vegetació 
natural i conreus 

ha de vegetació 
natural 

1.964.963 **1.895.088 

ha de conreus 933.932 **1.044.717 

Prevenció de la 
desertificació 

D02 

Superfície forestal i 
agrícola en zones 
amb dèficit hídric 
moderat o alt 

ha de vegetació 
natural 

 

––– 393.529 

ha de conreus de 
secà 

 

––– 463.728 

ha de conreus de 
regadiu 

––– 224.696 
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Àmbit Subàmbit 

C
o

d
i 

Indicador Unitats 
Informe 

2016 
Informe 

2009 

Prevenció de 
l’erosió  

D03 

Superfície forestal i 
agrícola en zones 
amb pendent superior 
al 5% 

% de superfície 
forestal i agrícola 
en zones amb 
pendent superior 
al 5% 

––– 40,8 

Matriu territorial 
i paisatge 

Estructuració i 
conformació de la 
matriu territorial 

E01 
Superfície 
d’ecosistemes 
forestals i agrícoles 

% de boscos 

 
38,7 **31,1 

% de bosquines i 
prats 

 

22,3 **28,3 

% de conreus 

 
29,09 **32,5 

Conformació i gestió 
del paisatge 
agroforestal 

E02 

Superfície forestal 
inclosa en 
instruments 
d’ordenació forestal 

ha forestals 708.240 *721.071 

E03 
Diversitat de 
paisatges agrícoles i 
forestals 

Qualitatiu ––– ––– 

Patrimoni 
natural i 
biodiversitat 

Foment dels 
hàbitats faunístics i 
de la biodiversitat 

F01 

Superfície agrícola 
inclosa en 
explotacions 
d’agricultura 
ecològica i integrada 

ha d'agricultura 
ecològica 

171.937 62.331 

ha d'agricultura 
integrada 

46.432 28.126 

F02 

Superfície agrícola i 
forestal inclosa en 
espais de la Xarxa 
Natura 2000 i el PEIN 

ha forestals ––– 845.326,1 

ha agrícoles 
––– 

151.796,9 

F03 
Superfícies agrícoles 
i forestals incloses en 
acords de custòdia 

ha 42.904,8 *19.219,91 

Nombre d'acords 844 *376 

F04 
Superfície ocupada 
per prats de pastura 
singulars en regressió 

ha d'hàbitat 
principal 

67.691,2  85.898,6 

ha d'hàbitat 
secundari: 

21.471,2  67.924,8 

ha d'hàbitat terciari  9.676,1  35.628,6  

Reducció del risc 
d’incendi i 
contribució a les 
tasques d’extinció 

F05 
Presència territorial 
de les agrupacions de 
defensa forestal 

% respecte el 
total 

––– 70 

Conservació de 
varietats autòctones 
de conreus i bestiar 

F06 
Nombre d’espècies 
autòctones de 
conreus i bestiar 

Semiquantitatiu ––– ––– 

Dimensió socioeconòmica 

Activitat 
econòmica 

Contribució al PIB G01 
Contribució del sector 
agropecuari al PIB 

Producció (M€ a 
preus corrents) 

4.310,23  *4.159,47 

VAB aportat (M€ a 
preus corrents) 

1.804  *1.969  

% contribució del 
sector al VAB català 

0,88 *0,98 
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Àmbit Subàmbit 

C
o

d
i 

Indicador Unitats 
Informe 

2016 
Informe 

2009 

G02 

Contribució al PIB de 
les activitats del 
sector secundari i 
terciari derivades del 
sector agropecuari 

VAB (cf) aportat per 
la indústria 
agroalimentària 
(M€) 

4.581,7 *4.314,0 

% contribució al 
VAB industrial  

12,2 *12,1  

G03 

Significació de les 
figures d’origen i 
qualitat 
agroalimentària 

Figures DOP 12  11 

Figures DO (vins) 11 11 

Figures IGP 10 8 

Figures marca de 
qualitat 
agroalimentària 

12 12 

Activitat econòmica 
induïda 

G04 
Balança comercial del 
consum 
agroalimentari 

Balança comercial 
en M€ 

 -69 -2.470 

% taxa de cobertura 99,3 70,1 

Productes forestals G05 
Significació de 
l’extracció de 
productes forestals 

m3 fusta 702.838  588.133  

tones llenya 269.728  146.228 

tones suro 5.033 3.166 

Demografia i 
ocupació 

Població ocupada 

H01 
Població ocupada al 
sector primari 

Afiliats a la 
seguretat social 
del sector primari 
(tots els règims) 

61.400 *66.100 

H02 
Població ocupada a 
la indústria 
agroalimentària 

Ocupats a la 
Indústria de 
l'alimentació i 
begudes 

75.700 76.354 

Ús social i 
educatiu 

Ús de lleure, 
educatiu i de 
sensibilització 

I01 
Freqüentació d’espais 
naturals 

Visitants a parcs 
naturals 

2.972.900    *2.845.000    

Visitants a altres 
espais de protecció 
especial 

566.000    *429.000    

Visitants a 
Montserrat 

2.343.313  *2.124.790    

I02 
Freqüentació del 
medi rural 

Semiquantitatiu ––– ––– 

I03 
Oferta d'allotjaments 
en l'entorn rural 

Nombre 
d'establiments 

2.367 1.860 

Places ofertades 18.737 14.199 

Patrimoni 
historicocultural 

Manteniment del 
patrimoni històric 
associat a l'activitat 
agropecuària 

J01 

Patrimoni 
arquitectònic 
catalogat en el medi 
rural 

Elements BCIN 
catalogats en 
entorns naturals 
(estimació) 

––– 20.541 

Elements BCIN 
catalogats per ha 

––– 70,5 

Manteniment del 
patrimoni cultural i 
etnològic associat a 
l'activitat 
agropecuària 

J02 

Festes i fires 
tradicionals 
vinculades al món 
rural 

Semiquantitiu ––– ––– 
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4. ACTUALITZACIÓ DE LES EXTERNALITATS 
ASSOCIADES ALS SERVEIS AMBIENTALS 

 

En paral·lel a l’actualització dels indicadors s’ha procedit a una actualització de les 
externalitats avaluades a l’informe de 2010. 

Aquestes externalitats estaven agrupades en 7 categories principals, 4 d’elles referides 
a externalitats positives i les 3 restants a externalitats negatives. Amb tot, la primera de 
les externalitats positives avaluava de forma agregada un ampli ventall de serveis 
ambientals aportats pels espais forestals i agrícoles de manera que –de forma anàloga 
al que evidencien els indicadors avaluats– la importància de les externalitats positives 
resulta clarament més significativa –tant en termes qualitatius com quantitatius– que no 
pas la de les externalitats negatives. 

Les externalitats considerades són les següents: 

a) Externalitats positives 

 Funcions ambientals d’espais forestals i agrícoles 

Inclou les següents externalitats: conservació del patrimoni natural i la 
biodiversitat, estructuració de la matriu territorial i el paisatge, regulació del cicle 
hidrogeològic i disponibilitat de recursos hídrics, i prevenció de la degradació del 
sòl.  

 Usos recreatius,culturals, paisatgístics i valors de no ús 

 Mitigació del canvi climàtic  

 Prevenció i mitigació d’incendis forestals 

b) Externalitats negatives 

 Ús de fertilitzants inorgànics i plaguicides 

 Consum agrícola d’aigua 

 Sobreadobament produït per les dejeccions ramaderes (incorrecte adobament 
orgànic amb purins i altres dejeccions ramaderes) 

A nivell metodològic, l’actualització de les externalitats s’ha dut a terme en un doble 
sentit: 

 Actualització dels valors econòmics unitaris associats a cada externalitat tenint 
en compte la inflació durant el període de referència entre els dos informes. Atès 
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que les externalitats de l’informe original estaven calculades prenent com a 
referència l’any 2008, s’han actualitzat els valors a desembre 2015 d’acord amb 
l’aplicatiu de l’INE a escala estatal. Una vegada avaluat, el deflactor a considerar 
per aquest període resulta ser d’1,085, corresponent a un increment del 8,5%. 

 Actualització dels indicadors de base que fonamenten el càlcul de les diverses 
externalitats, tasca duta a terme en el context de l’actualització dels indicadors 
exposada al capítol anterior (vegeu 3. Actualització d’indicadors i balanç 
d’evolució). 

 

Com a resultat final d’aquest procés s’ha obtingut un balanç positiu net d’externalitats 
equivalent a 8.070 M€, valor que representa un increment de 585 M€ respecte la xifra 
avaluada a l’informe original (7.485 M€). Aquest balanç s’obté a partir d’unes 
externalitats positives equivalents a 8.972 M€ i unes negatives de 902 M€. El valor net 
resultant multiplica per un factor superior a quatre el VAB directe del sector primari i 
equival a un 4,1% del VAB global de l’economia catalana. 
 

8.241,6   
8.972,2   

-756,1   -901,9   -2.000,0   

-

2.000,0   

4.000,0   

6.000,0   

8.000,0   

10.000,0   

Informe 2010 Actualització 2016

M
€

Externalitats positives Externalitats negatives
 

Figura 4.1.  Comparativa de l’avaluació d’externalitats de la present actualització 
respecte l’informe original de 2010. 

Font: elaboració pròpia. 

Aquest increment en el balanç és el resultat de diversos factors: 

 D’una banda a l’increment de l’IPC aplicat sobre els valors unitaris originals de 
les diferents externalitats. De fet, el nou valor net és lleugerament inferior  al que 
s’obtindria aplicant directament la correcció amb aquest deflactor: un augment 
del 7,9% respecte el 8,5% exposat anteriorment. 

 Amb tot, aquest resultat és més casual que causal atès que es troba modulat per 
una combinació de tendències heterogènies en els indicadors de base per al 
càlcul de les diferents externalitats: 
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o Una part molt significativa de les externalitats positives està relacionada, 
directament o indirecta, amb les superfícies de sòl forestal i agrícola. Mentre 
les primeres han augmentat, les segones s’han reduït en major quantia, de 
manera que globalment la suma d’aquestes superfícies ha minvat respecte el 
primer informe degut principalment a processos d’urbanització o construcció 
d’infraestructures. Malgrat això i a banda de l’increment de l’IPC esmentat, 
s’incrementen aquelles externalitats associades a sòls forestals –que inclouen 
boscos, bosquines i prats– ja per se amb uns valors unitaris superiors als del 
sòls agrícoles. En general això comporta una millora en les diferents 
externalitats positives considerades de manera desagregada, tret dels 
incendis forestals. En aquest cas es constata una certa disminució, deguda 
tant a la reducció de superfície agrícola que actua com a tallafoc com al fet 
que la superfície arbrada que disposa d’alguna figura d’ordenació vigent 
també ha minvat. 

o Quant a les externalitats negatives es constata una tendència clara a la 
reducció en les vinculades al consum d’aigua –el consum s’ha reduït entre 
d’altres factors per un reg més eficient–. Pel que fa al sobreadobament per 
dejeccions ramaderes s’observa una lleugera millora –tot i l’augment de 
cabana ramadera, la millora en les dietes ha permès reduir la càrrega de 
nitrogen als purins–. Finalment, les externalitats negatives vinculades a l’ús de 
fertilitzants i plaguicides, han augmentat de manera significativa, 
fonamentalment per l’increment en l’ús de fitosanitaris. 
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Figura 4.2. Comparativa, desglossada per tipus d’externalitat, de l’avaluació 
d’externalitats de la present actualització respecte l’informe original de 2010. 

Font: elaboració pròpia. 
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ANNEX I . FITXES D’INDICADORS   

 

En el present annex s’exposa, de forma detallada, informació relativa a l’actualització –
en la mesura que ha estat factible– de cadascun dels 32 indicadors establerts a 
l’informe Caracterització i parametrització d’impactes i funcions dels serveis ambientals 
prestats per l’activitat agropecuària, finalitzat el desembre de 2009. 

De manera anàloga a com es va fer a l’informe original de 2009, cada indicador és 
tractat en un format de fitxa on se sintetitza la informació més rellevant, tot indicant les 
dades aportades a l’informe original per tal de facilitar  la comparació. Atès que, per 
diversos motius –canvis en la font de les dades o la metodologia, revisions de dades 
prèvies, etc.–, aquesta comparativa no sempre és òbvia de fer s’ha incorporat un camp 
d’”observacions” per explicitar les peculiaritats que concorren per cada indicador. 
També s’ha afegit un camp de “valoració” on s’analitza l’evolució de l’indicador o altres 
aspectes d’interès. 

 

DIMENSIÓ A LA QUE PERTANY L'INDICADOR 

ÀMBIT AL QUE PERTANY L'INDICADOR 

Subàmbit 

Indicador 
 

Unitats   
Codi 

Tipologia   

  

 
Valor de l'indicador 

 
Any dada actualitzada Any dada informe original 

Subindi-
cador  1 

    

Subindi-
cador  2 

    

Font 

  

  

Observacions 

  

Informació complementària 

  

Valoració 
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 Dimensió a la que pertany l'indicador 

o Dimensió ambiental i territorial 

o Dimensió socioeconòmica 

 Àmbit al que pertany l'indicador 

o Atmosfera i canvi climàtic 

o Aigües superficials i subterrànies 

o Energia 

o Sòl 

o Matriu territorial i paisatge 

o Patrimoni natural i biodiversitat 

o Activitat econòmica 

o Demografia i ocupació 

o Ús social i educatiu 

o Patrimoni historicocultural 

Dins de cada àmbit s’especifica el subàmbit al qual fa referència cada indicador 

 Indicador 

o Títol de l'indicador 

o Unitats 

o Tipologia: quantitatiu, semiquantitatiu o qualitatiu 

o Codi: identificador de cada indicador 

 Valor de l'indicador (o dels subindicadors si s’escau)  

o Dada més recent disponible 

o Dada que apareixia a l’informe original de 2009 

 Font: procedència de les dades 

 Observacions  

Consideracions que s'han tingut en compte pel càlcul de l'indicador i revisió de 
la dada original si s’escau 

 Informació complementària 

Altra informació rellevant recollida 

 Valoració 

Valoració de l'indicador i de la seva evolució 

Es marquen amb un asterisc (*) aquells valors de l’informe 2009 que han estat revisats 
o actualitzats a partir de noves fonts d'informació. 
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2.1. Dimensió ambiental i territorial 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

ATMOSFERA I CANVI CLIMÀTIC 

Efecte embornal de la vegetació 

Indicador CO2 fixat anualment pels boscos 
Unitats 

tones de CO2  
fixat/any A01 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2016 2004 

tones de CO2 fixat/any ––– 4.550.066 

Font 

Inventari ecològic i forestal de Catalunya (IEFC). CREAF. www.creaf.uab.cat/iefc 

  

Observacions 

El valor de l'indicador no es pot revisar atès que la dada procedeix de l'Inventari ecològic i forestal de 
Catalunya (IEFC) elaborat pel CREAF, l'última actualització del qual va finalitzar el 2004. 

Informació complementària 

–––– 

Valoració 

Les dades del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC-4, del 2009) indiquen un cert increment de 
la superfície forestal respecte dades anteriors (vegeu D01), per la qual cosa seria esperable que la 
capacitat de fixació de CO2 pels boscos també pogués haver augmentat. Amb tot, aquesta capacitat de 
fixació, depèn de molts altres paràmetres, com la disponibilitat d’aigua, motiu pel qual aquesta consideració 
pot no ser vàlida a la pràctica. 

En qualsevol cas, mantenint la capacitat de fixació avaluada a l’informe de 2009 –i atès que les emissions 
de GEH globals a Catalunya s’han reduït– el percentatge de CO2 fixat pels boscos respecte les emissions 
hauria augmentat en termes relatius del 7,84% el 2007 al 10,4% el 2014. 

 

 

http://www.creaf.uab.cat/iefc
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

ATMOSFERA I CANVI CLIMÀTIC 

Efecte embornal de la vegetació 

Indicador 
Estoc de carboni emmagatzemat en els 
boscos 

Unitats 
tones de CO2 
acumulades en la 
biomassa A02 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2016 2004 

Tones de CO2 acumulades en la 
biomassa –––- 133.743.241 

Font 

Inventari ecològic i forestal de Catalunya (IEFC). CREAF. www.creaf.uab.cat/iefc 

  

Observacions 

El valor de l'indicador no es pot revisar atès que la dada procedeix de l'Inventari ecològic i forestal de 
Catalunya (IEFC) elaborat pel CREAF, l'última actualització del qual va finalitzar el 2004. 

Informació complementària 

A efectes comparatius, el valor de 133.743 ktones de CO2 triplica les emissions de GEH globals a 
Catalunya corresponents a l’any 2014. 

En el marc del projecte ForESmap del CREAF s’ha territorialitzat la capacitat d’embornal de carboni dels 
boscos catalans, el que ha permès constatar que la major part d’aquesta funció es concentra a la meitat 
nord del país. Tant la pluviometria com el tipus de vegetació afavoririen aquest rol. 

Capacitat d'embornal de carboni dels boscos de Catalunya 

 

Font: CREAF (2015). ForESmap.  

http://www.creaf.uab.cat/iefc
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Valoració 

De manera anàloga a allò indicat a A01, l’increment de superfície forestal a Catalunya pot haver comportat 
un cert augment en la capacitat d’emmagatzematge de carboni per part dels boscos, tot i que aquesta 
extrapolació pot no ser certa atesa la multiplicitat de paràmetres i variables que condicionen el valor d’aquest 
indicador. 
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

ATMOSFERA I CANVI CLIMÀTIC 

Emissions de GEH a l’atmosfera 

Indicador 
Emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH) del sector primari 

Unitats 
tones de CO2 

equivalents 
emeses A03 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2014 2007 

Tones de CO2 equivalents emeses  4.145.000 * 4.003.000 

Font 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Departament de Territori i Sostenibilitat.  

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/inventaris_d_emissions_de_geh/ 

 
Observacions 

* L'inventari d'emissions de GEH publicat per l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic actualitza periòdicament 
les sèries dels valors d'emissió de CO2 equivalent a causa de canvis en la metodologia d'elaboració de 
l'inventari. Com a conseqüència d'això, el valor de l'indicador presentat a l’informe original (5.584.000 tones 
de CO2 equivalents emeses) és diferent que la que es proporciona ara per l'any 2007. 

Informació complementària 

Tendència de les emissions GEH del sector primari 
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TENDÈNCIA EMISSIONS GEH DEL SECTOR PRIMARI

 

Font: elaboració pròpia a partir de l'inventari d'emissions de GEH a Catalunya. Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

 

 

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/inventaris_d_emissions_de_geh/
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Comparativa entre les emissions de GEH del sector primari i les emissions totals 
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Font: elaboració pròpia a partir de l'inventari d'emissions de GEH a Catalunya. 

 

Reforestacions, rompudes i incendis forestals (1999-2015) 
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Les sèries de dades arriben fins al 2014, a excepció de les superfícies forestals cremades, per les que es disposa de 
dades fins al 2015.  

Font: elaboració pròpia a partir de l'anuari de l'Idescat. 

Valoració 

Les emissions de GEH del sector primari l'any 2014 representen el 9,5% de les emissions globals de GEH 
a Catalunya, amb un increment del 10,6% respecte l'any base (1990). Tot i les oscil·lacions al llarg dels 
darrers anys, la tendència general des del 2008 és a l’alça, fet que contrasta amb la disminució de les 
emissions totals de GEH. Segons dades de l'inventari estatal d'emissions, el 73,3% d'aquestes emissions 
de CO2 equivalent provenen de la ramaderia.  

Pel que fa als canvis en els usos del sòl, es constata que se segueixen donant anys amb importants 
afectacions per incendi de superfícies forestals (situació viscuda el 2012), el què provoca emissions de 
CO2 a l’atmosfera procedents de l’estoc de carboni emmagatzemat a la vegetació. 
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

ATMOSFERA I CANVI CLIMÀTIC 

Regulació microclimàtica 

Indicador 
Regulació de la temperatura a escala 
local 

Unitats –––- 
A04 

Tipologia Qualitatiu 

 

Observacions 

Es tracta d'un indicador qualitatiu pel qual no es disposa de cap referència quantitativa, de manera que no 
és objecte d’actualització específica. 
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

AIGÜES SUPERFICIALS I SUBBTERRÀNIES 

Regulació del cicle hidrogeològic 

Indicador Regulació del cicle hidrogeològic 
Unitats –– 

B01 
Tipologia Qualitatiu 

 

Observacions 

Es tracta d'un indicador qualitatiu pel qual no es disposa de cap referència quantitativa, de manera que no 
és objecte d’actualització específica. 

 

Informació complementària 

En el marc del projecte ForESmap del CREAF s’ha territorialitzat la capacitat d’emmagatzematge d’aigua 
per part de la vegetació (capçades dels arbres) i del sòl –així com el grau de cobertura del bosc de ribera– 
el que ha permès constatar que la major part d’aquestes funcions es concentra a la meitat nord del país 
(amb especial intensitat a les comarques gironines) i, secundàriament, a la serralada prelitoral. 

Aigua interceptada anualment per les capçades i el sòl a Catalunya 

 

 

Font: CREAF (2015). ForESmap. 
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Coberta de bosc de ribera 

 

Font: CREAF (2015). ForESmap. 

Índex de qualitat del bosc de ribera a les conques fluvials de la demarcació de Barcelona 

 

 

Font: Universitat de Barcelona i Diputació de Barcelona. ( http://www.ub.edu/barcelonarius/visor/ ) 

Valoració 

El caràcter qualitatiu de l’indicador principal no permet cap avaluació de tendències.  

Pel que fa a la informació complementària relativa a la qualitat del bosc de ribera a les conques fluvials de 
la demarcació de Barcelona es constata presenta pocs canvis entre el 2008 i l'actualitat. Tot i que algunes 
conques com la del Llobregat o la Tordera han millorat lleugerament –principalment a les capçaleres– 
encara resten molts punts amb una mala o pèssima qualitat.  

 

http://www.ub.edu/barcelonarius/visor/
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES 

Contaminació d’aqüífers i aigües superficials 

Indicador 
Pressió agrícola en la contaminació 
d’aqüífers per nitrats 

Unitats 

Percentatge de 
masses d’aigua 
contaminades 
respecte el total 

B02 

Tipologia Semiquantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2015 i IMPRESS 2013 IMPRESS 2005 

Nombre de masses d'aigua afectades 
per un excés de nitrats 

41% 39,62% 

Nombre de masses d'aigua afectades 
per un excés de nitrats a causa de 
dejeccions ramaderes 

–– * 20,75% 

Nombre de masses afectades per un 
excés de nitrats a causa de la 
fertilització agrària  

–– * 26,42% 

Nombre de masses d'aigua afectades 
per un excés de nitrats a causa de 
dejeccions ramaderes (CIC) 

28,08% 23,10% 

Nombre de masses d'aigua afectades 
per un excés de nitrats a causa de la 
fertilització agrària (CIC) 

17,95% 23,10% 

Font 

Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Les dades per a l’actualització provenen de l’informe Avaluació de la 
problemàtica originada per l’excés de nitrats d’origen agrari en les masses d’aigua subterrània a Catalunya 

(ACA, 2016) i el detall de les Conques Internes de Catalunya (CIC) del document IMPRESS 2013. 

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P18201265031244547161973 
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P46600176421381934582085 

Les dades originals provenen del  Document IMPRESS 2005. Anàlisi de pressions en aigües subterrànies.  

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1206154461208200586461 

 
Observacions 

A diferència de l'IMPRESS 2005, l’IMPRESS 2013 només proporciona informació sobre les 39 masses 
d'aigua subterrànies incloses a les CIC. La informació referent a les 14 masses d'aigua subterrània que 
formen part de la Conca Catalana de l’Ebre (CCE) es pot obtenir de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre 
(Aguas afectadas por nitratos 2012-2015), però no és directament comparable perquè es refereix a un 

període temporal diferent i utilitza un enfocament metodològic diferent (no diferencia entre masses d'aigua 
afectades per dejeccions ramaderes i per fertilització agrària i considera tant masses d'aigua afectades 
com en risc de contaminació per nitrats). En conseqüència, s’ha optat per incorporar una dada més recent, 
esmentada en un informe tècnic de l’ACA del 2016 tot i que no estigui referenciada a l’IMPRESS 2013. 

* S'ha produït un canvi respecte les dades obtingudes pel càlcul de l'indicador en l'informe 2009 
(procedents de l'IMPRESS 2005) i les mateixes dades consultades actualment, de manera que han estat 
actualitzades. Els percentatges de masses d'aigua subterrània contaminades respecte el total en l'informe 
anterior eren de 18,9% per les dejeccions ramaderes i de 28,3% per l’agricultura intensiva. 

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P18201265031244547161973
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P46600176421381934582085%20
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1206154461208200586461
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Informació complementària 

Valoració de l'estat de les masses d'aigua 

 

Es representen en vermell les masses d'aigua amb concentracions de nitrats superiors a 50mg/l, llindar indicador de mal 
estat químic per nitrats. 

Font: ACA(2016). Informe.Tècnic. Avaluació de la problemàtica originada per l’excés de nitrats d’origen agrari en les 
masses d’aigua subterrània a Catalunya. 

D’acord amb l’ informe Avaluació de la problemàtica originada per l’excés de nitrats d’origen agrari en les 
masses d’aigua subterrània a Catalunya (ACA, 2016) –on es cita com a font el Departament d’Agricultura– 
la generació de nitrogen d’origen ramader corresponent a l’any 2013 seria de 91.156 t. 

 

Consum de fertilitzants nitrogenats a Catalunya (en tones de nitrogen) 
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Entre el 2010 i el 2011 es produeix un canvi en la manera d’expressar la informació (es marca en el gràfic amb una línia 
vermella), atès que a partir d’aquest darrer any corresponen a períodes interanuals.  

Font: Butlletí mensual d'estadística (MAGRAMA) i ANFFE (Associació Nacional de Fabricants de Fertilitzants). 
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Consum de fertilitzants inorgànics a Catalunya 
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Nitrogenats Fosfatats Potàssics

 

Entre el 2010 i el 2011 es produeix un canvi en la manera d’expressar la informació (es marca en el gràfic amb una línia 
vermella), atès que a partir d’aquest darrer any corresponen a períodes interanuals. No es disposa de dades per al 

consum de fertilitzants fosfatats pel 2009 i 2010. 

Font: Butlletí mensual d'estadística (MAGRAMA) i ANFFE (Associació Nacional de Fabricants de Fertilitzants). 

 

Consum de fitosanitaris a Catalunya 
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Font: AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas). 

Segons el Perfil Ambiental de España (2014) Catalunya era l'any 2013 la setena comunitat autònoma –

entre Astúries i Andalusia– en consum per hectàrea de productes fitosanitaris. La major part dels més d'11 
kg/ha de fitosanitaris consumits eren fungicides i herbicides.  

La tendència a l’increment en l’ús de fitosanitaris es manté en l’actualitat. Segons les dades més recents 
del DARP, corresponents a 2016, en aquest any el consum hauria assolit un valor d’11.594 tones.  
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Valoració 

D’acord amb la informació més recent publicada per l’ACA, el nombre de masses d’aigua subterrànies 
afectades per contaminació per nitrats ha augmentat lleugerament respecte les dades contingudes al 
document IMPRESS 2005 (41% envers 39,6%).  

En el cas de les CIC, la comparativa entre les dades de l’IMPRESS 2005 i l’IMPRESS 2013 mostra un 
increment en el nombre d’aqüífers afectats per dejeccions ramaderes i una disminució en el nombre dels 
afectats per fertilització agrària. I això, tot i que els darrers anys s’ha reduït la generació en valor absolut de 
nitrogen d’origen animal, per millores en la dieta, tot i haver augmentat la cabana ramadera (en particular la 
porcina): de les 100.456 t citades en un informe de Gesfer elaborat el 2009 a 91.642 t el 2016 segons 
dades del DARP. Malgrat aquesta evolució favorable relativa a la disminució en la producció de nitrogen, 
cal tenir en compte que l’aturada, a principis de 2014, de les plantes de tractament de purins –com a 
conseqüència de la reducció de les primes energètiques que contribuïen a la viabilitat de les instal·lacions– 
probablement està tenint un efecte negatiu sobre l’evolució del nombre de masses d’aigua subterrània 
afectades per nitrats d’origen ramader. 

Tampoc resulten favorables les tendències relatives al consum de fertilitzants inorgànics nitrogenats –així 
com de fitosanitaris– que mostren increments significatius, sobretot a partir del 2012. 

 

 



"EL VALOR OCULT DE L'ACTIVITAT AGROPECUÀRIA A CATALUNYA". ACTUALITZACIÓ D’INDICADORS 

Maig 2017  33 

 

DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES 

Ús i disponibilitat de recursos hídrics 

Indicador Consum agrari d’aigua 
Unitats hm

3
 anuals 

B03 
Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2013 2006 

Regadiu 2.038 hm
3
 2.265 hm

3
 

Ramaderia 42,6 hm
3
 65 hm

3
 

Font 

Agència Catalana de l’Aigua (ACA) http://aca-web.gencat.cat/aca/  

Medi Ambient a Catalunya. Informe 2014. Departament de Territori i Sostenibilitat. 
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/medi_ambient_so
stenibilitat_publicacions_est/ 

 

 
Observacions 

Cal tenir en compte que les dades de consum agrari, a diferència de les d’abastament urbà o industrial on 
la majoria d’usuaris disposen de comptadors,, incorporen estimacions.  

 

Informació complementària 

Demanda d'aigua a Catalunya pels diferents usos en percentatge (2013) 

22%
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72%

2%
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Regadiu

Ramaderia

 

Font: ACA. 

http://aca-web.gencat.cat/aca/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/medi_ambient_sostenibilitat_publicacions_est/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/medi_ambient_sostenibilitat_publicacions_est/
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Demanda d'aigua a Catalunya pels diferents usos en valor absolut 
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D’acord amb la nova classificació establerta per l’ACA, els usos d’abastament corresponen als anomenats prèviament 
urbans –inclouen els domèstics, serveis, municipals i altres– i els usos recreatius s’incorporen dins dels usos industrials. 

Font: ACA. 

Demanda d'aigua a Catalunya pels diferents usos en funció de les conques hidrogràfiques  

(a dalt CIC, a baix CCE) 
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Per a la conca catalana de l'Ebre només es disposa de les dades de consum domèstic i industrial de forma agregada. 

Font: ACA. 
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Sobreexplotació d'aqüífers 

L'ACA ha avaluat les extraccions d'aigua subterrània a Catalunya en 573 hm
3
 per l'any 2013. D'aquests 

volums extrets s'estima que un 55,6% es destina a l'agricultura, un 33% a l'abastament domèstic i un 11,3% 
a usos industrials. L'extracció d'aigües subterrànies es concentra a les conques internes de Catalunya (81%).  

 

Valoració 

 
Les dades compilades indiquen una certa tendència a la reducció en el consum d’aigua per part de l’activitat 
agrària respecte els valors de l’informe 2009: d’un 10% en el regadiu i d’un 35% a la ramaderia. Aquesta 
reducció en el consum d’aigua s’observa també a nivell domèstic i, de manera molt més marcada, en els 
usos industrials (amb tota probabilitat degut al context de crisi econòmica dels darrers anys). 
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

ENERGIA 

Aprofitament energètic de la biomassa 

Indicador 
Consum d’energia primària procedent 
de biomassa 

Unitats ktep 
C01 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2014 2007 

Biomassa forestal 172,8 ktep *97,6 ktep 

Biocarburants 151,6 ktep *50,3 ktep 

Font 

Institut Català de l’Energia (ICAEN). http://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/dades_obertes/ 

 
Observacions 

* Les dades obtingudes pel 2014 no són directament comparables amb les presentades en l'anterior 
informe. Per aquest motiu, s'han actualitzat les dades publicades anteriorment utilitzant la mateixa font. Els 
valors proporcionats en l'informe anterior corresponen a:  

 Biomassa forestal: 93,7 ktep 

 Biocarburants: 101,5 ktep (no implica producció autòctona) 

 

Informació complementària 

Consum d'energia primària procedent de biomassa i biocarburants 
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Font: ICAEN.  

 

http://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/dades_obertes/
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

ENERGIA 

Aprofitament energètic de la biomassa 

Indicador 
Consum d’energia primària procedent 
de biomassa 

Unitats ktep 
C01 

Tipologia Quantitatiu 

Consum actual d'energia primària procedent de biomassa i biocarburants i comparació amb els 
objectius del Pla de l'Energia 
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Font: Pla de l'energia i canvi climàtic a Catalunya (2012-2020). 

 

Valorització energètica de dejeccions ramaderes 

La pèrdua de rendibilitat i tancament el 2014 de les plantes de tractament de purins existents a Catalunya –
com a conseqüència de la retirada de les subvencions econòmiques que rebien fins al moment– ha 
comportat una reducció dràstica en la valorització energètica de dejeccions ramaderes. 

 

Valoració 

 
El consum d'energia primària procedent de biomassa mostra un creixement sostingut, especialment entre el 
2009 i el 2014. Pel que fa a l’ús de biocarburants, després d’un període de fort increment entre 2008 i 2012, 
el 2013 es va produir una davallada molt significativa. 
 
Els valors actuals de consum de biomassa i biocarburants es troben encara molt per sota dels objectius 
establerts en l’horitzó 2020 pel Pla de l'energia i canvi climàtic a Catalunya (2012-2020).  
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

SÒL 

Prevenció de la impermeabilització 

Indicador 
Superfície de sòl amb cobertes de 
vegetació natural i conreus 

Unitats hectàrees 
D01 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2009 2002 

Vegetació natural 1.964.963 ha 1.895.088 ha 

Conreus 933.932 ha 1.044.717 ha 

Font 

Les dades de l’informe 2009 es van obtenir del Mapa d’usos del sòl 2002. Departament de Territori i 
Sostenibilitat. http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/ 

Les dades per l’actualització s’han obtingut del Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC-4). CREAF.  
http://www.creaf.uab.es/mcsc/ 

 
Observacions 

Les dades que formaven part de l'informe 2009 van ser obtingudes mitjançant anàlisi SIG de l'última versió 
del mapa d'usos del sòl de Catalunya (2002). Atès que aquesta va ser la darrera edició del mapa d'usos del 
sòl, l'actualització de l'indicador s'ha resolt a partir de dades facilitades pel CREAF relatives a l'anàlisi de 
l'última versió del mapa de cobertes del sòl a Catalunya (MCSC v4, 2009). Tot i correspondre a l’any 2009, 
s’ha considerat que aquesta font permet una aproximació més integradora i coherent –atenent als objectius 
de l’indicador– que no pas els valors que proporciona el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
relatives a “distribució general de la superfície de Catalunya”, amb dades que provenen de les enquestes 
periòdiques 1-T sobre superfícies ocupades pels conreus agrícoles, tot i que aquestes permeten disposar 
d’una sèrie que va del 2001 al 2015. 

Amb tot, atès que les metodologies de base i el tractament de la informació per a l’elaboració dels mapes 
d’usos del sòl i els mapes de cobertes del sòl són diferents, cal assumir que els valors quantitatius obtinguts 
no són directament comparables, per bé que constitueixen una bona aproximació. D’altra banda, les dades 
esmentades del DARP corroboren, tot i que no coincideixen en valor absolut,  les tendències generals 
identificades.  

Informació complementària 

–––– 

Valoració 

D’acord amb el MCSC 2009, un 90,3% del territori català correspon a sòls amb cobertes de vegetació 
natural (61,2%) i conreus (29,1%), percentatge que evidencia l’enorme significació territorial d’aquests tipus 
d’espais que, entre moltes altres funcions, faciliten la infiltració d’aigua al sòl. 

Tot i que, com s’ha indicat, els valors de l’indicador no són directament comparables les dades apunten a 
una certa reducció de sòl permeable total (s'hauria  passat d'un 91,6% a un 90,3%) entre 2002 i 2009. 
Aquest fet resulta previsible degut a l’increment de superfície urbanitzada o ocupada per infraestructures 
durant aquest període (fins a 2007, abans de l’inici de la crisi econòmica, els creixements urbanístic van ser 
importants). Aquesta disminució de sòl permeable s’hauria produït fonamentalment a expenses de la 
superfície dedicada a conreus, mentre que la de sòls forestals (que inclou boscos, bosquines i prats, vegeu 
E01) de fet hauria augmentat en aquest mateix període. 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/
http://www.creaf.uab.es/mcsc/
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

SÒL 

Prevenció de la desertificació 

Indicador 
Superfície forestal i agrícola en zones 
amb dèficit hídric moderat o alt 

Unitats hectàrees 
D02 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2016 2009 

Vegetació natural –– 393.529 ha 

Conreus de secà –– 463.728 ha 

Conreus de regadiu –– 224.696 ha 

Font 

Mapes d’usos del sòl i de dèficit hídric anual. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/ 

 
Observacions 

La revisió d’aquest indicador comportaria la realització d’una anàlisi SIG específica, la qual queda fora de 
l’abast del present informe. 

Informació complementària 

–––– 

Valoració 

 
Tot i no disposar de dades actualitzades és raonable considerar que aquesta superfície s’ha reduït poc o 
molt els darrers anys degut a la disminució general al territori de la superfície de conreus, no suficientment 
compensada per un increment equivalent en la superfície forestal.  
 

 

 

 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

SÒL 

Prevenció de l’erosió 

Indicador 
Superfície forestal i agrícola en zones 
amb pendent superior al 5% 

Unitats Percentatge (%) 
D03 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2016 2009 

Superfície forestal i agrícola en 
zones amb pendent superior al 5% 

–– 40,8% 

Font 

Model digital d’elevacions.  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. http://www.icc.es/vissir3 

Mapa d’usos del sòl. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/ 

 
Observacions 

La revisió d’aquest indicador comportaria la realització d’una anàlisi SIG específica, la qual queda fora de 
l’abast del present informe. 

Informació complementària 

En el marc del projecte ForESmap del CREAF s’ha territorialitzat el grau de recobriment per boscos de sòls 
amb pendents molt pronunciats (superior al 30%), el què ha permès constatar que una part significativa 
d’aquest servei es concentra a les comarques gironines. 

Superfície de sòls amb pendent >30% coberta de bosc (%) 

 

Font: CREAF (2015). ForESmap. 

http://www.icc.es/vissir3
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/
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Valoració 

 
Tot i no disposar de dades actualitzades és raonable considerar que aquesta superfície es pot haver reduït 
lleugerament  els darrers anys degut a la disminució general al territori de la superfície de conreus, no 
suficientment compensada per un increment equivalent en la superfície forestal. A diferència de l’indicador 
anterior (vegeu D02), però, els sòls amb pendent són menys aptes per urbanitzar (normativament no es 
poden urbanitzar sòls amb pendent superior al 20%) i aquest fet afavoreix que la seva transformació sigui 
menys freqüent que la d’un sòl totalment planer. 
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

MATRIU TERRITORIAL I PAISATGE 

Estructuració i conformació de la matriu territorial 

Indicador 
Superfície d’ecosistemes forestals i 
agrícoles 

Unitats Percentatge (%) 
E01 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2009 2002 

Boscos 38,7% 31,1% 

Bosquines i prats 22,3% 28,3% 

Conreus  29,09% 32,5% 

Font 

Les dades de l’informe 2009 es van obtenir del Mapa d’usos del sòl 2002. Departament de Territori i 
Sostenibilitat. http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/ 

Les dades per l’actualització s’han obtingut del Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC-4). CREAF.  
http://www.creaf.uab.es/mcsc/ 

 
Observacions 

Les dades que formaven part de l'informe 2009 van ser obtingudes mitjançant anàlisi SIG de l'última versió 
del mapa d'usos del sòl de Catalunya (2002). Atès que aquesta va ser la darrera edició del mapa d'usos del 
sòl, l'actualització de l'indicador s'ha resolt a partir de dades facilitades pel CREAF relatives a l'anàlisi de 
l'última versió del mapa de cobertes del sòl a Catalunya (MCSC v4, 2009). Tot i correspondre a l’any 2009, 
s’ha considerat que aquesta font permet una aproximació més integradora i coherent –atenent als objectius 
de l’indicador– que no pas els valors que proporciona el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
relatives a “distribució general de la superfície de Catalunya”, amb dades que provenen de les enquestes 
periòdiques 1-T sobre superfícies ocupades pels conreus agrícoles, tot i que aquestes permeten disposar 
d’una sèrie que va del 2001 al 2015. 

Amb tot, atès que les metodologies de base i el tractament de la informació per a l’elaboració dels mapes 
d’usos del sòl i els mapes de cobertes del sòl són diferents, cal assumir que els valors quantitatius 
obtinguts no són directament comparables, per bé que constitueixen una bona aproximació. D’altra banda, 
les dades esmentades del DARP apunten a les mateixes tendències tot i que difereixen notablement 
quanta la seva magnitud. 

Per l'actualització de l'indicador s'ha analitzat el nivell 2 de la quarta versió del Mapa d'usos del sòl de 
Catalunya. Com a boscos, s'hi han inclòs les categories de boscos densos –tant de ribera com no de ribera– 
així com les plantacions 8de pollancres i plataners). Com a bosquines i prats s'hi han inclòs les categories de 
boscos clars –tant de ribera com no de ribera– matollars, prats i herbassars i vegetació d'aiguamolls.  

Pel que fa als conreus, no s'ha pogut diferenciar els conreus de secà dels de regadiu –atès que el mapa de 
cobertes no especifica aquesta variable com sí ho feia el d’usos del sòl–, de manera que se'n presenta un 
valor agregat global. En el cas de l'indicador avaluat a l'informe 2009 –amb el mapa d’usos del sòl 2002–, un 
24,4% del territori català corresponia a conreus de secà i un 8,1% a conreus de regadiu. 

  

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/
http://www.creaf.uab.es/mcsc/
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Informació complementària 

Diversitat d'hàbitats a Catalunya 

Existeix una versió 2 de la cartografia dels hàbitats a Catalunya, elaborada entre 2008 i 2013 i publicada 
l'any 2015. La versió anterior va ser elaborada entre 1998 i 2003 i es va publicar l'any 2004.  

Les diferències entre la versió 1 i 2 de la cartografia dels hàbitats a Catalunya són degudes a la 
desagregació d'alguns dels hàbitats predefinits en la versió 1, l'aparició de noves unitats i la desaparició 
d'algunes unitats presents en la versió 1. A més, com a diferència, la versió 2 presenta una georeferenciació 
més acurada, ja que els polígons s'han delineat sobre ortofotomapes a una escala 1:5.000, mentre que per la 
versió 1 es va fer sobre una escala 1:25.000. 

D’acord amb aquesta nova versió es produeix un lleuger increment en el nombre d’hàbitats considerats en 
les tipologies de vegetació arbustiva i herbàcia (8 nous hàbitats), boscos (3 nous hàbitats) i ambients litorals 
(1 nou hàbitat). Per contra els hàbitats d’ambients litorals s’han reduït en 1 categoria. Les dades 
actualitzades queden actualitzades de la següent manera: 

 Ambients litorals i salins (16 hàbitats). 

 Aigües continentals (7 hàbitats).  

 Vegetació arbustiva i herbàcia (116 hàbitats). 

 Boscos (96 hàbitats).  

 Molleres i aiguamolls (8 hàbitats). 

 Roques, tarteres i glaceres (15 hàbitats). 

 Terres agrícoles i àrees antròpiques (26 hàbitats). 

 Àrees tallades o cremades (1 hàbitat) 

 

Valoració 

Com ja s’ha exposat abans (vegeu indicador D01) –i malgrat que els valors no són comparables 
directament– existeix una tendència clara a la reducció de superfície de conreus i a l’increment de sòls 
forestals. En aquest darrer cas l’augment de superfície ve donat pels boscos, mentre que els espais més 
oberts (bosquines i prats) tendeixen a reduir-se.  
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

MATRIU TERRITORIAL I PAISATGE 

Conformació i gestió del paisatge agroforestal 

Indicador 
Superfície forestal inclosa en 
instruments d’ordenació forestal 

Unitats hectàrees 
E02 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2015 2009 

Superfície forestal 708.240 ha *721.071 ha 

Font 

Centre de la Propietat Forestal. 

http://mediambient.gencat.net/cat/cpf 

Dades del Medi Ambient a Catalunya 2015. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/medi_ambient_so
stenibilitat_publicacions_est/ 

 
Observacions 

*La dada presentada en l'informe 2009 s'ha actualitzat emprant la mateixa font d'informació que per a la 
nova dada, ja que la dada original va ser calculada mitjançant anàlisi SIG i, a més, feia referència 
únicament als boscos privats ordenats. El valor original de la dada publicada en l'informe 2009 era de 
503.896 ha.  

Informació complementària 

La superfície forestal inclosa en instruments d'ordenació representa el 36,3% del total de la superfície de 
sòl forestal i un 57,3% dels boscos de Catalunya  (prenent com a referència les dades del MCSC 2009, 
vegeu indicador D01). 

Nombre i superfície de boscos públics i privats ordenats a Catalunya 

 
 

2015 2009 

Bosc públic 
Ordenacions 460 487 

Superfície (ha) 255.961 298.970 

Bosc privat 
Ordenacions 3.473 3.064 

Superfície (ha) 452.279 422.101 

 

Quant a les certificacions forestals, la pràctica totalitat es fa mitjançant el sistema PEFC. Pel que fa a la 
certificació FSC a Catalunya, només comprèn una certificació que inclou 9 finques pertanyents a 
l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres (el 0,8% de la superfície total certificada).  

 

 

 

http://mediambient.gencat.net/cat/cpf
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/medi_ambient_sostenibilitat_publicacions_est/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/medi_ambient_sostenibilitat_publicacions_est/
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Superfície forestal certificada a Catalunya amb els sistemes PEFC i FSC 
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Font: elaboració pròpia a partir de la informació del Centre de la Propietat Forestal i del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

 

Valoració 

S'ha produït una lleugera disminució de la superfície forestal ordenada, explicada principalment per una 
disminució en la superfície de forests públics ordenats d’unes 43.000 ha, deguda a la pèrdua de vigència 
de planificacions elaborades anys enrere. Per contra, la superfície de bosc privat ordenat ha augmentat en 
unes 30.000 ha.  

Pel que fa a la superfície forestal certificada mitjançant el sistema PEFC, cal remarcar que s’ha gairebé  
triplicat entre 2009 i 2015. 
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

MATRIU TERRITORIAL I PAISATGE 

Conformació i gestió del paisatge agroforestal 

Indicador 
Diversitat de paisatges agrícoles i 
forestals 

Unitats ––– 
E03 

Tipologia Qualitatiu 

 

Font 

Observatori del Paisatge de Catalunya    www.catpaisatge.net/ 

 
Observacions 

Es tracta d'un indicador qualitatiu pel que no es disposa d'un valor numèric específic, tret del nombre 
d’unitats de paisatge tipificades als catàlegs del paisatge, que no ha variat al llarg dels anys. 

Informació complementària 

Els catàlegs i les cartes del paisatge 

Els set catàlegs del paisatge, que en el moment de tancar l’informe 2009 es trobaven en diferents estadis 
d'execució, es troben actualment tots ells aprovats:  

 Camp de Tarragona, aprovat el maig de 2010 

 Comarques Gironines, aprovat el novembre de 2010 

 Terres de l'Ebre, aprovat el juliol de 2010 

 Terres de Lleida, aprovat l'agost de 2008 

 Alt Pirineu i Aran, aprovat l'abril de 2013 

 Regió Metropolitana de Barcelona, aprovat el desembre de 2014 

 Comarques Centrals, aprovat el juliol de 2016 

A més dels catàlegs, les cartes del paisatge són instruments que concentren acords entre agents d'un 
territori per promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge –sempre en coherència amb 
els catàlegs del paisatge–. Aquests instruments inclouen una diagnosi de les dinàmiques del paisatge 
existent, defineixen objectius de qualitat paisatgística a assolir i estableixen un programa de gestió que 
inclouen accions a emprendre pels agents implicats.  

Les cartes del paisatge existents són les següents:  

 Alt Penedès, signada el 2004. 

 Berguedà, signada el 2007 

 Vall de Camprodon (Ripollès), signada el 2009 

 Priorat, signada el 2012 

 Lluçanès, signada el 2015.  

 Alt Empordà, en desenvolupament des del 2008 

 

 

 

 

 

http://www.catpaisatge.net/
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Paisatges d'atenció especial segons els catàlegs del paisatge 

 

Font: Fundació del Món Rural (2015). Atles de la nova ruralitat.  

Bona part dels paisatges d'atenció especial definits pels catàlegs del paisatge es relacionen amb espais 
agrícoles o forestals, com és el cas del mosaic agroforestal del Vallès, les vinyes del Penedès o els 
paisatges del Prepirineu, entre d'altres.  

 

Valoració 

 
Tot i que el nombre d’unitats dels catàlegs de paisatge no s’ha modificat al llarg d’aquests anys (135 en 
total), és evident que qualsevol canvi o transformació en els usos del sòl –fins i tot si es mantenen els usos 
agraris o forestals previs– pot comportar canvis paisatgístics a escala local/comarcal.  

Des d’aquesta perspectiva és evident que, en particular la progressiva disminució de superfície agrícola, ha 
tingut un reflex en termes paisatgístics l’anàlisi del qual requeriria d’un treball específic de detall que depassa 
amb escreix l’abast del present informe d’actualització. 
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT 

Foment dels hàbitats faunístics i de la biodiversitat 

Indicador 
Superfície agrícola inclosa en 
explotacions d’agricultura ecològica i 
integrada 

Unitats hectàrees 
F01 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2016 2008 

Agricultura ecològica 171.937 ha 62.331 ha 

Agricultura integrada 46.432 ha 28.126 ha 

Font 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) www.ccpae.org , Consell Català de la 
Producció Integrada (CCPI) http://producciointegrada.cat/ i DARP  http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/ 

 
Observacions 

–––– 

Informació complementària 

 

Evolució de l'agricultura ecològica a Catalunya 
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Superfície inscrita Productors

 
Font: elaboració pròpia a partir de la informació de la web del CCPAE. 

 

 

 

http://www.ccpae.org/
http://producciointegrada.cat/
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
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Nombre i tipus d'operadors inscrits a Catalunya 
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Font: elaboració pròpia a partir de la informació de la web del CCPAE. 

 

Valoració 

La significació de la superfície agrícola inclosa en explotacions d'agricultura ecològica i integrada s’ha 
incrementat notablement, fins assolir més de 190.000 ha en tot Catalunya, el que representa un increment 
superior a les 100.000 ha respecte les dades de 2008. Aquesta xifra representa el 20,6% de la superfície 
agrícola catalana.  

Pel que fa al nombre d'operadors en aquest àmbit, amb un clar predomini dels productors, també s’ha 
incrementat de manera molt significativa, superant en conjunt els 3.000 agents el 2015.  
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT 

Foment dels hàbitats faunístics i de la biodiversitat 

Indicador 
Superfície agrícola i forestal inclosa en 
espais de la Xarxa Natura 2000 i el 
PEIN 

Unitats hectàrees 
F02 

Tipologia quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2015 2009 

Superfície forestal –– 845.326,1 ha 

Superfície agrícola –– 151.796,9 ha 

Font 

Mapa d’usos del sòl i cartografia d’espais naturals protegits. Departament de Territori i Sostenibilitat. 
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/ 

 
Observacions 

La revisió d’aquest indicador comportaria la realització d’una anàlisi SIG específica, la qual queda fora de 
l’abast del present informe. 

 

Informació complementària 

–– 

Valoració 

 
Tot i que no es disposa de dades específiques per a l’actualització no és previsible que aquest indicador hagi 
mostrat canvis gaire significatius aquests darrers anys, més enllà d’haver-se incrementat lleugerament en la 
mesura que s’hagi ampliat o modificat la superfície d’algun espai natural. D’altra banda, també es poden 
haver produït petites variacions en usos del sòl prèviament existents. 

 

 

 

 

 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT 

Foment dels hàbitats faunístics i de la biodiversitat 

Indicador 
Superfícies agrícoles i forestals 
incloses en acords de custòdia 

Unitats hectàrees 
F03 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2015 2009 

Superfície 42.904,8 ha *19.219,91 ha 

Nombre d'acords 844 *376 

Font 

Xarxa de custòdia del territori (XCT). www.custodiaterritori.org/ 

Per l'any 2009, les dades provenen del IV Inventari d’Acords i Entitats de Custòdia del Territori a 
Catalunya, les Illes Balears i Andorra. Per l'any 2015 s'han obtingut a partir del VI Inventari d'Acords i 
Entitats de Custòdia del Territori a Catalunya. 

 
Observacions 

Tot i que les dades per l'actualització de l'indicador tinguin la mateixa procedència que les dades emprades 
en el càlcul de l'indicador pel 2009, la Xarxa de custòdia del territori ha introduït diversos canvis 
metodològics entre el IV i V inventari, de manera que els valors dels indicadors no són directament 
comparables.  

D’una banda, s’han exclòs 64 convenis territorials de l'Obra social de Catalunya Caixa inclosos en el IV 
inventari, atès que s’ha considerat que els convenis territorials representen un acord de naturalesa diferent 
als acords de custòdia. Aquests convenis representaven 157.741 ha, que expliquen bona part de la 
reducció en superfície entre el 2009 i el 2015. A més, en el VI inventari també es fa esment a un error 
present en els inventaris anteriors, consistent en que un acord de 9.000 ha que ha deixat de ser vigent 
havia estat computat per duplicat. 

De l’altra, des del V inventari només es compilen les dades de Catalunya i no de les de les Illes Balears i 
Andorra, com sí feia el IV inventari. En aquest cas, però, aquest fet no incideix en la comparativa atès que 
pel càlcul de l'indicador del 2009 ja es van segregar les dades referents només al principat.  

 

*Atenent a les consideracions esmentades, els valors de l'indicador pel 2009 s'han actualitzat per poder 
comparar-los amb els indicadors obtinguts per l'any 2015. Els valors originals de l’informe 2009 eren els 
següents:  

 Superfície: 185.960,91 ha 

 Nombre d'acords: 441 
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Informació complementària 

Nombre d'acords de custòdia i superfície inclosa  

–IV (2009), V (2012) i VI(2015) inventaris de la Xarxa de custòdia del territori– 
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Als valors dels inventaris IV i V se'ls ha aplicat els canvis detallats a les observacions. 

Font: elaboració pròpia a partir de Xarxa de Custòdia del Territori.  

Cal remarcar que per al VI inventari els valors totals es troben subestimats, ja que 46 dels 844 acords de 
custòdia no especifiquen la superfície que abasten. A més, cal afegir 230.000 ha d'acords de custòdia 
marina.  

 

Valoració 

La superfície inclosa en acords de custòdia, d’acord amb les dades del VI inventari, representa un 1,3% del 
territori català i un 1,5% de les superfícies forestals i agrícoles de Catalunya. 

Tot i que entre el V i VI inventari s’ha incrementat el nombre d'acords de custòdia en més de 200, la no 
incorporació de tipologies d’acords que abastaven grans superfícies fa que la superfície actual hagi 
disminuït de forma molt rellevant respecte la dada indicada a l’informe 2009, tot i que s’ha duplicat respecte 
la dada revisada per al IV inventari. Amb relació al V inventari la superfície s’ha reduït, degut 
fonamentalment a la pèrdua de vigència d’un acord que abastava 9.000 ha. 
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT 

Foment dels hàbitats faunístics i de la biodiversitat 

Indicador 
Superfície ocupada per prats de 
pastura singulars en regressió 

Unitats hectàrees 
F04 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2008-2012 1998-2003 

Hàbitat principal 67.691,2 ha 85.898,6 ha 

Hàbitat secundari: 21.471,2 ha 67.924,8 ha 

Hàbitat terciari  9.676,1 ha 35.628,6 ha 

Font 

Cartografia dels hàbitats a Catalunya versió 1 i versió 2. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/habi
tats_terrestres/cartografia_dels_habitats_ver_2/ 

 
Observacions 

La diferència de superfícies entre els dos períodes analitzats es deu, si més no en part, a canvis en la 
metodologia d'anàlisi entre les dues versions de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya emprades. A la 
versió 2 els polígons que representen els hàbitats s'han georeferenciat  sobre ortofotomapes a una escala 
1:5.000, mentre que per a la versió 1 es van cartografiar a una escala 1:25.000. 

Informació complementària 

La identificació dels prats de pastura singulars s’ha fet a partir dels 43 hàbitats inclosos en les següents 
categories de la cartografia dels hàbitats de Catalunya versió 2:  

 34- Prats (i altres formacions herbàcies) generalment basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya 
mitjana. 

 35- Prats acidòfils secs. 

 36- Prats (i comunitats afins) d’alta muntanya. 

D’aquests 43 hàbitats s’han seleccionat aquells clarament vinculats a l’activitat ramadera i en els quals es 
constata una regressió directament associada a la disminució de la pastura extensiva. En conjunt s’han 
identificat 12 hàbitats amb extensions que oscil·len entre les 8,5 ha i les 23.000 ha. Els hàbitats que es 
troben en extensions més reduïdes són els que presenten un risc de desaparició proporcionalment més 
elevat (4 hàbitats amb extensions inferiors a 250 ha). 

En aquest sentit, els hàbitats seleccionats han estat els següents (entre parèntesi la superfície que ocupen): 

 34d- Prats basòfils i xeròfils de l’estatge montà dels Pirineus (10.132 ha).  

 34h- Llistonars i prats terofítics calcícoles de terra baixa m (19.676 ha)  

 34k- Prats sabanoides d’albellatge de les contrades marítimes (8.536 ha).  

 34m- Prats de sudorn amb cornera, calcícoles, d’obacs altimontans de dels Prepirineus centrals (40 ha).  

 35a- Prats de pèl caní, acidòfils, de l’estatge montà (i subalpí) (1.649 ha).  

 35b- Prats silicícoles i mesòfils dels estatges montà i subalpí pirinencs (16.084 ha).   

 35c- Prats acidòfils i mesòfils de l’estatge montà del Montseny (8,5 ha).   

 35e- Prats acidòfils i mesòfils , generalment calcaris, de l’estatge subalpí dels Prepirineus orientals (219 
ha).  

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/habitats_terrestres/cartografia_dels_habitats_ver_2/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/habitats_terrestres/cartografia_dels_habitats_ver_2/
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 35h- Prats silicícoles i xeròfils de la muntanya mitjana pirinenca i del Montseny (12.066 ha).  

 36e- Gespets tancats, acidòfils, de l’alta muntanya pirinenca (23.814 ha).  

 36k- Prats calcícoles i mesòfils de l’alta muntanya pirinenca (117 ha). 

 36n- Prats d’ussona i comunitats anàlogues, calcícoles i mesoxeròfils, de l’alta muntanya pirinenca 
(9.300 ha).  

 

Valoració 

 
Les dades actualitzades no són directament comparables, tal i com s’ha exposat a l’apartat “observacions”, 
per la qual cosa la significativa disminució que mostren els diferents indicadors no necessàriament correspon 
a una disminució real –efecte que també pot existir però no en aquesta mesura– sinó a una anàlisi 
cartogràfica més detallada que ha permès delimitar aquests hàbitats de manera més acurada. 
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT 

Reducció del risc d’incendi i contribució a les tasques d’extinció 

Indicador 
Presència territorial de les agrupacions 
de defensa forestal 

Unitats % respecte el total 
F05 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2015 2009 

Percentatge de municipis coberts 
per alguna ADF 

–– 70% 

Font 

Agrupacions de defensa forestal. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/ 

 
Observacions 

La cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat en la que es basa el càlcul d’aquest indicador no 
ha estat actualitzada des de l’anterior informe. 

Informació complementària 
 

 

Superfícies cremades per tipologia 2005-2014  
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Font: Idescat. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General del Medi Natural.  

 

 

 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/
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Incendis forestals a Catalunya i reincidència (1986-2014) 

 

Font: Fundació del Món Rural (2015). Atles de la nova ruralitat.  

 

A escala territorial, les zones més afectades els darrers anys es localitzen a les Comarques Centrals, al nord 
de l'Empordà, així com les serralades litorals i prelitorals. Prop d'un 3% de la superfície forestal cremada ha 
patit més d'un incendi forestal, i es concentra sobretot a la serra de Rodes al nord i al massís de Cardó i 
serra de Boix al sud de Catalunya. 

 

Valoració 

La presència territorial de les ADF, com és lògic, es concentra a les zones on el risc d’incendi és important. 
Per aquest motiu el potencial d’increment d’aquest indicador és limitat, atès que zones com la plana de 
Lleida o el delta de l’Ebre no presenten cobertures arbòries significatives. 

Cal remarcar que, malgrat els instruments legislatius i els recursos tècnics i humans dedicats, 
periòdicament se segueixen produint grans incendis forestals com el del 2012 a l’Alt Empordà on es van 
cremar unes 13.000 ha. 
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT 

Indicador 
Nombre d’espècies autòctones de 
conreus i bestiar 

Unitats Nombre d’espècies 
F06 

Tipologia Semiquantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2016 2009 

Nombre d'espècies --- 

Centenars de varietats vegetals 
i una trentena de races de 
bestiar autòcton. 

Font 

Llista de races autòctones. DARP. 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_races_autoctones/dar_llista_races_autoctones/ 

Catàleg de varietats locals d’interès agrari. DARP. 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_biodiversitat_cultivada/dar_cataleg_de_varietats_locals/ 

 
Observacions 

––– 

Informació complementària 

Una novetat destacada d’ençà l’informe 2009 és la creació d’un Catàleg de varietats locals d'interès agrari 
de Catalunya, que té com a objectiu la conservació del patrimoni fitogenètic 
(http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_biodiversitat_cultivada/dar_cataleg_de_varietats_loc
als/) i que es va definir al Decret 131/2012. Fins a l’actualitat s’hi ha incorporat 16 varietats de ceba, 
mongeta i tomàquet, tot i que ja compta amb plantilles per 10 espècies més (entre les quals n’hi ha per 
l’ordi, el blat, el pebrot, l’olivera, la pomera o la prunera, entre d’altres): 

 Ceba braguer de vaca  

 Ceba d'en Campeny morada  

 Ceba gran i dolça  

 Ceba sang de bou  

 Mongeta bitxo  

 Mongeta carai  

 Mongeta Castellfollit del boix  

 Mongeta del Carme vermella  

 Mongeta confit  

 Mongeta neu  

 Mongeta fesol de Sant Jaume  

 Mongeta sastre  

 Tomàquet de penjar plana d'Albesa  

 Tomàquet bombeta gros  

 Tomàquet de la creu 

 Tomàquet meta de cabra 

 

 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_races_autoctones/dar_llista_races_autoctones/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_biodiversitat_cultivada/dar_cataleg_de_varietats_locals/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_biodiversitat_cultivada/dar_cataleg_de_varietats_locals/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_biodiversitat_cultivada/dar_cataleg_de_varietats_locals/
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat003cvl-ceba-braguer-vaca.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat013cvl-ceba-campeny-morada.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat009cvl-ceba-gran-dolca.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat008cvl-ceba-sang-bou.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat010cvl-mongeta-bitxo.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat001cvl-mongeta-carai.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat007cvl-mongeta-castellfollit-boix.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat006cvl-mongeta-carme-vermella.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat005cvl-mongeta-confit.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat002cvl-mongeta-neu.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat012cvl-mongeta-fesol-sant-jaume.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat016cvl-mongeta-sastre.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat011cvl-tomaquet-penjar-plana-albesa.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat004cvl-tomaquet-bombeta-gros.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat014cvl-tomaquet-creu.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacos-documents/varietats/fitxes-descriptives/fitxers-binaris/fitxa-cat015cvl-tomaquet-meta-cabra.pdf
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Plantacions forestals d'espècies no autòctones  

D'acord amb la classificació que estableix la cartografia dels hàbitats de Catalunya, aquestes plantacions 
s'agrupen en tres grans categories: 

 Coníferes (pícea, pi insigne, xiprer, cedre, etc.) (codi 83f, 8.264ha) 

 Pollancres, plàtans i altres planifolis de sòls humits (codi 83g, 11.322 ha) 

 Eucaliptus (codi 83 h, 2.841 ha) 

 

Aquestes dades mostren un lleuger increment de coníferes respecte la versió 1 de la cartografia dels hàbitats de 
Catalunya i una petita disminució de la superfície ocupada per planifolis i eucaliptus. Amb tot, aquestes 
variacions no són concloents, atesos els canvis metodològics incorporats a la versió 2 d’aquesta cartografia 
(vegeu indicador F04). 

 

Valoració 

 
Pel que fa al nombre de races autòctones no hi ha dades que permetin una valoració quantitativa, tot i que 
cal destacar l’establiment d’un Catàleg de varietats locals d'interès agrari, en curs, fa pensar que els propers 
anys es podrà disposar d’una referència sistematitzada per moltes varietats agrícoles. 
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2.2. Dimensió socioeconòmica 

 

DIMENSIÓ SOCIOECONÒMICA 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

Contribució al PIB 

Indicador 
Contribució del sector agropecuari al 
PIB 

Unitats 
% respecte al PIB 
total G01 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2016 2008 

Producció (a preus corrents) 4.310,23 M€ (2015) *4.159,47 M€ 

VAB aportat (a preus corrents) 1.804 M€ *1.969 M€ 

Contribució del sector al VAB català 0,88% *0,98% 

Font 

Idescat. Producte interior brut per sectors. www.idescat.cat 

 
Observacions 

El producte interior brut (PIB) valora el resultat final de l'activitat productiva. El seu valor s'obté de la suma 
del valor afegit brut (VAB) –la producció total de béns i serveis restant-ne els consums intermedis– i dels 
impostos nets que graven els productes. 

En l'informe 2009 es va dur a terme un treball específic per a l'obtenció del valor de producció, i el valor del 
PIB, mentre que per aquest informe 2016 s'ha obtingut directament informació ja processada per altres 
fonts. Per aquest motiu s'ha emprat el valor del VAB a preus corrents, atès que no s’ha trobat informació 
sobre el PIB desagregat per sectors. En utilitzar el VAB enlloc del PIB no es tenen en compte els impostos 
que –tot i generar riquesa en la mesura que nodreixen l’erari públic– poden alterar la comparativa al llarg 
del temps en la mesura que es veuen modificats per qüestions conjunturals (per exemple, els canvis en els 
tipus d’IVA de certs béns o serveis).   

Per aquest motiu, s'han actualitzat totes les dades que formaven part de l'informe 2009 partint de la 
mateixa font. Els valors que apareixien a l’informe 2009 eren els següents: 

 Producció : 3.465 M€ 

 PIB aportat : 1.765 M€ 

 Contribució del sector al PIB català : 0,81% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idescat.cat/
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Informació complementària 

Evolució de la contribució agropecuària al VAB de Catalunya (en M€ a preus corrents i en 
percentatge sobre el VAB total) 
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Font: Idescat. 

 

Valoració 

 
La contribució del VAB del sector primari al VAB total al llarg dels darrers 16 anys mostra una tendència clara 
a la disminució durant el període 2001-2008 i una certa estabilització en el període 2008-2016 –justament en 
uns anys presidits per una conjuntura econòmica desfavorable–. En valor absolut, però el valor econòmic 
mitjà d’aquest segon període s’ha reduït respecte el 2001-2008. 
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DIMENSIÓ SOCIOECONÒMICA 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

Contribució al PIB 

Indicador 
Contribució al PIB de les activitats del 
sector secundari i terciari derivades 
del sector agropecuari 

Unitats % respecte el total 
G02 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2014 2007 

VAB (cf) aportat per la indústria 
agroalimentària 

4.581,7 M€ *4.314,0 M€ 

Contribució al VAB industrial 12,2%  *12,1%  

Font 

DARP (2009). Dades bàsiques de l'agroalimentació a Catalunya 2009. 

DARP (2016). Dades bàsiques de l'agroalimentació a Catalunya 2016. 

 
Observacions 

Per l'informe 2009 es va dur a terme un estudi específic per avaluar aquest indicador de forma detallada, 
mentre que per la present actualització s'ha obtingut directament informació ja processada per altres fonts. 
La informació que s’ha localitzat fa referència únicament a la indústria agroalimentària (inclosa al sector 
secundari) –amb tot, força representativa de la influència del sector primari– i està expressada en VAB a 
cost dels factors (VAB cf). El VAB cf –a diferència del VAB a preus de mercat (VAB pm)– incorpora 
subvencions i exclou els impostos a la producció i és relativament comparable al VAB a preus bàsics (VAB 
pb), que és l’indicador actualment més utilitzat. 

Per aquests motius, s'han actualitzat les dades que formaven part de l'informe 2009 –gens comparables 
perquè incloïen altres partides i, pel que fa a la indústria agroalimentària només considerava productes 
produïts a Catalunya– partint de la mateixa font actual. Els valors que apareixien a l’informe 2009 eren els 
següents: 

 Producció: 8.600 M€ 

 PIB aportat: 2.458 M€ 

 Contribució al PIB català: 1,18% del total (5,4% respecte el PIB industrial) 

 

Informació complementària 

–– 

Valoració 

El VAB del sector de la indústria agroalimentària s’ha incrementat un 6,2% en valor absolut entre els dos 
anys que es comparen (2007 i 2014), tot i que en termes relatius respecte el VAB industrial s’ha mantingut 
pràcticament estable. 
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DIMENSIÓ SOCIOECONÒMICA 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

Contribució al PIB 

Indicador 
Significació de les figures d’origen i 
qualitat agroalimentària 

Unitats 
Nombre de figures de 
denominació de 
qualitat G03 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2016 2009 

DOP 12 figures 11 figures 

DO (vins) 11 figures 11 figures 

IGP 10 figures 8 figures 

Marca de qualitat agroalimentària 12 figures 12 figures 

Font 

DARP  http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/distintius-origen-qualitat-agroalimentaria/ 

 

Observacions 

La incorporació d’un determinat producte en una figura de qualitat agroalimentària proporciona un valor 
afegit que permet incrementar el valor de mercat de les produccions que s’hi inclouen.  

Informació complementària 

–– 

Valoració 

 
Pràcticament no s'han esdevingut canvis entre el 2009 i el 2016, amb excepció d'una nova DOP el 2015 
(fesols de Santa Pau) i dues noves IGP el 2016 (Gall del Penedès i Vedella dels Pirineus Catalans). 

 

 

 

 

 

 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/distintius-origen-qualitat-agroalimentaria/
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DIMENSIÓ SOCIOECONÒMICA 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

Activitat econòmica induïda 

Indicador 
Balança comercial del consum 
agroalimentari 

Unitats 
Milions d’€ / % taxa 
de cobertura 

G04 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2016 2008 

Balança comercial  -69 M€ -2.470 M€. 

Taxa de cobertura 99,3 % 70,1% 

Font 

Base de dades de comerç exterior Datacomex (Ministeri d’economia i competitivitat). 

Les dades de l’informe 2009 es van obtenir mitjançant elaboració pròpia a partir d’aquesta font, mentre que 
les de 2016 s’han extret directament de l’informe Dades bàsiques de l'agroalimentació a Catalunya (DARP, 
2016), on s’esmenta com a font aquesta mateixa base Datacomex.  

 
Observacions 

La balança comercial correspon a la diferència entre les exportacions i les importacions, mentre que la taxa 
de cobertura equival al quocient de les exportacions i les importacions expressat en tant per cent.  

Les dades per al 2008 i 2016 poden no ser estrictament comparables atès que, tot i utilitzar la mateixa font 
original, han estat elaborades posteriorment per dos agents diferents. 

Informació complementària 

Evolució de la taxa de cobertura dels principals productes agroalimentaris a Catalunya 
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Font: DARP (2016). Dades bàsiques de l'agroalimentació a Catalunya. 
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D’acord amb les dades disponibles els productes càrnics –en especial el porcí– són els que presenten una 
balança comercial més favorable. A l’extrem contrari es troben els cereals i oleaginoses, amb un elevat 
volum de productes importats. 

Valoració 

Tot i que les dades puguin no ser estrictament comparables, es constata una clara reducció en la balança 
comercial negativa dels productes agroalimentaris –s’han incrementat molt més les exportacions que no 
pas les importacions– i aquest fet es reflecteix en un increment significatiu de la taxa de cobertura que 
passa del 70,1 el 2008 al 99,3 el 2016. 
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DIMENSIÓ SOCIOECONÒMICA 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

Productes forestals 

Indicador 
Significació de l’extracció de 
productes forestals  

Unitats 
m

3
 /t de biomassa 

extreta 
G05 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2014 2007 

Fusta 702.838 m
3
 588.133 m

3
 

Llenya 269.728 t 146.228 t 

Suro 5.033 t 3.116 t 

Font 

Idescat. Producció de fusta i llenya. www.idescat.cat/ 

Observatori forestal català. Producció de suro. http://www.observatoriforestal.cat 

 
Observacions 

La producció de suro fa referència a la suma d’extracció de “suro femella” i de pelagrí. 

Informació complementària 

En el marc del projecte ForESmap del CREAF s’han territorialitzat els aprofitaments de fusta i llenya i la 
producció de bolets dels boscos catalans, el que ha permès constatar que el gruix dels aprofitaments de 
fusta i llenya es concentra a les comarques gironines, mentre que la producció de bolets es localitza a la 
meitat nord del país, especialment al Prepirineu central.  

Aprofitaments de fusta i llenya  

 

Mitjana anual dels aprofitaments de fusta i llenya en boscos públics i privats a nivell municipal. 

Font: CREAF (2015). ForESmap. 

http://www.idescat.cat/
http://www.observatoriforestal.cat/
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Producció de bolets comestibles 

 

Producció mitjana anual de bolets comestibles pels boscos de pins, roures i avets.  

Font: CREAF (2015). ForESmap. 

D’acord amb dades del DARP el valor estimat dels productes forestals el 2014 era de 58,8 M€. D’aquesta 
xifra, un 46% correspon a la fusta, tot i que en segon lloc destaca un producte no fuster: els bolets, amb un 
29%. Per ordre d’importància segueixen la llenya (12%), els pinyons (7%), el suro (4%) i les tòfones (2%). 

Valoració 

 
Els aprofitaments de fusta han augmentat gairebé un 20% entre el 2007 i el 2014 i els de llenya pràcticament 
un 85%. Aquest fort increment en el cas de la llenya està relacionat amb l’increment de la biomassa forestal 
per ús energètic (vegeu C01). En el cas del suro es constata també un increment significatiu, d’un 62%, en el 
mateix període. 

Pel que fa al valor econòmic dels productes forestals, cal remarcar la contribució dels productes no fusters en 
el valor global, de l’ordre del 38%, amb una si8gnificació important dels bolets. 
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DIMENSIÓ SOCIOECONÒMICA 

DEMOGRAFIA I OCUPACIÓ 

Població ocupada 

Indicador Població ocupada al sector primari 
Unitats Nombre d’afiliats 

H01 
Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2016 (setembre) 2009 (setembre) 

Afiliats a la seguretat social del 
sector primari (tots els règims) 

61.400 *66.100 

Font 

Idescat. Afiliacions a la Seguretat Social per tipus de règim i sector d'activitat. http://www.idescat.cat 

 
Observacions 

*Les dades de l’informe original, corresponents a setembre de 2009, van ser  facilitades pel DARP, tot i 
que en última instancia també provenien d’estadístiques d’afiliació a la seguretat social. Amb tot, per tal 
d’homogeneïtzar la comparativa s’han revisat les dades de l’informe 2009 d’acord amb aquesta mateixa 
font, en la qual també s’inclou la pesca i l’aqüicultura. 

Les dades de l’informe original, on es desagregava la  silvicultura de l’agricultura i la ramaderia, eren les 
següents: 

 Agricultura i ramaderia: 59.470 afiliats 

 Silvicultura: 1.864 afiliats 

Informació complementària 

Afiliats a la seguretat social del sector primari (valor absolut i percentatge sobre el total) 
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Les dades corresponen al tercer trimestre de cada any. 

Font: Idescat. Afiliacions a la Seguretat Social per tipus de règim i sector d'activitat. 

http://www.idescat.cat/
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Ocupats en el sector agrari i en el sector agroalimentari per comarques 

 

Font: Fundació del Món Rural (2015). Atles de la nova ruralitat.  

 

L'ocupació en el sector agroalimentari és més significativa que l'ocupació del sector agrari a escala catalana 
(vegeu H02), tot i que s'observen tendències territorials rellevants. A les Comarques de Ponent i de l’Alt 
Pirineu es constata un predomini dels ocupats al sector agrari, a l’Empordà i al Montsià un cert equilibri entre 
ambdós sectors i a la resta de comarques un predomini clar dels ocupats al sector agroalimentari envers els 
ocupats directament al sector agrari. 

 

Valoració 

Les dades d’afiliació a la seguretat social del sector primari mostren una disminució global d’un 7% 
(gairebé 5.000  afiliats)  entre el setembre de 2009 i el setembre de 2016, amb diverses oscil·lacions 
intermèdies. Els valors més baixos d’afiliació es produeixen el 2014 i el 2015, tot i que el 2016 es 
recuperen a valors propers als de 2013. 

En termes relatius, la contribució del sector també s’ha reduït. Respecte el total d’afiliats, la població 
ocupada al sector primari representa un 1,9% el setembre de 2016 respecte el 2,1% que suposava el 
setembre de 2009. 
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DIMENSIÓ SOCIOECONÒMICA 

DEMOGRAFIA I OCUPACIÓ 

Població ocupada 

Indicador 
Població ocupada a la indústria 
agroalimentària 

Unitats Nombre d’afiliats 
H02 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2015  2009  

Ocupats a la indústria de 
l'alimentació i begudes  

75.700 76.354 

Font 

Les dades de l’informe original, corresponents a setembre de 2009, van ser facilitades pel DARP, tot i que en 
última instancia provenien d’estadístiques d’afiliació a la seguretat social. Les dades per a l’actualització 
s’han obtingut de Dades bàsiques de l'agroalimentació a Catalunya 2016 (DARP, 2016). 

 

Observacions 

Les dades podrien ser no estrictament comparables atès que, tot i que ambdues provenen del DARP s’han 
obtingut per canals diferents.  

Informació complementària 

Evolució del nombre d'ocupats en la indústria alimentària per comarques 

 

Font: Fundació del Món Rural (2015). Atles de la nova ruralitat.  
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L’evolució de l’ocupació en aquest sector entre 2008 i 2014 mostra tendències territorials heterogènies, 
amb un especial contrast entre la reducció experimentada a l’entorn metropolità de Barcelona i l’increment 
produït a les comarques gironines. 

Valoració 

El nombre d’ocupats a la indústria agroalimentària mostra –segons les dades consultades– una certa 
estabilització en valor absolut, si bé amb notables canvis quant a la seva localització territorial. 
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

ÚS SOCIAL I EDUCATIU 

Ús de lleure, educatiu i de sensibilització 

Indicador Freqüentació d’espais naturals 
Unitats 

Nombre de 
visitants anuals I01 

Tipologia Semiquantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2013 2009 

Parcs naturals 2.972.900 *2.845.000 

Altres espais de protecció especial 566.000 *429.000 

Montserrat 2.343.313 *2.124.790 

Font 

Generalitat de Catalunya (2015). Pla de foment del turisme de natura als espais naturals protegits de 
Catalunya. http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ 

 
Observacions 

Les dades corresponents al 2013 inclouen menys parcs naturals que les dades per l'indicador presentat en 
l'informe 2009 i que corresponien a l’any 2002. Per aquest motiu s'ha optat per revisar el valor presentat 
anteriorment per a poder-los comparar d’acord amb una sèrie homogènia 2009-2013 que prové de la font 
citada. En qualsevol cas, cal tenir en compte que les dades provenen majoritàriament d'estimacions.   

La categoria parcs naturals inclou els següents parcs: Delta de l'Ebre, Cadí-Moixeró, Aiguamolls de 
l'Empordà, Cap de Creus i  Zona Volcànica de la Garrotxa i Alt Pirineu. La categoria altres espais de 
protecció especial inclou el parc nacional d'Aigüestortes i el Delta del Llobregat. Montserrat, tot i ser parc 
natural es considera de forma diferenciada, ateses les seves singularitats. 

Els valors que es van publicar en l'informe 2009 per aquest indicador són: 

 Parcs naturals: 3.316.666 visitants 

 Altres espais de protecció especial: 872.000 visitants 

 Montserrat: 2.289.000 visitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/
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Informació complementària 

Afluència de visitants a diversos tipus d'espais naturals  
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La categoria parcs naturals inclou els següents parcs: Delta de l'Ebre, Cadí-Moixeró, Aiguamolls de l'Empordà, Cap de 
Creus i  Zona Volcànica de la Garrotxa. i Alt Pirineu. La categoria altres espais de protecció especial inclou el parc 

nacional d'Aigüestortes i el Delta del Llobregat. Montserrat, tot i ser parc natural es considera de forma diferenciada, 
ateses les seves singularitats. 

Font: Generalitat de Catalunya (2015). Pla de foment del turisme de natura als espais naturals protegits de Catalunya. 

Valoració 

Les dades disponibles sobre la freqüentació d’espais naturals mostren un cert increment entre 2009 i 2013, 
amb algunes oscil·lacions intermèdies que determinen que aquesta tendència no es pugui considerar prou 
consolidada.  
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DIMENSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL 

ÚS SOCIAL I EDUCATIU 

Ús de lleure, educatiu i de sensibilització  

Indicador Freqüentació del medi rural 
Unitats 

Nombre de 
visitants anuals I02 

Tipologia Semiquantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2016 2009 

Número de visitants anuals ––– ––– 

Font 

––  

 
Observacions 

–– 

Informació complementària 

A banda de la freqüentació d’espais naturals (vegeu I01), un indicador poc o molt directe de l’ús social de 
l’espai rural és l’afluència de visitants (nombre de viatgers) als diferents tipus d’allotjament ubicats en 
comarques que es puguin considerar de tipologia eminentment rural. Per tal d’avaluar aquest paràmetre 
s’ha analitzat la informació que el Departament d’Empresa i Coneixement publica relativa a marques 
turístiques. 

El 2003 la Generalitat va establir una divisió geoturística en 10 marques, que ha estat objecte d’algunes 
modificacions, resultant en les 9 marques actuals següents:  

 Barcelona: Barcelonès. 

 Costa Brava: Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany i Selva. 

 Costa Daurada: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès. 

 Costa Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès 
Oriental. 

 Paisatges de Barcelona: Anoia, Bages i Osona. 

 Pirineus: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, 
Ripollès i Solsonès. 

 Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta. 

 Terres de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell. 

 Val d'Aran: Val d'Aran. 

D’aquestes marques, les que es consideren més característiques de l'entorn rural són les 5 següents: 
Paisatges de Barcelona, Pirineus, Terres de l'Ebre, Terres de Lleida i Val d'Aran. La resta, per contra, es 
relacionen de manera molt més evident amb un turisme de costa i/o urbà (tot i que això no exclou en molts 
casos que hi hagi una part de turisme rural d’interior, en tot cas menys significatiu que el de costa i/o urbà. 

Les 5 marques turístiques més representatives d’un entorn rural representen un 14,3% de l'afluència total 
de visitants (interns i externs) dels conjunt de marques, amb una significació important de les marques 
Pirineus i Catalunya Central. En aquests 5 àmbits, es localitzen el 60,6% d’allotjaments de turisme rural 
(vegeu I03), el 19,9% dels càmpings i només el 12,7% dels establiments hotelers. Malgrat això, els 
establiments hotelers són els que reben un nombre de viatgers més elevat en valor absolut.  
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Afluència de visitants (nombre de viatgers) per marques turístiques en percentatge 
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Turisme rural

Destinacions de costa i Barcelona Pirineus

Catalunya Central Terres de Lleida

Terres de l'Ebre Val d'Aran
 

La marca turística “Catalunya Central” s'anomena actualment “Paisatges de Barcelona”. 

Font: Departament d'Empresa i Coneixement (2013). Catalunya Turística en Xifres.  

 

Afluència de visitants (nombre de viatgers) en les marques més relacionades amb l'entorn rural 
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La marca turística “Catalunya Central” s'anomena actualment “Paisatges de Barcelona”. 

Font: Departament d'Empresa i Coneixement (2013). Catalunya Turística en Xifres.  

 

D’altra banda, certes estadístiques sobre afluència turística  permeten extreure dades que es poden 
assimilar a la freqüentació d’elements del patrimoni historicocultural i a centres etnològics en entorns de 
caràcter eminentment rural. A continuació s’exposen algunes dades significatives obtingudes de fonts 
diverses, a títol d’exemple, ordenades en funció de la seva rellevància: 

 Ruta del romànic de la vall de Boí: 152.455 visitants (dades del 2016). 

 Monestir de Santes Creus: 57.266 visitants (dades del 2015). 

 Castell de Miravet: 36.500 visitants (dades del 2010). 

 Museu etnològic del Montseny la Gabella: 22.782 visitants (dades del 2014). 
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L’enoturisme i l’oleoturisme també adquireixen un protagonisme creixent a Catalunya. En un estudi pilot 
fet pel Departament d'Empresa i Coneixement sobre enoturisme es van registrar 46.000 visites entre el 
juny i juliol del 2015 en un total de 18 cellers que participaven a l’estudi. Pel que fa a l’oleoturisme, el 
mateix Departament va fer un estudi el 2013 centrat en els productors d'oli de les Denominacions d'Origen 
Protegides –Empordà, Garrigues, Siurana, Terra Alta i Baix Ebre-Montsià– i dues altres zones d'alta 
producció – Noguera i Baix Llobregat (Olesa)– del que se'n desprenia l'existència de 92 productors, 40 
dels quals ja comptaven amb un producte turístic desenvolupat i de qualitat.  

 

Altres referències a considerar, exponents de la significativa freqüentació de l’entorn rural són: 

 L’afluència de públic a caves i cellers: 104.000 visitants a les caves Codorniu (2013), 88.000 a 
les caves Freixenet (2005) i 100.000 a les Bodegues Torres (2015). 

 L’elevat nombre de llicències referents a activitats que es duen a terme en l’entorn rural i, en 
especial la caça (47.835 llicències el 2015), malgrat que s'hagi produït una disminució 
progressiva en els últims anys.  

 La gran tradició a l’excursionisme a Catalunya, tot i que amb un nombre de federats relativament 
discret (38.234 a la Federació d’entitats excursionistes de Catalunya, FEEC el 2015), però amb 
un nombre significatiu d’entitats excursionistes distribuïdes arreu del territori. 

 La important longitud de senders adscrits a la xarxa catalana ( 9.000 km de camins senyalitzats), 
que alhora connecten amb la xarxa europea i peninsular. Pel que fa al cicloturisme, entre d'altres 
iniciatives, existeix una xarxa de centres de bicicleta tot terreny (BTT), que ofereixen unes 300 
rutes i més de 6.400 km senyalitzats (Dossier de Premsa 2016 de l’Agència Catalana de 
Turisme). 

 Un indicador més indirecte de la freqüentació potencial del medi rural ve donat per la distribució 
territorial del  nombre de rutes registrades a l’aplicació Wikiloc (https://ca.wikiloc.com/) a 
Catalunya i que mostren una especial densitat a la Serralada Prelitoral catalana i en algunes 
àrees pirinenques. 

 

Rutes registrades a Catalunya introduïdes al Wikiloc® 

 

Font: CREAF (2015). ForESmap. 

 

 

 

https://ca.wikiloc.com/
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Valoració 

Les estadístiques sobre l’evolució del nombre de viatgers per marques turístiques entre 2009 i 2013 
permeten fer una certa valoració –evidentment molt parcial– de les tendències en la freqüentació del medi 
rural. D’acord amb les dades disponibles, el nombre total de viatgers allotjats en les 5 marques 
seleccionades pel seu entorn de caràcter més rural ha augmentat lleugerament (un 2,6%) entre 2009 i 2013, 
tot i que el nombre de persones allotjades en establiments de turisme rural s’ha reduït de l’ordre d’un 30%.  

El comportament per marques turístiques és molt heterogeni, però. Mentre unes mostren escassa variació en 
el nombre de viatgers (Pirineus), d’altres mostren un increment (Catalunya Central, actual Paisatges de 
Barcelona, i Terres de l’Ebre) i d’altres disminueixen (Terres de Lleida i Val d’Aran). Entre els factors que 
poden influir en aquestes tendències cal considerar l’evolució de la conjuntura socioeconòmica, així les 
actuacions de promoció turística específiques per a cada marca que s’hagin dut a terme.  
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DIMENSIÓ SOCIOECONÒMICA 

ÚS SOCIAL I EDUCATIU 

Ús de lleure, educatiu i de sensibilització 

Indicador Oferta d'allotjaments en l'entorn rural 
Unitats 

Nombre 
d'allotjaments i de 
places ofertades I03 

Tipologia Quantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2015 2008  

Nombre d'establiments de turisme 
rural 

2.367 1.859 

Places ofertades de turisme rural 18.737 14.199 

Font 

Idescat. Allotjaments turístics. Establiments i places.  www.idescat.cat. 

 
Observacions 

L’anàlisi dels allotjaments rurals s’ha centrat en les 5 marques turístiques que corresponen a una tipologia 
d’entorn més rural (vegeu I02): Paisatges de Barcelona, Pirineus, Terres de l'Ebre, Terres de Lleida i Val 
d'Aran. 

L’indicador, per tant, no inclou la totalitat d’allotjaments de turisme rural, sinó només aquells situats en 
destinacions turístiques més directament relacionades amb el medi rural. 

Informació complementària 

Significació del turisme rural en relació al conjunt d'establiments turístics (2015) 

52%
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42%

Establiments hotelers Càmpings Turisme rural costa Turisme rural interior
 

Font: Idescat. 

 

http://www.idescat.cat/
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Significació del turisme rural en relació al conjunt de places turístiques (2015) 
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Font: Idescat. 

Evolució de l'oferta d'establiments i places de turisme rural a Catalunya durant el període 2006-2015 
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Font: Idescat. 

 

Pel que fa al conjunt de Catalunya, destaca un creixement del nombre de places de forma prou 
generalitzada, sobretot en les comarques litorals i prelitorals. D'entre totes les tipologies, els allotjaments 
independents –com les cases de poble independents i les masoveries– concentren la major part de les 
places.  
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Places en allotjaments de turisme rural segons tipologies per comarques (2014) 

 

Font: Fundació del Món Rural (2015). Atles de la nova ruralitat.  

 

Valoració 

 
Els establiments de turisme rural representen prop del 42% de l'oferta d'establiments turístics a Catalunya –
front el 52% d'establiments hotelers i un 6% dels càmpings–. Per contra, només representen un 3% del 
nombre total de places ofertades a Catalunya.  

Es constata una tendència creixent tant pel que fa a nombre d'establiments com a la quantitat de places 
ofertades, que entre 2008 i 2015 han augmentat un 27% i un 32%, respectivament.  
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DIMENSIÓ SOCIOECONÒMICA 

PATRIMONI HISTORICOCULTURAL 

Manteniment del patrimoni històric associat a l'activitat agropecuària 

Indicador 
Patrimoni arquitectònic catalogat en el 
medi rural 

Unitats 
Nombre i densitat 
d’elements 
catalogats J01 

Tipologia Semiquantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2016 2009 

Elements BCIN catalogats en 
entorns naturals (estimació) 

–– 20.541 

Elements BCIN catalogats per ha –– 70,5 

Font 

Departament de Cultura. Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni 
http://cultura.gencat.cat/ca/patrimoni-cultural/ 

 
Observacions 

L’indicador de l’informe 2009 consistí en una estimació establerta a partir d’un treball específic d’anàlisi de 
l’inventari de béns culturals d’interès nacional, per la qual cosa la seva actualització queda fora de l’abast 
del present informe.  

Informació complementària 

Mapa de la transhumància a Catalunya 

 
Font: Fundació del Món Rural (2015). Atles de la nova ruralitat.  

http://cultura.gencat.cat/ca/patrimoni-cultural/
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Un element singular del patrimoni historicocultural català ve donat pels camins ramaders, associats a les 
rutes tradicionals de transhumància que s’estenen per bona part del territori. Aquesta xarxa de camins és 
protegida i regulada per la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries. Aquest tipus de vies permeten usos 
col·lectius i simultanis, permetent aquelles activitats compatibles amb el trànsit ramader, especialment les 
activitats lligades al turisme de natura.  

Valoració 

 
Tot i que no es disposa de dades específiques per a l’actualització no és previsible que aquest indicador hagi 
mostrat canvis significatius aquests darrers anys, més enllà d’haver-se incrementat lleugerament en la 
mesura que s’hagin incorporat al catàleg nous béns culturals –ja existents, però no declarats com a tals–. 
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DIMENSIÓ SOCIOECONÒMICA 

PATRIMONI HISTORICOCULTURAL 

Manteniment del patrimoni cultural i etnològic associat a l'activitat agropecuària 

Indicador 
Festes i fires tradicionals vinculades al 
món rural 

Unitats Nombre de festes 
J02 

Tipologia Semiquantitatiu 

 

 
Valor de l'indicador 

 
2016 2009 

–– –– –– 

Font 

Departament de Cultura http://patrimonifestiu.cultura.gencat.cat/Festes-i-elements-festius-catalogats-o-
declarats 

 
Observacions 

El caràcter d’aquest indicador no permet establir una valoració quantitativa suficientment contrastada, tot i 
que sí que es disposa d’un elevat volum d’informació que evidencia la importància d’aquest patrimoni 
etnològic. 

Informació complementària 

El Departament de Cultura compta amb un Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya 
(http://patrimonifestiu.cultura.gencat.cat/Cataleg) en el què també s’inclouen un seguit de festes tradicionals 
i de festes patrimonials d’interès nacional segons el Decret 389/2006. Més enllà d’aquesta referència, 
existeixen diverses pàgines web que apleguen aquest tipus d’esdeveniments per diferents àmbits 
territorials. Una de les més complertes on es promocionen aquest tipus d’esdeveniments és 
http://www.festacatalunya.cat/ –en la que participen la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona i la 
Diputació de Lleida. En aquesta web es recullen 103 fires i 190 festes tradicionals, així com 87 fires 
gastronòmiques, una part significativa de les quals està vinculada en major o menor mesura al sector 
primari. 

D’altra banda, el Departament de Cultura ha creat l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial amb 
l’objectiu de conèixer puntualment i de manera actualitzada la situació de la recerca i la difusió de l'etnologia 
a Catalunya. El funcionament de l'observatori es basa en la col·laboració i el treball en xarxa amb les 
entitats i grups que existeixen a Catalunya dedicats al patrimoni etnològic. L’Observatori compta amb 23 
“antenes” distribuïdes pel territori, 11 de les quals es troben clarament vinculades al món rural: 

 Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional 

 Centre d'Estudis de les Garrigues (Les Borges Blanques) 

 Ecomuseu de les Valls d'Àneu (Esterri d'Àneu) 

 Institut d'Estudis Penedesencs (Vilafranca del Penedès) 

 Museu Comarcal de Cervera 

 Museu Comarcal de l'Urgell (Tàrrega) 

 Museu d’Història - Espai del Metge i de la Salut Rural (Sant Feliu de Guíxols) 

 Museu de la Mediterrània, Can Quintana (Torroella de Montgrí) 

 Museu de les Terres de l'Ebre (Amposta) 

 Museu del Ter (Manlleu) 

 Museu Etnològic del Montseny (Arbúcies) 

 

http://patrimonifestiu.cultura.gencat.cat/Festes-i-elements-festius-catalogats-o-declarats
http://patrimonifestiu.cultura.gencat.cat/Festes-i-elements-festius-catalogats-o-declarats
http://patrimonifestiu.cultura.gencat.cat/Cataleg
http://www.festacatalunya.cat/
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El mateix Departament també ha designat zones d'interès etnològic (ZIE), una de les categories en què es 
classifiquen els Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN). Aquestes zones consisteixen en conjunts de 
vestigis que contenen elements que formen part del patrimoni etnològic de Catalunya. Tres de les quatre 
ZIE designades tenen relació amb l'activitat agropecuària:  

 El massís de les Gavarres 

 Barraques de pedra seca de Mont-roig del Camp 

 Coeteres del delta de l'Ebre (en procés de declaració) 

 

Valoració 

La informació disponible no permet avaluar, de forma sistemàtica, l’evolució d’aquest indicador. En 
qualsevol cas és considera que la significació d’aquest tipus d’esdeveniments no només es manté sinó que 
tendeix a incrementar-se a molts territoris com a element dinamitzador de l’activitat socioeconòmica i de la 
turística en particular. 

  

 

 

http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/02_patrimoni_etnologic/03_proteccio/02_bcin/#bloc3
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/02_patrimoni_etnologic/03_proteccio/02_bcin/#bloc4
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/02_patrimoni_etnologic/03_proteccio/02_bcin/#bloc5

