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marge (EIM) de l’AMB



Què són els EIM?
La transformació antròpica del paisatge metropolità determina la fragmentació 
dels hàbitats i el seu confinament entre àrees urbanes i infraestructures de 
transport. 

Això genera l'aparició de dos tipus d’espais oberts:
• Espais intersticials, totalment envoltats, o gairebé, per àrees construïdes i 

infraestructures de transport
• Espais de marge, adjacents a aquestes àrees artificials



Perquè són importants?
Poden ser una part significativa dels espais oberts de les àrees metropolitanes

Poden proporcionar béns i serveis ecosistèmics rellevants a la població
metropolitana , tot i que sobretot concentren desserveis (mala regulació del 
cicle hídric, flagells, invasions biològiques…)

Sovint queden en una mena de llimb urbanístic



Quina és la situació a l’AMB?
• Ha sofert un gran increment de les cobertes construïdes i viàries

• La fragmentació del paisatge per les infraestructures de transport i àrees
urbanes ha fet aparèixer gran nombre d‘EIM

• La importancia d’aquests espais no havia estat mai quantificada
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Primera caracterització ecològica
dels espais intersticials i de marge

(EIM) de l’AMB

Objectius

• Identificar i delimitar els EIM de l’AMB
• Quantificar la seva importancia
• Caracteritzar les seves diverses tipologies
• Valorar la qualitat ambiental i els serveis ecosistèmics que proporcionen



Informació de partida: el MCSC

Cartografia de les cobertes del sòl d’alta resolució temàtica i espacial 
Darrera edició: 2009

www.creaf.uab.es/mcsc/



• Delimitació dels EIM
– Actualització del MCSC
– Selecció dels EIM: 

• tipus de cobertes
• criteris topològics bàsics
• criteris topològics addicionals

• Caracterització dels EIM
– Composició de cobertes i coberta predominant (MCSC)
– Composició d’hàbitats i hàbitat predominant (CHC)

• Valoració dels EIM
– Àrea
– Valor ecològic dels hàbitats (IIH, IIC)
– Estabilitat
– Accessibilitat
– Altres: connectivitat i estocs de C

Esquema metodològic



Actualització del MCSC
Imatges i mapa actualitzats Imatges prèvies (2009)



Selecció dels EIM: tipologies

•La xarxa bàsica, formada per cobertes bàsiques, que aporten la major part de 
funcions i serveis ecosistèmics: cobertes forestals (boscos, matollars, prats), 
agrícoles (conreus) i altres (masses d’aigua, rocam, etc.). Inclou el verd viari

•El verd urbà, comparable a la xarxa bàsica però amb característiques 
diferencials (especialment en la seva gestió), i amb un focus en la provisió de 
serveis a la població

•La xarxa complementària, formada per polígons d’altres cobertes que es 
poden incorporar a la xarxa bàsica amb determinades mesures correctores i de 
restauració.



Selecció dels EIM per criteris
topològics bàsics: Espais intersticials
Selecció mitjançant anàlisi SIG
Seleccionem els polígons de fins a 1 km2 de cobertes bàsiques i 
complementàries, envoltats per cobertes classificades com a construït 
en almenys un 80% 



Selecció dels EIM per criteris
topològics bàsics: Espais de marge

Els espais de marge s’han obtingut a partir dels polígons de cobertes bàsiques i 
complementàries de fins a 1 km2, situades a 500 m o menys de cobertes 
classificades com a urbà o viari

Cobertes bàsiques

Cobertes complementàries



La tria d’aquesta distància és el resultat d’una cerca bibliogràfica centrada en 
diversos processos ambientals del marge de les àrees construïdes i de les 
infraestructures de transport 

Procés ambiental Distància límit Referència

Freqüentació humana  100 (500) m  Guirado et al (2006) Global Ecol. Biogeogr
Guirado et al. (2007) Landsc. Ecol.

Invasions 100 (500) m  Guirado et al (2006) Global Ecol. Biogeogr. 
Guirado et al. (2007) Landscape Ecol.

Temperatura del sòl 20 m Delgado et al. (2007) Landsc. Urban Plan. 

Temperatura de l’aire 10 m Delgado et al. (2007) Landsc. Urban Plan.

Soroll 500 (1000 )m Forman et al. (2003) Road Ecology

Contaminants locals (NOx) 200 (500) m  Forman et al. (2003) Road Ecology



Resultat: Xarxa d’EIM
Components ha
Xarxa bàsica 4718 
Xarxa complementària 4208 
Verd Urbà 1816
Total 10742 

2 0 10 km

N

Xarxa complementària

Verd urbà

Xarxa bàsica

16.8% de l’AMB (64.032 ha)
28.8% del no construït



Caracterització dels EIM: 
coberta dominant

Nivell 3 del MCSC



Valoració dels EIM: criteris

– Àrea: informació topològica del MCSC

– Valor ecològic dels hàbitats: Índexos de valor dels hàbitats, obtinguts a 
partir de la Cartografia dels Hàbitats a Catalunya (IIH, IIC)

– Estabilitat: canvis en la naturalitat dels hàbitats, avaluada a partir de la 
reclassificació del MCSC 

– Accessibilitat : models espacials que tenen en compte la densitat de 
població i la distància

– Altres: connectivitat i estocs de C, a partir de  mapes específics



Anàlisi especifica del verd urbà i viari
Fotointerpretació i categorització



Caracterització del verd urbà i viari

Verd urbà Verd viari
ha % ha %

Aigua 5.37 0.30 0.81 0.12
Arbrat clar (5‐20%cc) 760.23 41.84 164.13 24.60

Arbrat dens (>= 20%cc) 567.51 31.24 68.94 10.33
Construït 142.62 7.85 6.50 0.97
Horta familiar 3.70 0.20 1.95 0.29
Matollar 61.66 3.39 315.71 47.34

Ambients de ribera 199.09 10.96 0.19 0.03
Prats i herbassars 52.90 2.91 91.61 13.73
Sòl nu 0.00 0.00 17.24 2.59
Altres 23.78 1.31 0.00 0.00

Total 1816.86 100.00 667.08 100.00



Alguns resultats
• Els EIM a l’AMB ocupen més de 10.000 ha, que corresponen a més d’un 

16% de la seva superfície i més d’un 28% dels seus espais lliures

• D’aquesta superfície, més d’un 10% correspon a la xarxa bàsica, 
integrada per cobertes que proporcionen funcions i serveis i hostatgen 
una biodiversitat rellevant.

• La resta és una xarxa complementària, potencial, que precisa de 
mesures de restauració i millora per contribuir a la provisió d’aquestes 
funcions i serveis

• Atenció al verd urbà i viari (17% i 6.2% de la superfície d’EIM, 
respectivament), per la seva proximitat als ciutadans i pels serveis que 
aporten a aquests



Febleses i oportunitats dels EIM:
El cas dels Torrent de Can Duran i el Torrent de la Font

Torrent de Can Duran Torrent de la Font



Torrent de Can Duran

Punt crític per a la connectivitat ecològica a escala regional



Torrent de Can Duran

On la connectivitat ecològica passa pel sistema hídric



Torrent de Can Duran

Porta d’entrada al Pla de Rocamora



Torrent de Can Duran

Part baixa del torrent degradada



Torrent de Can Duran

Planejament

Territorial Urbanístic



Torrent de la Font – Turó de l’Enric

Un corredor verd urbà dins l’àmbit Besòs



Torrent de la Font – Turó de l’Enric

Valors culturals



Torrent de la Font – Turó de l’Enric

Valors geològics i ecològics



Torrent de la Font – Turó de l’Enric

Envoltat d’habitants i centres educatius

Nom del parc Municipi Superfície (ha) Població a
menys de 5 min.

Parc Fluvial NE Santa Coloma 21,7 19.660
Parc Europa Santa Coloma 4,4 18.838
Espai verd del Torrent de la Font i 
el Turó de l’Enric

Badalona 14,6 14.500

Parc del Besòs Sant Adrià 6,4 14.308
Parc del Turó de Caritg Badalona 8,9 13.887
Parc de Diagonal Mar Barcelona 12,8 12.951
Parc Fluvial SO Sant Adrià 10,6 11.773
Parc de Montigalà Badalona 10,4 11.711
Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús Badalona 10 11.194
Parc del Maresme Barcelona 4,5 11.162
Parc de Josep Moragues Santa Coloma 1,5 10.508
Parc de la Trinitat Barcelona 10,8 9.032
Parc Ribera Sant Adrià 1,8 6.610
Parc del Molinet Santa Coloma 2,1 5.992
Parc de les Aigües Montcada i Reixac 2,1 3.715
Parc Can Zam Santa Coloma 10 3.539
Parc del Camp de la Bota Barcelona 2,4 3.152
Parc de la Llacuna Montcada i Reixac 16,6 2.961
Parc la Catalana Sant Adrià 3,8 2.446
Parc del Litoral Sant Adrià 2,7 1.030
Parc la Pau Sant Adrià 9,6 372
Parc dels Auditoris Barcelona 4,5 0



Torrent de la Font – Turó de l’Enric

Planejament



CONCLUSIONS
• La xarxa d’EIMs suma una superfície superior a la de Collserola

• El 45,4% de l’AMB esta ocupat per zones urbanes i infraestructures, el 
44,6% el formen espais de protecció especial (molts d’ells amb pla 
especial de protecció).

• El 10% restant del territori és l’espai de vora dels espais protegits que ha 
d’assegurar els seus valors (gestió pressions, connectivitat ecològica...) i 
són els grans desconeguts.

• Alguns poden tenir valors estratègics per a la funcionalitat ecològica, 
d’altres poden jugar un paper important com espais verds urbans, o fins i 
tot poden esdevenir espais on ordenar fenòmens periurbans o d’altres 
usos urbans com els serveis tècnics per evitar impactes en espais més 
sensibles.

• Sens dubte, l’estudi i ordenació dels EIM és un dels grans reptes del PDU



EIM

INFRAESTRUCTURA VERDA

de la marginalitat

a formar part estructural d’un sistema pensat 
per maximitzar els serveis ecosistèmics



Gràcies


