
Estudi sobre els horts familiars i marginals al municipi de Terrassa - 1 - 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 5 

 1.1. EL PAPER DE L’AGRICULTURA PERIURBANA EN EL 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE A ESCALA LOCAL 5 

 1.2. DEFINICIÓ DEL CONCEPTE D’HORT DE LLEURE 6 
 

2. OBJECTIUS 7 

3. METODOLOGIA 8 

 3.1. REVISIÓ DOCUMENTAL I CARTOGRÀFICA 8 

 3.2. TREBALL DE CAMP      9 

 3.3. TRACTAMENT ESTADÍSTIC 9 

 3.4. TRACTAMENT CARTOGRÀFIC 10 
 

4. ALGUNES DADES DE L’AGRICULTURA A TERRASSA 13 

5. EL MARC LEGAL DELS HORTS DE LLEURE 15 

6. LA SITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES ACTUALS DELS HORTS DE 
LLEURE A TERRASSA. 16 

 6.1. LOCALITZACIÓ DE LES PRINCIPALS ZONES D’HORTS DE LLEURE 
AL MUNICIPI DE TERRASSA 16 

 6.2. SITUACIÓ LEGAL DELS HORTS 17 

6.2.1.Titularitat de les terres ocupades..........................................................17 

6.2.2. Règim de tinença de les terres .............................................................18 

6.2.3. Situació urbanística dels terrenys ocupats ...........................................19 

 6.3. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DE LES IMPLANTACIONS 22 

6.3.1. Superfície de les unitats conreades......................................................22 

6.3.2. Forma i pendent de les parcel·les.........................................................23 

6.3.3. Nombre i mida de les edificacions ........................................................24 

6.6.4. Material utilitzat per a les edificacions.................................................25 

6.3.5. Tipus i material de les tanques.............................................................27 

6.3.6. Tipus de millores introduïdes ...............................................................29 

6.3.7. Accessos i tipus de camins que hi arriben ......................................32 

 6.4. ASPECTES AMBIENTALS 34 

6.4.1. Procedència de l’aigua de reg ..............................................................34 

6.4.2. Qualitat de l’aigua de reg .....................................................................36 

6.4.3. Tipus de fertilitzant utilitzats ...............................................................37 

6.4.4. Tipus de fitosanitaris utilitzats.............................................................39 

6.4.5.Destí dels residus generats ...................................................................39 

 6.5. APROFITAMENT DE LES PARCEL·LES I PRODUCCIÓ DE LES 
UNITATS CONREADES 41 

6.5.1. Tipus de conreu....................................................................................41 

6.5.2. Aprofitament ramader..........................................................................42 



Estudi sobre els horts familiars i marginals al municipi de Terrassa - 2 - 

 

6.5.3. Superfície ocupada i superfície efectiva ...............................................42 

6.5.4. Producció aproximada..........................................................................45 

6.5.5. Destí dels rendiments dels horts ..........................................................46 
 

7. CARACTERÍSTIQUES DEL USUARIS DE LES PARCEL·LES 49 

 7.1. EDAT I SEXE   49 

 7.2. SITUACIÓ LABORAL 49 

 7.3. LLOC DE PROCEDÈNCIA I DE RESIDÈNCIA 50 

 7.4. ANYS DE PERMANÈNCIA A LA PARCEL·LA 51 

 7.5. UTILITZACIÓ D’ALTRES PARCEL·LES 51 

 7.6. HORES D’ESTADA A LA PARCEL·LA 52 

 7.7. USOS DE LA PARCEL·LA   52 

 7.8. MOTIVACIONS PER TENIR HORT 55 
 

8. DIAGNOSI FINAL 57 

 

9. ESCENARIS HIPOTETICS DE FUTUR DELS HORTS DE TERRASSA.
 67 

 

10. CONCLUSIONS 72 

 

11. BIBLIOGRAFIA 74 

 

12. ANNEXES     75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi sobre els horts familiars i marginals al municipi de Terrassa - 3 - 

 

Index de taules: 

Taula 1: Població per sector d’ocupació (Percentatge) .......................................13 

Taula 2 Totes les explotacions amb terres........................................................13 

Taula 3: Conreus herbacis. Hortalisses ............................................................14 

Taula 4 Nombre total de parcel·les al Terme Municipal de Terrassa .....................16 

Taula 5: Titularitat dels terrenys ocupats per sectors ........................................17 

Taula 6: Regim de tinença de les terres per sectors (percentatge) ......................18 

Taula 7: Situació urbanística dels terrenys per sectors (percentatge) ..................20 

Taula 8: Superfície mitjana de les horts per sectors (m2)...................................22 

Taula 9: Forma dels horts..............................................................................23 

Taula 10: Pendent de les parcel·les.................................................................24 

Taula 11: Mida mitjana de les edificacions per sectors (m2) ...............................25 

Taula 12: Tipus de material utilitzat per les edificacions ....................................25 

Taula 13: Tipus de tanques............................................................................27 

Taula 14 :Tipus de material utilitzat en les tanques...........................................28 

Taula 15: Tipus de millores introduïdes ...........................................................30 

Taula 16: Tipus de camins .............................................................................33 

Taula 17: Procedència de l’aigua de reg per sectors ..........................................36 

Taula 18: Adobs utilitzats ..............................................................................38 

Taula 19: Destí dels residus generats..............................................................39 

Taula 20 Rendiments de les espècies més cultivades.........................................45 

Taula 21: Tipologies del horts de lleure en funció del destí dels productes de l’hort i 
del seu ús per sectors..............................................................................48 

Taula 22: Lloc de procedència ........................................................................50 

Taula 23: Anys de permanència a la parcel·la per sectors ..................................51 

Taula 24: Hores d’estades a la parcel·la ..........................................................52 

Taula 25: Usos de les parcel·les per sectors .....................................................54 

Taula 26: Aspectes bàsics per a la planificació dels horts de lleure al municipi de 
Terrassa ................................................................................................66 

Taula 27: Taula resum de les característiques dels horts ...................................71 

 

Index de gràfics: 

Gràfic 1: Titularitat dels terrenys ocupats ........................................................17 

Gràfic 2: Règim de tinença de les terres ..........................................................18 

Gràfic 3: Situació urbanística dels terrenys ocupats ..........................................20 

Gràfic 4: Distribució dels horts per mides. Diagrama de freqüències. ..................22 

Gràfic 5: Tipus d’accessos als horts.................................................................32 

Gràfic 6:Procedència de les aigües de reg ........................................................34 

Gràfic 7: Qualitat de l’aigua de reg dels horts...................................................37 



Estudi sobre els horts familiars i marginals al municipi de Terrassa - 4 - 

 

Gràfic 8 : Diagrama de freqüències de la superfície total conreada (m2) ..............43 

Gràfic 9: Diagrama de freqüències de la superfície efectiva................................44 

Gràfic 10: Relació entre l’ocupació efectiva i la mida total de les parcel·les. .........44 

Gràfic 11: Destí dels rendiments dels horts......................................................46 

Gràfic 12: Tipologies del horts de lleure en funció del destí dels productes de l’hort i 
del seu ús ..............................................................................................47 

Gràfic 13: Edat dels usuaris del horts de lleure.................................................49 

Gràfic 14: Situació laboral dels usuaris dels horts de lleure ................................50 

Gràfic 15: Usos de les parcel·les.....................................................................53 

  

Index de fotografies: 

Fotografia 1: Exemple d'horts de petites..........................................................23 

Fotografia 2: Exemple d'horts instal·lats en terrenys sense ................................24 

Fotografia 3: Exemple d'edificació d'obra al sector de Can Jofresa ......................26 

Fotografia 4: Exemple d'edificació construïda a partir de material de rebuig al sector 
de Torrent de la Grípia sud.......................................................................26 

Fotografia 5:  Exemple d'edificació ben camuflada disminuint.............................27 

Fotografia 6: Exemple d'hort delimitat amb una ...............................................28 

Fotografia 7: Tanca realitzada a partir de material de rebuig,.............................29 

Fotografia 8: Exemple de canalització per facilitar.............................................31 

Fotografia 9: Exemple d'hivernacle casolà al ....................................................31 

Fotografia 10: Acumulació de bidons a les parcel·les .........................................35 

Fotografia 11: Pila de fems a una de les ..........................................................38 

Fotografia 12: Exemple de parcel·la destinada exclusivament ............................41 

Fotografia 13: Exemple de parcel·la utilitzada a la fabricació..............................53 

Fotografia 14: Urbanització incipient ...............................................................55 

Fotografia 15: Exemple d'hortolans treballant la terra .......................................56 

Fotografia 16: Gran densitat d'horts amb una activitat molt...............................60 

Fotografia 17: Horts ocupant terrenys forestals ................................................60 

Fotografia 18: Exemple de parcel·la instal·lada en terreny .................................61 

Fotografia 19: Panoràmica general del sector de Can Roca Urbà.........................62 

Fotografia 20: L'heterogeneïtat dels materials utilitzats en  les edificacions 
provoquen un fort impacte paisatgístic al sector de les Aymarigues ...............63 

Fotografia 21: Panoràmica dels horts del sector de ...........................................64 

 



Estudi sobre els horts familiars i marginals al municipi de Terrassa - 5 - 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. El paper de l’agricultura periurbana en el 
desenvolupament sostenible a escala local 

Els horts de lleure és un fenomen que apareix a la perifèria de les grans 
concentracions urbanes i industrials com a conseqüència de la necessitat per part 
de determinats grups socials que tenen el seu origen al medi rural, de realitzar una 
activitat de lleure que complementi l’activitat de treball i que permeti un contacte 
amb la natura. 

En l’àmbit de la Àrea Metropolitana de Barcelona, la major densitat d’horts de lleure 
es troba a una franges immediates als dos grans rius de l’àrea, el Llobregat i el 
Besòs i els seus principals afluents. Els horts es localitzen a les franges límits de les 
zones urbanes en terrenys que tenen caràcter industrial, o de ciutats dormitorii.   

A part de la vessant recreativa pels usuaris dels horts, molt important en aquesta 
activitat, també hi ha una vessant educativa. La proximitat de les zones d’horts a la 
ciutat els confereix un valor afegit des del punt de vista de l’educació ambiental, 
sobretot destinada als infants, que podrà comprovar amb els seus propis ulls que la 
patata és un tubercle que creix sota terra i que les síndries no neixen d’un arbre 
sinó arran de terra, entre molts altres exemples. 

D’altra banda, els horts de lleure poden esdevenir un component útil del paisatge 
periurbà, en molts casos altament desarticulat. Potenciar aquesta activitat d'una 
forma regulada, pot servir per a contenir l’expansió de la ciutat difusa i com a 
element descongestionador del continu urbà. D'altra banda, la conservació d'aquest 
tipus d'activitat garanteix la protecció d’un sistema d’espais lliures, l'espai agrícola, 
escàs, però d'un alt valor ecològic. Suposa, per tant, una manera d’oxigenar la 
ciutat per fer-la més saludable a l'hora que es creen espais d’esbarjo i lleure per 
una part molt important dels seus habitants. 

Arreu d’Europa hi ha experiències encaminades en aquest sentit. De fet existeix 
una Oficina Internacional dels Horts Familiars (Office International du Coin de Terre 
et des Jardins Familiaux a.s.b.l.ii) ubicada a Luxemburg. Aquesta és l'organització 
d'horts de lleure sense ànim de lucre més important a Europa, agrupant federacions 
nacionals d'horts de lleure de països com Alemanya, Gran Bretanya, França, 
Noruega, la República Txeca, Àustria, Dinamarca, Luxemburg i els Països Baixos, 
amb més de 3 milions d'afiliats. 

L'existència d'aquest tipus d'organitzacions ens fa veure com en d'altres països s'ha 
reconegut la importància d'aquesta activitat per a la comunitat i s'ha promogut la 
creació de llocs destinats als horts de lleure, dins de les grans ciutats, com a forma 
d'oferir una millor qualitat de vida amb menys soroll, més zones verdes y més 
espais oberts, incloent-los en els plans d’acció de les Agendes 21 Locals. 

La realitat a Catalunya està molt lluny de semblar-se a la d'aquests països i caldran 
els esforços, tant per part de les administracions, com per part dels propis usuaris 
dels horts, per arribar a una situació de característiques similars, remarcant la seva 
funció recreativa, educativa i descongestionadora del medi urbà. 
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1.2. Definició del concepte d’hort de lleure  
Abans de continuar, cal precisar quin és el concepte d'hort de lleure objecte 
d'aquest estudi. Les diferents denominacions utilitzades per referir-se al mateix 
concepte (hort de lleure, hort marginal, hort familiar, horts il·legal...) poden 
originar confusions a l'hora d'entendre el fenomen. L'existència a d'altres països 
d'horts semblants, però amb unes característiques molt particulars, com és el cas 
dels "kleingärten" a Alemanya i dels "allotments" al Regne Unit, també pot causar 
malentesos en la identificació del fet. 

Per tal d'acotar el fenomen i de referir-se concretament a la realitat actual existent 
en el nostre país es proposa la següent definició: 

S’entén per horts de lleure aquells terrenys, normalment de regadiu, de 
dimensions reduïdes, suficients per a complementar les necessitats 
d'aliments d'una unitat familiar i dedicada a l’autoconsum, que apareixen 
espontàniament i de forma presumptament il·legal a prop de nuclis urbans 
i allà on hi ha un fàcil accés a l’aigua, com a resposta a necessitat social 
d'alguns grups a desenvolupar una activitat de lleure. 

Els horts objecte d’aquests estudi serien, per tant, els horts els destí dels productes  
dels qual és l’autoconsum, que no estan ubicats en terrenys propis. Respecte al 
règim de tinença de les terres estan inclosos tant els que estan en terrenys de 
lloguer com els que estan ocupant il·legalment. Pel que fa a la normativa 
urbanística queden dins d’aquest estudi tant els horts que estan en sòl urbà com no 
urbà (Figura 1): 

Figura 1: Horts de lleure àmbit d’estudi 
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Per tant, s’exclouen d’aquest estudi les explotacions dedicades a la producció de 
verdures i hortalisses que tenen una finalitat de mercat i que suposen una activitat 
professional per als seus propietaris. 

Tampoc són objecte d'aquests estudi els 40 horts familiars existents en la finca 
municipal de ca n'Alavedra ni el nou parc hortícola creat l'any 1999 a la finca de 
Mossèn Homs, amb 86 horts, creats a partir de l'iniciativa municipal i que suposen 
una activitat completament regulada. 

Els horts de lleure objecte d’aquests estudi són els que es troben distribuïts per tot 
el terme municipal de Terrassa, incloent-hi tant la zona urbana com el sòl no urbà, 
que estan formant agrupacions de més de 1000 m2. 
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2. OBJECTIUS 
 

Els objectius d’aquests estudi es divideixen en dos grans blocs: 

� Coneixement de la situació actual de l’activitat: 

� Localització i cartografia de la superfície total ocupada pel sistema 
d’horts de lleure 

� Determinació de la superfície total conreada 

� Determinació de la relació superfície conreada/superfície ocupada 

� Identificació de la superfície d’horts regats amb aigües residuals 

� Producció estimada i producció per cultivador 

� Detecció de possibles desviacions al mercat sense control sanitari 

� Anàlisi prospectiva de l’agricultura periurbana 

� Valoració de la situació actual de l’agricultura periurbana 

� Establiment de tendències cap al futur (10-15 anys) i cap a futur 
més llunyà 

� Formulació de conclusions a considerar per a una proposta 
d’actuació adaptada a les necessitats del municipi. 
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3. METODOLOGIA 
La metodologia de treball inclou: 1) revisió documental i cartogràfica; 2) treball de 
camp, 3) tractament estadístic de les dades ; 4) tractament cartogràfic. 

3.1. Revisió documental i cartogràfica 
La revisió documentat i cartogràfica ha consistit, per un costat a recopilar 
informació general i específica sobre la història i el marc general actual de 
l’agricultura periurbana a Terrassa, i per una altre, compilar les bases de dades 
cartogràfiques necessàries per a la localització de totes les agrupacions d’horts 
superiors a 1000 m2. 

La localització de les agrupacions d’horts de més de 1000 m2 s’ha fet mitjançant la 
consulta de diversos estudis i fonts cartogràfiques encarregats per l’Ajuntament de 
Terrassa sobre aquesta temàtica o sobre aspectes relacionats. Aquesta informació 
s’ha contrastat amb la visita in situ de les agrupacions d’horts prèviament 
localitzades. 

Aquests estudis són : 

- Estudi de la vegetació i els hàbitats de l’entorn natural del terme de 
Terrassa. NaturGest,SL., Octubre 2001. 

- Criteris ambientals per a la revisió del Pla General de Terrassa. SGM. 
Octubre 2000 

- Cens d’usuaris d’horts del sector de la Font de les Canyes, Can Petit i Can 
Montllor. Reglament d’usos dels horts de la Torre Mossèn Homs. Naturalea 
Conservació, s.l. Juliol 1998. 

La cartografia de partida cedida pel propi Ajuntament de Terrassa i lliurada en 
format digital a l’inici dels treballs, es la següent: 

- Topogràfic 1:2000. vol 1995. 

  75 fulls en format DWG i amb coordenades UTM amb 6 dígits en l’eix de les Y. 

- Ortofotomapa b/n 1:2000 . vol 1995.  

  75 fulls en format TIFF i amb coordenades UTM amb 6 dígits en l’eix de les Y. 

- Ortofotomapa color 1:2000 . vol 1997. 

  32 fulls en format TIFF corresponents a la zona urbana i amb coordenades UTM       

  amb 6 dígits en l’eix de les Y. 

- Model digital del terreny MDT. 

  1 full per tot el terme municipal en format DGN. Corbes de nivell. 

- Imatge b/n de tot el terme en format TIFF, corresponent al vol de 1995. 

- Imatge b/n en baixa resolució de tot el terme , vol de 1995. 

- Imatge color del sòl urbà, en format TIFF,  vol de 1998. 

- Imatge color del sòl urbà en baixa resolució, vol de 1998. 

- Imatge b/n del sòl urbà, alta resolució. 
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A més de la cartografia tant topogràfica com ortoimatge del terme municipal i 
l'elaborada pel propi Ajuntament, també s’han utilitzat els següents mapes del 
“Estudi de la vegetació i els habitats de l’entorn del terme de Terrassa”. Aquests 
estan georreferenciats en coordenades UTM complertes. 

- Mapa d’habitats de Terrassa. En format SHP 

- Mapa de camins de Terrassa també en format SHP. 

 

3.2. Treball de camp 
La manca de dades reals sobre la quantitat i les característiques dels horts al terme 
municipal de Terrassa, fa que aquesta fase hagi estat indispensable per a la 
realització de l’estudi. El treball de camp s’ha iniciat amb l’observació directa de 
totes les agrupacions d’horts localitzades prèviament. A partir d’aquesta observació 
directa les agrupacions el treball de camp s’ha dividit en dos grans blocs: 

A) Descripció de les característiques generals de la totalitat de les 
agrupacions d’horts amb superfícies superiors a 1000 m2.  

La descripció de les característiques de cada agrupació s’ha fet mitjançant 
l’ompliment d’una Fitxa descriptiva de l’agrupació amb la que es pretén obtenir 
informació sobre el nombre total de parcel·les, les característiques físiques generals 
i d’impacte paisatgístic. El model de Fitxa descriptiva de l’agrupació es pot consultar 
a l’ANNEX 1. 

B) Descripció de les característiques de les parcel·les individual 
mitjançant l’enquesta als usuaris dels horts.  

En aquesta enquesta queden recollides qüestions com les característiques físiques 
de les parcel·les, aspectes legals i característiques socio-econòmiques dels usuaris 
de les mateixes. El model d’enquesta es pot veure en l’ANNEX 1.  

Per tal d’aconseguir una millor representativitat de les dades a l’hora de fer les 
enquestes, els horts de lleure de terme municipal de Terrassa s’han agrupat en un 
total de 12 sectors i les enquestes s’han distribuït uniformement en cada d’ells. 
S’han realitzat un total de 132 enquestes repartides entre un total de 16 
entrevistadors.  

Les entrevistes s’han realitzat durant el mes de maig de 2002, època en que 
l’activitat agrícola comença a ésser intensa i és fàcil trobar als hortolans a les 
parcel·les. Les enquestes s’han realitzat tant en dies laborables com en cap de 
setmana, per poder detectar diferències en la tipologia d’usuaris.  

3.3. Tractament estadístic 
La informació obtinguda s’ha processat a través d’una base de dades realitzada 
amb Microsoft Access 2000 en la que es representen totes les propietats dels horts i 
dels usuaris extretes a través de les enquestes. La informació obtinguda en camps 
numèrics ha permès calcular els valors mitjans i la desviació estàndard de les 
diferents categories. 

Aquest instrument també ha permès tractar i organitzar les dades per tal de poder 
descriure els resultats i analitzar-los. Els resultats es presenten en diferents 
quadres resums per a cada característica dels horts. A partir d’aquesta anàlisi 
s’extrauran les conclusions que permetran fer l’anàlisi prospectiva de l’agricultura 
periurbana i oferir unes línies d’actuació per a la gestió dels horts al municipi de 
Terrassa.  
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3.4. Tractament cartogràfic 
D’acord amb els objectius del present estudi el tractament que se n’ha fet de les 
bases cartogràfiques disponibles ha estat el següent: 

1. Seleccionar i homogeneïtzar les dades cartogràfiques. 

2. Edició de la cartografia de camp. 

3. Correcció i actualització dels grups d’horts a partir dels resultats de 
l’observació directe. 

4. Edició de la base de dades d’horts de lleure. 

5. Elaboració de la cartografia analítica. 

1. La selecció de les bases cartogràfiques es va fer seguint dues vies diferents, en 
primer lloc es tractava d’obtenir una base de referència que permetés d’identificar 
amb detall la localització dels grups d’horts, per aquesta motiu es va utilitzar la 
base topogràfica 1:2000 i les ortoimatges color de l’any 1998, el fet que ambdues 
bases tinguessin la mateixa distribució en fulls va facilitar la feina. En segon lloc es 
va extreure de la base cartogràfica de Natur-Gest els elements que pertanyen a la 
categoria “superfície de conreu i lleure dels horts” (codi 8.72) per a superposar-la a 
les bases de referència anteriors. 

Per tal d’aconseguir la superposició calia homogeneïtzar abans les bases inicials per 
tal que aquestes tinguessin les mateixes coordenades, en aquest sentit i donat que 
la base de Natur-Gest contenia les coordenades UTM complertes es va procedir a 
atorgar el dígit dels 4 milions en l’eix de les Y que mancava a la cartografia 
topogràfica i a l’ortoimatge i d’aquesta manera obtenir una base homogènia i 
correctament georreferenciada. 

2. L’objectiu del primer pas era poder tenir representats els límits dels horts 
damunt de la fotografia i altres elements del mapa topogràfic com ara la xarxa 
viària, els rius i la toponímia. 

A partir d’una agrupació inicial, feta en funció de la proximitat entre els horts, es va 
editar una col·lecció de mapes de camp que utilitzaria l’equip d’enquestadors per 
poder fer les descripcions dels grups d’horts. 

En total es van imprimir 15 mapes a escala 1:3000 i que es van titular de la 
següent manera : 

 
Mapa 1 Font de les Canyes 
Mapa 2 Riera de Palau 
Mapa 3 Plans de can Roca (riera) 
Mapa 4 Can Colomer 
Mapa 5 Les Aymerigues 
Mapa 6 Can Poal de la Costa 
Mapa 7 Les Carbonelles 
Mapa 8 Les Martines 
Mapa 9 Can Jofresa 
Mapa 10 Torrent de la Grípia sud 
Mapa 11 Mancomunitat 
Mapa 12 Torrent de la Grípia Nord 
Mapa 13 Torrent de la Grípia sud 
Mapa 14 Torrent de la Grípia sud 
Mapa 15 Torrent de Vallparadís 
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L’escala dels mapes ofereix un detall  prou important com per poder observar els 
canvis respecte la realitat i poder actualitzar els límits dels grups d’horts.  

3. Els primers resultats del treball de camp van revelar que en la categoria 
“superfície de conreu i lleure dels horts” (codi 8.72) de l’estudi de Natur-Gest no 
apareixien tots els horts de lleure o marginals existents realment. Per tal de poder 
obtenir els perímetres de la totalitat d’horts es va incorporar la categoria “horta” 
amb el codi 5.12 de l’esmentat estudi. 

D’altre banda els grups d’horts situats en zona urbana es van obtenir per 
fotointerpretació a partir de l’ortoimatge. 

Els treballs d’incorporació de les agrupacions d’horts en zona urbana i les 
modificacions dels límits dels mateixos es va realitzar digitalitzant en pantalla des 
del programa ArcView. 

El resultat final de la fotointerpretació i la correcció dels límits dels grups d’horts és 
un conjunt format per 75 polígons que responen a la definició d’horts marginals  
descrita anteriorment i que ocupen un total de 162 hectàrees. 

El total d’agrupacions d’horts es distribueixen, per sectors, de la següent manera: 

 
Sector n. grups 
Can Colomer 9 
Can Jofresa 13 
Can Poal de la Costa 7 
Can Roca 10 
Font de les Canyes 2 
Les Carbonelles 4 
Les Martines 8 
Mancomunitat/Torrent de la 
Grípia sud 

11 

Torrent de Vallparadís 1 
Les Aymerigues 9 
Torrent de la Grípia Nord 1 

4. Amb la descripció de cada agrupació d’horts procedent del treball de camp s’ha 
elaborat una taula en format Microsoft Access amb els següents camps descriptors: 

� Codi de zona 

� Nom del sector 

� Nombre de parcel·les (aprox.) 

� Localització 

� Forma predominant de les parcel·les 

� Pendent predominant de les parcel·les 

� Densitat d’arbrat 

� Densitat d’edificacions 

� Material de les edificacions 

� Tipus de tanca 

� Material de les tanques 

� Procedència de l’aigua de reg 

� Accessos 



Estudi sobre els horts familiars i marginals al municipi de Terrassa - 12 - 

 

� Tipus de camí  

� Grau de consolidació (antropització) 

� Estat general de la zona 

� Existència d’abocaments incontrolats 

� Materials dels abocaments 

� Visibilitat de les unitats conreades 

  

L’objectiu d’aquesta base de dades és tenir un registre de l’estat i característiques 
generals de cada agrupació d’horts. 

Posteriorment i per tal d’obtenir una valoració de les condicions paisatgístiques i 
ambientals de cada grup d’horts s’ha procedit a atorgar una ponderació per a cada 
atribut enregistrat de manera que es possibilités l’obtenció d’una qualificació 
d’acord amb els paràmetres enregistrats per a cada grup d’horts i subsidiàriament 
per a cada sector estudiat. 

La relació de valors de la ponderació esmentada s’ha establert en ordre creixent de 
qualitat. Donat el mètode utilitzat aquesta valoració s’ha de considerar sempre en 
termes relatius, (valors resultants baixos = pitjor qualitat, valors resultants alts = 
millor qualitat). 

5. El resultat d’aquesta qualificació s’ha enregistrat en la taula principal de la base 
gràfica de les agrupacions d’horts descrita anteriorment amb l’objectiu de poder 
representar els mateixos d’acord amb els valors esmentats. 

D’aquesta manera s’han elaborat els mapes analítics que es presenten en l’annex 3 
la utilitat dels quals resideix en que permeten veure la distribució espacial dels 
horts de lleure per cadascun dels sectors de Terrassa i d’acord amb els diferents 
paràmetres enregistrats al llarg del present estudi. 
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4. ALGUNES DADES DE L’AGRICULTURA A 
TERRASSA 

Actualment l'agricultura de Terrassa i, en general l'agricultura vallesana, està patint 
els mateixos problemes que aquesta activitat a tota Catalunya, i uns altres, propis 
del seu caràcter més periurbà.  

La problemàtica de l'agricultura a algunes zones del territori català, es resumeix en 
l'elevada edat dels titulars de les explotacions agràries, el descens dels actius, la 
reducció en la superfície de les explotacions, així com la reducció de la capacitat 
d'inversió. L'agricultura periurbana, a més, pateix estar subjecte a una forta pressió 
urbanística, a la disminució de la qualitat de les aigües de reg degut a la 
contaminació i a l'elevat preu de les terres, cosa que dificulta l'ampliació de les 
explotacions. 

L’agricultura, entenent aquesta com a l’activitat agrària, ramadera i forestal, ocupa 
a les dues comarques del Vallès 117.630 ha, el que representa un 81% de la 
superfície total ( Baldi, 1997) iii. Per contra, aquesta activitat només aconsegueix 
ocupat un 1,11% de la població activa. 

Terrassa és un municipi amb una forta tradició industrial però que encara conserva 
part de l'agricultura que tradicionalment ha ocupat aquestes terres. En els darrers 
vint anys, en aquest municipi l’activitat agrícola professional presenta una molt 
baixa importància si es compara amb els altres sectors econòmics (Veure Taula 1). 
A l’any 1986, només un 0,4% de la població treballadora es dedicava al camp, 
percentatge que es manté fins a meitat dels noranta (manquen dades més actuals). 
Aquest percentatge se situa una mica per sota del total de la comarca, el Vallès 
Occidental, amb un 0,6% l’any 1996, i molt per sota de la mitjana de tota 
Catalunya que és d’un 3,2% en el mateix any. 

Taula 1: Població per sector d’ocupació (Percentatge) 

 Municipi Comarca 
 1986 1991 1996 1986 1991 1996 
Agrari 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,6 
Indústria 49,8 44,8 41,1 47 44,6 40,3 
Construcció 5,1 8,9 7,7 5,2 8,5 6,9 
Serveis 42,9 45,9 50,8 41,1 46,4 52,2 
Total ocupació 44.556 54.753 56.765 175.573 237.454 249.627 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Cens agrari 1989. Cens de població 1991  

 

Pel que fa a la superfície ocupada per l’agricultura en el municipi de Terrassa, 
s’observa que la superfície total explotada declarada ha augmentat en un 13% en 
el període de 1982-1999 de 3366 Ha a 3902 Ha. El nombre d’explotacions 
declarades, però ha disminuït de 225 a 39, és a dir que ha hagut una concentració 
en poques explotacions agràries. Les dades es poden veure a la Taula 2: 

Taula 2 Totes les explotacions amb terres 

Any 
nombre 

explotacions 
superfície total 

Ha 
nombre 

explotacions 
superfície total 

Ha 
 total Amb SAU 

1999 39 3802 32 709 
1989 91 2836 78 956 
1982 225 3366 211 1355 

Font: Institut Estadístic de Catalunya 
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En canvi, la superfície agrícola utilitzada (SAU), és a dir, el  conjunt de la superfície 
de les terres llaurades  (incloent els conreus herbacis, els guarets, les hortes 
familiars i les terres dedicades a conreus llenyosos) i de les terres per a  pastures 
permanents ha disminuït en aquest periode. Aquestes dades ja concorden més amb 
la percepció de que, com a la resta del Vallès, l’agricultura a Terrassa està 
disminuint per les pressions ja explicades anteriorment.  

Pel que fa a la superfície d'horta, és a dir, l'activitat productiva intensiva del conreu 
de verdures i hortalisses, dades per al mateix període mostren que la superfície 
declarada dedicada a aquesta activitat ha passat de 33 Ha a només 2 Ha, és a dir, 
ha disminuït un 93% (Veure Taula 3). Cal recordar, però, que aquesta superfície 
correspon al conreu d’horta entesa com a activitat professional i amb finalitats de 
mercat i declarada pels seus productors. Existeix, però, un tipus d’horta de lleure 
que no està comptabilitzada dins d’aquest total, però amb les mateixes funcions 
productives que ocupa una extensió important del territori del municipi de Terrassa. 

Taula 3: Conreus herbacis. Hortalisses 

 Total Secà Regadiu 
Any explot. ha explot. ha explot. ha 
1999 6 2 0 0 6 2 
1989 32 14 3 1 29 13 
1982 5 33 1 0 4 33 

Font: Institut Estadístic de Catalunya 

És important juntament amb les zones forestals, el paper que desenvolupa l’espai 
agrícola que limiten amb el municipi de Terrassa pels seus valors naturals, 
paisatgístics, socials i pedagògics; per la seva situació estratègica que evita un 
desenvolupament que podria comportar un continu urbà entre Terrassa i Sabadell, i 
per ser una zona de connectivitat ecològica i paisatgística entre Sant Llorenç i 
Collserola.  

Però tot i la permanència d'activitat agrícola a Terrassa no existeix cap estudi que 
descrigui de forma completa i actualitzada la utilització de l'espai agrícola, les seves 
funcions i valor, la sostenibilitat de les pràctiques agrícoles, de la comercialització 
de la producció, etc. 

Amb aquest estudi es pretén arribar a conèixer alguns d’aquests aspectes centrant-
se sempre en la realitat del horts de lleure com a activitat agrícola que ocupa un 
paper important per al territori i els habitants d’aquest municipi. 
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5. EL MARC LEGAL DELS HORTS DE LLEURE 
Tot i que fenomen dels horts és recent en el nostre país i no existeix una legislació 
clara i actualitzada referent als Hort de Lleure, existeix tota una normativa 
relacionada que es presenta a continuació: 

(La legislació vigent s’indica amb el símbol ✓) 

Legislació estatal: 

- Decret 12 de maig de 1950 ( Ministerio de Agricultura, BOE 14 de juny). En 
aquest Decret el "Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario" adjudica als 
Ajuntaments uns terrenys per a establir horts familiars, enumerant les 
condicions que han de tenir i les persones que poden gaudir d'aquests. 

- El 15 de juliol de 1954 el Ministerio de Agricultura dicta una Unitat Mínima de 
Conreu que afectaria a aquests tipus d'horts en quant a la superfície. 

- El 27 de maig de 1958 el Ministerio de Agricultura (BOE 18 de Juny) fixa les 
Unitats Mínimes de Conreu per a les diferents províncies. 

- Decret 118, 12 de gener de 1973 (BOE 30, 3 de febrer). "El Instituto de 
Reforma y Desarrollo Agrario" adjudica terres per a establir horts familiars, 
donant les característiques dels mateixos i descrivint el tipus de persona que en 
pot fer ús. 

� Projecte de "Ley de Arrendamientos Rústicos" aprovat el 31 de desembre de 
1980 pel congrés dels diputats. En ell es fixen les condicions que han de reunir 
els contractes per a arrendar finques dedicades a l'activitat agrícola. 

Legislació autonòmica 

- DOGC 24 agost de 1938 es va dictar un Decret pel qual es regula la utilització 
de terrenys vials, terrenys amb accés a la via pública, solar o terres ermes, per 
a convertir-los en horts de tipus familiars. 

� Decret 475/1982. Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 
292, 7 gener 1983). Aquest Decret regula la utilització de terrenys d'expropiació 
forçosa per a realitzar actuacions urbanístiques urgents, com a ús agrícola 
transitori. 

� Decret 169/1983 Generalitat de Catalunya (DOGC 330, 20 de maig 1983). 
Degut a que la Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria 
d'urbanisme i agricultura i la "Ley de Reforma y Desarrollo Agrario" determina 
que es revisarà l'extensió de les Unitats Mínimes de Conreu per a cada 
província, en aquest Decret s'estableixen per a tot Catalunya les Unitat Mínimes 
de Conreu i es tracta la possibilitat d'establir horts en el sòl no urbanitzable.  

� Llei 2/2002 de 14 de març d’Urbanisme (DOGC núm. 3600, de 21 de març de 
2002)  

� Resolució del Parlament de Catalunya, de 29 de maig de 1992, en què 
s'insta el Govern de la Generalitat a "facilitar el manteniment i 
l'extensió de l'agricultura periurbana com a element reequilibrador del 
territori, potenciador de la biodiversitat i facilitador de la integració 
social de determinats sectors de població". 

 



Estudi sobre els horts familiars i marginals al municipi de Terrassa - 16 - 

 

6. LA SITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES ACTUALS 
DELS HORTS DE LLEURE A TERRASSA. 

6.1. Localització de les principals zones d’horts de 
lleure al municipi de Terrassa 

 

En aquest terme municipal actualment hi ha un total de 75 grups d’horts de més de 
1.000 m2 formant 12 sectors més o menys ben definits. El nom dels sectors i la 
seva superfície, el nombre de grups d’horts i el nombre total d’horts per sector es 
mostren en la taula següent: 

Taula 4 Nombre total de parcel·les al Terme Municipal de Terrassa 

Sector 
 

Nombre de 
grups d’horts 

per sector 

Nombre d’horts 
per sector 

Superfície total 
del sector (m2) 

Torrent de la Grípia sud 11 216 197.862
Torrent de la Grípia Nord 1 221 86.632
Font de les Canyes 2 96 82.091
Can Roca Urbà 7 43 63.201
Riera de Palau 3 44 87.289
Can Colomer 9 108 157.713
Les Aymerigues 9 125 285.889
Can Poal 7 74 157.713
Les Carbonelles 4 89 161.468
Les Martines 8 39 64.100
Can Jofresa 13 212 204.357
Torrent de Vallparadís 1 50 77.799
Total Terrassa 75 1.317 1.626.114

Per veure la localització dels grups d’horts es pot consultar el Mapa 1 de l’ANNEX 3, 
Mapa de distribució dels horts de lleure. En el Mapa 2 d’aquest mateix annex també 
es presenta el Nombre de Parcel·les per Sector. 

De l’observació del Mapa 1 se’n desprenen unes primeres conclusions sobre la 
distribució dels horts:  

� Els horts es troben majoritàriament concentrats a la franja límit de la zona 
urbana  

� Les lleres dels torrents o rieres també són indrets molt atractius per a la 
instal·lació d’aquest tipus d’activitat, com a conseqüència de la fàcil accessibilitat 
a l’aigua.  

� Les agrupacions es troben bastant disperses en el territori.  

� El municipi de Terrassa té una important extensió de sòl no urbanitzable 
susceptible de patir la “invasió” per a aquest tipus d’activitat. Malgrat això, la 
implantació dels horts de Terrassa, s’ha donat majoritàriament en zones 
properes a nuclis urbans i no a tot el llarg del territori.  

A l’Annex 2 hi ha tota una col·lecció de mapes més detallats per a cada un dels 
sectors. 
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6.2. Situació legal dels horts 
6.2.1.Titularitat de les terres ocupades 

La majoria dels hortets se solen instal·lar allà on no es desenvolupa una activitat 
regular, ja sigui urbanística o agrària. Els hortolans molts cops ocupen terrenys 
erms on, segons la seva percepció “la terra no és de ningú”, malgrat sigui de 
titularitat pública o privada.  

L’obtenció d’aquesta informació s’ha fet per la consulta directa als usuaris de les 
parcel·les.  

Gràfic 1: Titularitat dels terrenys ocupats 
 

 

 

 

 

 

Tal i com es desprèn del Gràfic 1 i segons l’opinió dels usuaris dels horts, més de 
la meitat d’aquests s’han instal·lat de titularitat privada. Un 34% han ocupat 
terrenys de titularitat pública i la resta no coneixen quina és la titularitat de les 
terres. 

En la taula següent es pot veure com queda distribuïda la titularitat de les terres 
per sectors i les dades queden representades cartogràficament al Mapa 3 de 
l’Annex 3. 

Taula 5: Titularitat dels terrenys ocupats per sectors 

Sector 
 

 
 

Torrent de la Grípia sud Pública/privada 
Torrent de la Grípia nord Pública/ Privada 
Font de les Canyes Pública 
Can Roca Urbà Privada 
Riera de Palau Pública/Privada 
Can Colomer Privada 
Les Aymerigues Pública/privada 
Can Poal Privada 
Les Carbonelles Privada 
Les Martines Privada 
Can Jofresa Privada 
Torrent de Vallparadís Pública/Privada 

 

Els horts del sector de Riera de Palau, Can Colomer, Can Poal, les Carbonelles, les 
Martines i del sector de Can Jofresa estan íntegrament ubicades en terrenys de 
titularitat privada. 

Tots els grups d’horts instal·lat en el fons de torrents estan ocupant el domini públic 
hidràulic i, per tant, terrenys de titularitat pública. És el cas del sector de Torrent 
de la Grípia Nord, i part del sector de Torrent de la Grípia sud, Font de les Canyes, 
Can Roca Urbà i Torrent de Vallparadís.  
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6.2.2. Règim de tinença de les terres 

Una de les característiques principals dels hortets que s’analitzen en aquest estudi 
és precisament la seva implantació en els terreny marginals de les zones 
planejades o naturalment formades. La permanència d’aquests hortets està 
relacionada amb el tipus de titularitat de les terres i ve condicionada pel grau de 
reivindicació que es faci per part dels propietaris de les terres on s’hagi ubicat, 
siguin entitats públiques o privades. Un altre cop, aquesta informació s’obté de la 
consulta directa als usuaris dels horts.  

Les formes com s’han implantat els hortolans a Terrassa són: 

- De propietat: parcel·les de propietat de l'usuari de l’hort 

- Contracte d’arrendament: parcel·les amb contracte d’arrendament, 
promogudes pel propis propietaris particulars, trencant així el caràcter 
d’espontaneïtat de la ubicació. 

- Amb autorització: aquelles que s’han instal·lat sense cap mena de contracte 
amb coneixement del propietari, siguin aquests terrenys públics o privats. 

- Sense autorització: aquelles que s’han instal·lat sense cap mena de contracte 
sense coneixement del propietari dels terrenys, siguin de titularitat pública o 
privada. 

La informació corresponent al règim de tinença de cada una de les zones es mostra 
en el següent gràfic: 

Gràfic 2: Règim de tinença de les terres 

 

 

 

 

 

 

 

El règim de tinença de les terres per sectors es presenta a continuació: 

Taula 6: Regim de tinença de les terres per sectors (percentatge) 

Sector 
 

De propietat 
 

Contracte 
arrendament 

Amb 
autorització 

Sense 
autorització 

 
T. de la Grípia sud 6 --- 19 75 
T. de la Grípia nord --- --- --- 100 
Font de les Canyes --- --- 69 31 
Can Roca Urbà --- 12 --- 88 
Riera de Palau --- --- 40 60 
Can Colomer 18 72 10 --- 
Les Aymerigues 19 6 25 50 
Can Poal --- 100 --- --- 
Les Carbonelles 25 --- 75 --- 
Les Martines --- 50 50 --- 
Can Jofresa 6 88 --- 6 
T. de Vallparadís 25 --- 75 -- 
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Les dades es poden veure representades cartogràficament en el Mapa 4 de l’Annex 
3. 

En general, com ja s’ha comentat, els usuaris dels horts de lleure, s’instal·len en 
terrenys que no són de la seva propietat. Al contrari del que s’espera, entre les 
enquestes realitzades, hi ha un 9% d’horts que pertanyen als seus propis usuaris 
(Gràfic 2). Aquests es troben al sector de Can Colomer, de Les Aymerigues, de les 
Carbonelles, de les Martines i de Torrent de Vallparadís amb percentatges prou 
significatius, al voltant del 25% de les enquestes realitzades i en el sector de 
Torrent de la Grípia sud i de Can Jofresa amb un percentatge més baixos (6%).  

Pel que fa als hortolans que exploten la seva parcel·la sota contracte 
d’arrendament, destaquen els trobats als sectors de Can Colomer (arrendats a les 
finques de Can Bosch), de Can Poal i el sector de Can Jofresa (arrendada a Can 
Bosch i Can Casanoves), on pràcticament la totalitat dels hortolans poden explotar 
les terres amb el permís del propietari de les mateixes i sota la signatura d’un 
contracte entre les dues parts. També s’han trobat parcel·les arrendades en menor 
nombre al sector de Can Roca Urbà, de Riera de Palau, de Les Aymerigues i de les 
Martines. 

Els horts que ocupen un terreny amb autorització del propietari de les terres, però 
sense l’existència de cap contracte entre les dues parts, representen un 23% del 
total. La majoria d’aquests horts es troben al sector de Font de les Canyes i de 
Torrent de Vallparadís. La meitat d’aquests horts estan instal·lats en terrenys de 
titularitat pública, és a dir que segons les respostes dels enquestats l’Ajuntament 
els ha permès ocupar aquestes terres per a aquesta activitat.  

Per últim, es pot comprovar com la majoria d’horts objectes d’estudi, en total un 
42%, han ocupat terrenys sense cap tipus d’autorització per part del propietari, ja 
sigui públic o privat. La totalitat d’horts del sector del Torrent de la Grípia nord 
pertanyen a aquesta tipologia. També una part important d’horts del sector de 
Torrent de la Grípia sud, Can Roca urbà i Les Aymerigues s’han instal·lat sense cap 
tipus de permís. En quant a la titularitat dels terrenys ocupats, un 27% no coneixen 
qui és el propietari de les terres, un 20% estan ubicats en terres de titularitat 
privada i la resta en terres de titularitat pública.  

La diferència entre estar instal·la amb o sense autorització, en alguns casos pot 
dependre de la percepció de l’enquestat, ja que el fet de no haver estat 
expressament desautoritzat a realitzar aquesta activitat, el fa sentir-se autoritzat. 
És el cas del sector del Torrent de les Canyes, que de cap manera han estat 
autoritzats per l’administració. En altres casos, però, els que no han rebut 
autorització expressa de marxar, però tampoc de romandre ocupant aquelles 
terres, se senten desautoritzats. 

 

6.2.3. Situació urbanística dels terrenys ocupats 

Per tal d’analitzar la incidència dels hortets i la seva distribució al llarg de l’espai 
s’han desglossat les superfícies que ocupen els horts de lleure en tres tipologies de 
sòl: 

- sòl urbà,  

- sòl no urbà  

- sòl no urbà limitant amb sòl urbà 

Des d’aquest punt de vista es vol remarca el caràcter periurbà d’aquesta activitat i 
la relació entre els horts i els diferents elements de la ciutat, que en alguns casos 
estan molt interrelacionats. 
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Les dades que es presenten a continuació són les extretes del Pla General 
d’Ordenació Urbana de 1983 del municipi de Terrassa que actualment està en 
període de revisió. 

Tal i com es veu en el Gràfic 3, un 54% dels horts correspondrien a aquells que es 
troben en sectors colindants amb el teixit urbà que queden a prop de zones 
residencials o industrials amb previsió de creixement. El 27% dels horts enquestats 
es troben en sòl urbà i la resta en sòl no urbà.  

Gràfic 3: Situació urbanística dels terrenys ocupats 

  

 

 

 

 

 

Si observem les dades a nivell de sectors a la Taula 7, es pot veure que els horts 
del sector del Torrent de la Grípia nord, de Font de les Canyes, de Riera de Palau,  
de Can Poal, de Can Jofresa i la part més oriental de la Les Aymerigues, tot i que 
estan en sòl qualificats com a sòl no urbà, són zones molt properes a la zona 
urbana i per tant atractives pels usuaris dels horts per la seva proximitat a la ciutat.  

Taula 7: Situació urbanística dels terrenys per sectors (percentatge) 

Sector 
 

Límit urbà 
 

No urbà Urbà 

Torrent de la Grípia sud 12,5 25,0 62,5 
Torrent de la Grípia nord 95 5 --- 
Font de les Canyes 100 --- --- 
Can Roca Urbà --- 20 80 
Riera de Palau 100 --- --- 
Can Colomer 36,4 63,6 10 
Les Aymerigues 50 50 --- 
Can Poal 87,5 12,5 --- 
Les Carbonelles 75 --- 25 
Les Martines 50 50 --- 
Can Jofresa 94 6 --- 
Torrent de Vallparadís --- --- 100 

La informació cartogràfica corresponent a aquesta variable es pot consultar en el 
Mapa 5 de l’Annex 3. 

Els grups d’horts de Can Colomer i part més occidental del sector de la Les 
Aymerigues estan en sòl no urbà i, per tant, més allunyats de nucli urbà, limitant 
amb urbanitzacions o zones agro-forestals. Per últim, el Sector de Torrent de la 
Grípia sud, prop dels terrenys de la UPC i de la Mancomunitat i els de Can Roca 
Urbà i la totalitat dels horts de Torrent de Vallparadís, estan en sòl classificat com a 
urbà, pràcticament limitant amb els blocs de pisos. Aquests últims són els que, en 
principi, poden patir més el creixement de la urbanització. 

Sens dubte, el lloc preferit pels usuaris per a la instal·lació dels hortets familiars a 
Terrassa coincideix, en gran part, amb el sòl No Urbanitzable, amb un 74% sobre el 
total. La implantació d’aquest tipus d’explotacions familiars a sòl no urbanitzable es 
troba amb dos problemes relatius a la legalitat urbanística. El primer és que sovint 
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els horts evolucionen cap a veritables habitatges auto-construïts. L’altre qüestió 
que impedeix la instal·lació dels horts d’aquesta mena al S.N.U té a veure amb les 
parcel·lacions característiques d’aquesta activitat i la unitat mínima de conreu que 
disposa El Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre Unitats Mínimes de Conreu. 

Un altre punt del que cal fer esment és el relacionat amb la unitat mínima de 
conreu. A Terrassa, la unitat mínima de conreu és de 3 Ha en terreny de secà i de 1 
Ha en terrenys de regadiu. Es fixa aquesta unitat mínima de conreu de manera 
general, com a mitjà per preservar la integritat física de les finques rústiques 
catalanes. Segons l'article tercer, apartat primer d'aquest Decret, s’admeten 
divisions o segregacions de finques rústiques per sota de la Unitat Mínima de 
Conreu, pel cas que ens interessa en aquest estudi, quan es destinin a horts de 
lleure sempre que aquests siguin de titularitat pública. En el terme municipal de 
Terrassa, el 55% dels hortets estan ubicats en sòl privat, de manera que tots 
aquest ocupen un espai natural en els que no els hi és permès establir la seva 
activitat sota aquestes condicions. 

Aquesta incompatibilitat, però es podria suplir incloent l'ús hortes en el PGOU i 
adaptant aquest a una nova normativa on s’incloguessin criteris que no 
provoquessin la subparcel·lació, com per exemple la instal·lació d’una única tanca 
col·lectiva. Una altra possibilitat seria l’expropiació d’aquests terrenys per part de 
l’administració. 
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6.3. Característiques físiques de les implantacions 
6.3.1. Superfície de les unitats conreades 

Els horts de lleure de Terrassa adopten mides molt diverses que van dels 20 a més 
de 10000 m2. Sovint, la superfície no depèn de les necessitats del particular, sinó 
de les incidències que ha anat sorgint al llarg de l’ocupació de la zona. A partir del  
Gràfic 4 es pot comprovar que la mida de parcel·la més freqüent està per sota dels 
250 m2, seguides de les que estan entre els 250 i els 500 m2. Cal destacar, com un 
5,3% dels horts ocupen superfícies de més d’1 Ha. 

Gràfic 4: Distribució dels horts per mides. Diagrama de freqüències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mida mitjana i la desviació estadística de totes les parcel·les recollides a les 
enquestes és de 1036 ± 2725 m2. Aquesta dada queda sobreestimada degut 
parcel·les amb superfícies superiors a una hectàrea. Si no es tenen en compte 
aquests 5,3% de les parcel·les enquestades, la mitjana és de 438 ± 614 m2.  

Si observem la mida de les parcel·les segons els sectors obtenim les següents 
dades:  

Taula 8: Superfície mitjana de les horts per sectors (m2) 

Sector 
 

Mitjana 
 

Desv. Estad. 
 

T. de la Grípia sud 372 196 
T. de la Grípia nord 199 116 
Font de les Canyes 239 148 
Can Roca Urbà 
 

3328 
*771 

4801 
*687 

Riera de Palau 204 113 
Can Colomer 722 528 
Les Aymerigues 
 

3016 
*635 

5630 
*1144 

Can Poal 
 

1329 
*91 

3504 
*70 

Les Carbonelles 1586 1671 
Les Martines 273 214 
Can Jofresa 
 

1123 
*531 

2432 
*579 

Torrent de Vallparadís 389 358 
* Valors calculats sense tenir en compte els horts superiors a 1 Ha. 
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Es comprova que allà on les parcel·les tenen superfícies més petites és al Sector del 
Torrent de la Grípia nord, seguit dels sector de la Riera de Palau i de Font de les 
Canyes, amb horts que ocupen una superfície mitjana inferior als 250 m2. Els 
sectors amb parcel·les més grans són el sector de Can Roca Urbà, el sector de Les 
Aymerigues, el sector de Can Poal i les Carbonelles, tots ells amb alguna parcel·la 
superior a les 10000 Ha. (Veure Taula 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 1: Exemple d'horts de petites 
dimensions al Torrent de la Grípia nord 

 

Superfície òptima 

En l’Estudi d’horts familiars ja esmentat es conclou, basant-se en la coincidència de 
la dada trobada de superfície mitjana amb la d’altres estudis sobre el mateix 
fenomen i a d’altres indrets, que la superfície ideal per a aquest tipus d’activitat 
està compresa entre els 150 i 300 m2. A Terrassa les parcel·les que corresponen a 
aquesta superfície, segons el diagrama de freqüències, són les més abundants tot i 
que no superen el 25,0%. Si observem la superfície mitjana de les parcel·les per 
sectors, veiem que només 4 sectors tenen valor mig al voltant de l'òptim. 

 

6.3.2. Forma i pendent de les parcel·les 

La forma, juntament amb la de superfície i el pendent, són variables físiques 
essencials per caracteritzar els horts, ja que a partir d'aquestes aquestes podem 
conèixer a on i de quina manera s’instal·len els hortolans a Terrassa. 

Forma 

En quant a la forma de les parcel·les, els horts s’han classificat segons siguin 
rectangulars o irregulars. 

Taula 9: Forma dels horts 

 % sobre el total d’horts 
Rectangular 59% 
Irregular 41% 

A partir del quadre podem veure que la forma més característica dels horts del 
terme municipal de Terrassa és la rectangular. Aquests se solen ubicar en zones 
amb certa disponibilitat de terreny, ja sigui en les terrasses fluvials o en les planes. 
Els horts de forma irregular solen trobar-se en zones inclinades i en espais tancats 
per altres usos, on l’hortolà s’ha d’adaptar a la forma i als límits del terreny.  
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Pendent 

Els terrenys plans són els millors per el cultiu d'hortalisses ja que en aquests és 
més factible la sistematització del terreny i més fàcil disposar d'aigua per regar. Si 
el terreny forma una forta pendent, no només és un gran inconvenient per la 
pràctica del cultiu, sinó que també estarà exposat a l'erosió del sòl. En aquest cas 
la millor solució és construir en terrasses o bancals. 

Per la recollida de dades del pendent, la informació s’ha dividit segons la parcel·la 
estigui ubicada en una zona plana o en un vessant. Dins de les localitzades en els 
vessants s’han diferenciat les que han estat disposades en terrasses de les que no.  

Les dades obtingudes ens permeten crear la següent taula resum:  

Taula 10: Pendent de les parcel·les 

 % sobre el total d’horts 
Zona plana 64,0 
Disposició en terrasses 30,9 
Vessant sense anivellar 5,1 

Del total d’horts analitzats es pot veure com un 64% es troben en zona plana 
adequada per a realitzar les feines del camp. Aquests es troben principalment en el 
fons del torrents, al sector de Torrent de la Grípia nord, Can Jofresa i Torrent de 
Vallparadís. Dels que s’han instal·lat en vessants, un 31% han realitzat treballs 
d’aplanament, aconseguint una disposició en terrasses. Són, principalment, els 
horts trobats al sector de Font de les Canyes, Torrent de la Grípia sud, Can Colomer 
i les terrasses superiors del Torrent de la Grípia nord i  Només un 5% del total no 
ha fet cap tipus de millora per anivellar el terreny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 2: Exemple d'horts instal·lats en terrenys sense 
anivellar al sector de Les Aymerigues 

6.3.3. Nombre i mida de les edificacions 

La fabricació d’una barraca és una característica comuna a pràcticament la totalitat 
dels horts d’aquesta mena. En totes les parcel·les es fa necessari destinar una part 
de la mateixa a la construcció d'una petita caseta per guardar les eines i altres 
utensilis propis de l'activitat agrícola. 

Per descriure i analitzar aquesta variable es farà des del punt de vista del nombre i 
la superfície de les edificacions o construccions i de la naturalesa del material 
emprats. En el conjunt d’edificacions s’inclouen tant les barraques, els porxos i 
altres instal·lacions que s’han trobat. En alguns casos s'ha fet difícil diferenciar el 
nombre total de construccions, ja que a una barraca original s'ha anat afegint 
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annexos i no s'aprecia si és només una ampliació o la construcció d'una nova, 
separada de l'anterior. 

El nombre i les dimensions varien en funció de la superfície de la  parcel·la i de l’ús 
que se’n faci de la mateixa. A Terrassa, només un 10% dels entrevistats no han 
construït cap edificació, un 53% han instal·lat una única barraca i la resta d’usuaris 
ha construït més d’una. En general, la primera és per guardar les eines i altres 
utensilis imprescindibles i la resta pot variar, depenent de l'ús de l'hort. Els que 
tenen animals o dediquen la parcel·la com a residència de cap de setmana poden 
tenir tres o més edificacions.  

Taula 11: Mida mitjana de les edificacions per sectors (m2) 

Sector 
 

Mitjana 
 

Desv. estadística 
 

Torrent de la Grípia sud 27,5 23,9
Torrent de la Grípia nord 31,6 13,9
Font de les Canyes 11,1 5,4
Can Roca Urbà 11,4 12,2
Riera de Palau 10,0 5,5
Can Colomer 8,9 9,7
Les Aymerigues 17,6 10,0
Can Poal 5,1 2,3
Les Carbonelles 28,3 48,0
Les Martines 20,3 14,4
Can Jofresa 10,6 18,1
Torrent de Vallparadís 5,4 3,6

En el cas de tenir vàries edificacions s’ha trobat que el més freqüent és que 
aquestes estiguin disperses per la parcel·la, augmentant així l’impacte paisatgístic. 
Pel que fa al percentatge de superfície total d’hort dedicat a edificació correspondria 
a un 7,8%. 

La mida de les edificacions pot anar dels 5 als 100 m2. La mida mitjana és de 18,6 
m2 amb una desviació típica de 17,5 m2 que indica la seva elevada variabilitat. A la 
Taula 11 es pot veure aquesta dada segons els diferents sectors.  

Les edificacions de majors dimensions es troben als sectors de Torrent de la Grípia 
sud, Torrent de la Grípia nord i les Carbonelles, amb mides al voltant dels 30 m2. 
Les barraques del sector de Les Aymerigues i de les Martines tenen mides que 
estan al voltant dels 20 m2, mentre que la resta tenen mides entorn als 10m2. Els 
sectors de Can Poal i de Torrent de Vallparadís són els que tenen les edificacions 
més petites. 

 

6.6.4. Material utilitzat per a les edificacions 

Hi ha una gran varietat de materials utilitzats a l’hora de construir-se les barraques. 
En la recollida de les dades de camp s’ha dividit aquesta variable en tres 
subconjunts: obra, material de rebuig i material vegetal. La divisió s’ha fet per un 
criteri de predominància. 

Taula 12: Tipus de material utilitzat per les edificacions 

 % sobre el total d’edificacions 
rebuig 62,8 
obra 33,9 
vegetal 3,3 
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Materials de rebuig:  

S’entén tot aquest material que s’ha fabricat amb una finalitat, però que pel seu 
deteriorament o obsolència s’ha deixat d’emprar amb aquest ús. El destí més comú 
d’aquests són els abocadors, o l’abandonament o llançament com a escòria. La 
reutilització d’aquest materials per part dels hortolans és molt freqüent, de fet el 
62,8% de les barraques estan fetes exclusivament a partir d’aquest material. Els 
més comuns són: portes i finestres de fusta, planxes de plàstic i de fusta, caixes, 
palès i sostres d’uralita i de plàstic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3: Exemple d'edificació d'obra al 
sector de Can Jofresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4: Exemple d'edificació 
construïda a partir de material de rebuig al 

sector de Torrent de la Grípia sud. 

 

Obra:  

Estan dins d’aquest conjunt, les edificacions on predomina l’obra de fàbrica, maó, 
rajola o totxo posat amb morter de ciment. El percentatge de casetes d’obra és del 
33,9%. Aquestes edificacions tenen en la seva majoria el sostre d’uralita o altres 
materials (planxes, plàstics, etc.) essent absent la teula en la majoria dels casos. 
Normalment els que tenen una barraca d’obra tenen també una altra feta d’altres 
materials. 

 

Material vegetal:  

Són aquells que s’utilitzen pràcticament en el seu estat original, sense cap 
transformació, com són troncs de pins a mena d’estructura i tancament i cobert de 
canyes. Prop del 3,3%  de les edificacions estan fetes amb predomini de material 
vegetal, canyes en la seva majoria. Coincideix amb les que estan a prop de 
torrents, dels quals aprofiten la vegetació de ribera. 
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Fotografia 5:  Exemple d'edificació ben camuflada disminuint  
l'impacte paisatgístic al sector de Can Jofresa 

 

6.3.5. Tipus i material de les tanques 

Les tanques són un signe inequívoc d’aquest tipus d’activitat, característic a totes 
les zones. Els hortolans, en instal·lar-s’hi, el primer que fan és delimitar la seva 
parcel·la, per una necessitat d’identificar el terreny com a seu. Però hi ha altres 
causes per les quals els usuaris de les parcel·les hi posen tanques, per exemple, 
per posar impediments als robatoris i com a protecció dels conreus de cara als 
ramats. 

En l’elaboració de les enquestes s’ha diferenciat entre tanca individual i col·lectiva. 
En la següent taula es resumeix la informació obtinguda: 

Taula 13: Tipus de tanques 

 % sobre el total d’horts 
Individuals 80,3 
Col·lectiva 18,2 
Sense tanques 1,5 

 

Com es pot veure clarament a la Taula 13 la majoria dels hortolans prefereixen 
delimitar les seves tanques de forma individual. Només un 18,2% del total 
corresponen a tanques col·lectives. Les delimitacions dins d’una mateixa parcel·la 
no són gaire comuns. 

El motiu de que les tanques no siguin col·lectives és que, en la majoria de casos, és 
una iniciativa de tipus individual. En general, els hortolans no s’associen per 
realitzar aquesta activitat i, tot i que sembla haver bona relació entre ells, cadascú 
ho porta a la seva manera. En alguns casos en que s’ha trobat tanca col·lectiva és 
perquè una parcel·la conreada per una  sola persona ha passat a ser-ho per dos o 
més. 
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Material de les tanques 

El material del que estan fetes és, com en el cas de les edificacions, molt divers i la 
recollida de dades s’ha fet atenent als tipus representats en la taula següent: 

 

Taula 14 :Tipus de material utilitzat en les tanques 

 % sobre el total d’horts 
Vegetals 15,2 
Material de rebuig 41,3 
Filferrades 40,9 
Obra 2,7 

 

Vegetal   

Canyes en la seva majoria. De vegades la pròpia vegetació de la zona serveix per 
fer de límit, és el cas, per exemple dels esbarzers. Un 15,2% del total de les 
parcel·les està delimitat amb material vegetal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fotografia 6: Exemple d'hort delimitat amb una 
Tanca vegetal al sector de Ca Jofresa 

Material de rebuig  

Hi ha una gran varietat de materials que poden fer de barrera, entre els més 
comuns es troben: somiers, portes, finestres, plàstics, fustes, caixes, palès, xapes 
metàl·liques, llistons, taules, etc. Els preferits pels usuaris, o al menys, els més 
utilitzats, són els somiers. El percentatge corresponent a aquest tipus de tanques 
és del 41,3%.  
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Fotografia 7: Tanca realitzada a partir de material de rebuig, 
especialment somiers i persianes al sector de Can Jofresa. 

Filferrades: 

En aquest grup incloem les totes les parcel·les delimitades per tela metàl·lica. A 
Terrassa, hi ha un percentatge important de tanques d’aquest tipus, concretament 
un 40,9%.  

Obra:  

Mur de maons. Es força inusual trobar aquest tipus de material i normalment 
delimita només una part de la parcel·la. Només un 1% representa aquest tipus de 
tanca. 

En realitat el que més es dóna és la barreja d’aquests materials. És molt típic veure 
tanques filferrades cobertes de canyes. També ho és tenir mitja parcel·la delimitada 
per tela metàl·lica i l’altre mitja per somiers, intercalats amb plàstics, fustes, uralita 
disposats molt desordenadament.  

Una característica comuna és que totes les parcel·les tenen una porta, normalment 
un somier, i un 81% tenen un candau, fins i tot en els casos en que la instal·lació 
és sense autorització. 

La varietat de materials i la disposició dels mateixos provoquen un fort impacte 
paisatgístic, que es reduiria de manera important si les tanques, en comptes de ser 
individuals, fossin col·lectives. A més de la problemàtica de l’impacte que 
provoquen, en contra d’aquestes s’afegeixen altres raons fonamentades en 
possibles prejudicis que podrien ocasionar, com és el taponament de rius i rieres 
per possibles avingudes. 

En definitiva, la característica més important de les tanques és l’impacte visual de 
degradació paisatgística que provoquen degut a la gran varietat i disposició dels 
materials utilitzats. 

 

6.3.6. Tipus de millores introduïdes 

En l’enquesta realitzada es va procedir a separar, dins de l’apartat de millores, sis 
subapartats no excloents: 

Zones cimentades dins de la parcel·la: 
- Marges i murs 
- Cementació d’espais, com per exemple la zona que envolta la barraca 
- Camins cimentats 
- Escales, en parcel·les disposades en terrasses 
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Artificis de reg: 
- Canalitzacions per recollir l’aigua de la pluja 
- Basses, dipòsits i recipients per emmagatzemar aigua de la pluja 
- Bomba per fer pujar l’aigua 
- Sèquies i corredors 
- Sistema de goteig 

Relacionades amb les pràctiques agrícoles: 
- Motocultor 
- Hivernacle 

Porta i candau 

De lleure: 
- Barbacoa 
- Taules i bancs  

Connexions: 
- Llum 
- Xarxa general d’aigua 
- Telèfon 

No s’han comptabilitzat com a millores els anivellaments, arrabassaments 
(descanyissar, treure esbarzers), despedregacions, treballs incorporats i 
imprescindibles per exercitar el conreu. 

La construcció d’un pou tampoc s’ha tingut en compte a l’hora de valorar les 
millores introduïdes ja que aquesta variable ja es té en compte en l’apartat de 
procedència de les aigües de reg. 

En la Taula 15 es resumeixen els percentatges obtinguts. 

Taula 15: Tipus de millores introduïdes 

 % sobre el total d’horts 
Zones cimentades 32,6 
Artificis de reg 53,8 
Relacionats amb pràctiques agrícoles 13,6 
Porta i candau 81,1 
De lleure 34,8 
Connexions 9,1 
Cap millora introduïda 21,9 

 

Zones cimentades 

La cementació de certes zones fa que l’estada a l’hort sigui més còmode i evita 
possibles problemes d'enfangament. Un 32,6% de les parcel·les presenten millores 
d’aquest tipus. És molt típic trobar una zona cimentada a prop de la barraca, on hi 
ha la taula per dinar tota la família el diumenge. Aquestes infereixen un caràcter 
molt artificial a les parcel·les, cosa que caldria evitar. 

Artificis de reg 

Com es desprèn de les dades les millores més comuns són les relacionades amb el 
reg de l’hort. El tipus de cultiu, secà o regadiu, condiciona la classe de millores 
introduïdes. Així, en les parcel·les de secà es troben les basses, els dipòsits i els 
recipients per emmagatzemar l’aigua i en les de regadiu, sèquies i corredors. La 
utilització de les bombes és un avançament força comú, ja sigui per fer pujar 
l’aigua del pou o directament del torrent.  
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Fotografia 8: Exemple de canalització per facilitar 
l'arribada de l'aigua a tot l'hort. 

Millores relacionades amb les pràctiques agrícoles 

Entre aquestes s’ha introduït la utilització d’un motocultor i la construcció d’un 
hivernacle, es poden trobar a un 13,6% del total de les parcel·les. El motocultor 
estalvia molta feina i és propi de les parcel·les més grans. Els hivernacles són 
simples instal·lacions basades en un plàstic que s’aguanta en una estructura 
metàl·lica o de canyes, on poden tenir cultius propis de primavera  i estiu durant tot 
l’any. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 9: Exemple d'hivernacle casolà al 

sector de Torrent de la Grípia nord. 

Porta i candau 

Un 81,1% dels horts de lleure de Terrassa s’ha posat una porta i u candau a 
l’entrada de la seva parcel·la limitant el pas. Aquesta millora la fan principalment 
per evitar robatoris, tot i que aquesta mesura no està éssent molt efectiva ja que 
en alguns sectors com el del Torrent de la Grípia Sud, Torrent de la Grípia Nord, 
Font de les Canyes i les Aymarigues els usuaris dels horts és queixen de robatoris. 

De lleure 

En realitat el que més augmenta el valor percentual d’aquest tipus de millores, un 
34,8%, és la construcció d’una barbacoa i altres complements, com una taula i 
bancs. Aquestes millores estan relacionades amb l’ús que se’n fa de la parcel·la, en 
aquest cas un ús mixte. 

Connexions 
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La connexió a la xarxa general, tenir llum i telèfon són pràctiques poc extenses, 
només un 9,1%. Es donen en les parcel·les que, per la seva localització al casc urbà 
o a prop d’altres urbanitzacions, poden connectar-se a la xarxa general sense que 
el cost sigui excessiu.  

Sense millores 

Per últim, només el 21,9% de les parcel·les no presenta cap tipus de millora. 
Aquest fet, normalment, corresponen a parcel·les que ocupen l’espai a precari i que 
porten poc de temps. Els usuaris que no estan arrendats, de vegades, prefereixen 
no fer cap inversió en l’hort, ja que saben que en qualsevol moment els poden fer 
fora.  

En resum, les millores estan relacionades amb el tipus de cultiu, amb l’ús que se’n 
faci de els parcel·les, amb el règim de tinença de la terra i amb els anys de 
permanència a l’hort. 

 

6.3.7. Accessos i tipus de camins que hi arriben 

Hi ha dos tipus d’accessos possibles, el peatonal (inclosos bicicletes i ciclomotors) i 
el rodat per cotxes. Els criteris físics que permeten diferenciar els uns dels altres, 
són, bàsicament, les dimensions. Els cotxes poden passar per camins que tenen 
una amplada de 2,5 m i per tant a partir d’aquesta ja es considera rodat. Els 
accessos peatonals són aquells pels que no pot passar un cotxe i solen estar al 
voltant d’1,5 m d’amplada. En l’elaboració de l’enquesta s’ha considerat accés 
peatonal quan no es pot arribar en cotxe fins a la mateixa parcel·la. 

Els resultats obtinguts es presenten a continuació: 

Gràfic 5: Tipus d’accessos als horts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’extreu del quadre, a més del 59% del horts es pot arribar en cotxe, un 
percentatge molt elevat. Els percentatges obtinguts a Terrassa no són molt 
diferents dels que s’esperaria havent llegit l’estudi d’horts familiars a l’àmbit de la 
CMBi on es va extreure que a més de la meitat des hortets només es podia arribar 
a peu. 

Més de la meitat dels hortolans de Terrassa hi poden arribar amb cotxe, una altra 
cosa és que ho facin. Com es veurà en altres apartats, la majoria dels usuaris del 
horts de Terrassa viuen també a Terrassa, de manera que l’hort els hi queda molt a 
prop i poden anar caminant si ho desitgen. Molts prefereixen apropar-se a peu, ja 
que així aprofiten per donar un passeig. Els que han d’anat a peu a la força, només 
ho han de fer durant els últims metres i en general el cotxe no resta molt lluny de 
l’indret. 

Per altra banda, cal també analitzar el tipus de camins que hi arriben fins als horts, 
cosa que dona una idea de les condicions dels accessos. De les dades obtingudes a 
partir de les enquestes s’ha elaborat aquesta taula: 
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Taula 16: Tipus de camins 

 

 % sobre el total d’horts 
Camí asfaltat 6,4 
Camí de terra 87,1 
Carrer asfaltat 5,6 
Sense camí 0,9 

 
Com es pot observar en la laborat aquesta taula: 
Taula 16 , els accessos més comuns són els camins de terra, amb un percentatge 
de més del 87,1%. La diferència entre el carrer asfaltat i el camí asfaltat és que els 
primers discorren pel casc urbà i els altres no. En conjunt el percentatge és del 
12%. Quan es diu que no arriba cap camí a la parcel·la es vol dir que no hi ha un 
accés expressament traçat, sinó estretes veredes espontànies formades pel pas 
dels hortolans. 

Els camins de terra solen estar en pitjor estat de conservació que els camins 
asfaltat i un dels principals inconvenients és que en cas de pluja el pas cap als horts 
pot esdevenir molt difícil. Molts d’aquest camins són de nova creació produint una 
subparcel·lació del territori. 
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6.4. Aspectes ambientals 
6.4.1. Procedència de l’aigua de reg  

Els cultius més comuns en aquests tipus d’explotacions, fonamentalment de 
verdures i hortalisses, requereix un consum d’aigua continu durant l'època de 
creixement. Per les característiques del cultiu i per la climatologia de la zona és fa 
indispensable l’aportació externa d’aigua.  

En principi els hortolans s’instal·len allà on la possibilitat d’aconseguir aigua és més 
fàcil, com pot ser al costat de fonts i mines naturals o al marge de rieres i canals. 
La construcció d’un pou, ja sigui individual o col·lectiu, és també molt freqüent. Els 
que no aconsegueixen aigua mitjançant aquestes vies, han d’emmagatzemar-la de 
la pluja o de transportar-la des d’altres indrets. Una altra possibilitat, molt menys 
freqüent, és treure l’aigua directament del clavegueram. 

Gràfic 6:Procedència de les aigües de reg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mines i fonts 

El percentatge de parcel·les regades a partir d’aigua de mines o fonts és d’un 
11,4%. Les fonts i les mines atrauen, generalment, aquest tipus d’activitat i són la 
causa de que els horts es localitzin a prop. En les zones on l’aigua s’obté de fonts o 
mines, els entrevistats comenten que va ser la primera raó per la que es van 
instal·lar a aquell indret.  

Torrents i rieres 

Les rieres i torrents del terme municipal de Terrassa solen ésser cursos fluvials amb 
una estacionalitat molt forta i que, exceptuant èpoques de precipitacions 
abundants, no porten aigua durant la major part de l’any. Només el 15,9% dels 
horts estan regats amb aigües d’aquesta procedència. Al sector de Can Jofresa i al 
del Torrent de la Grípia nord i de Font de les Canyes, els hortolans bombegen aigua 
directament de la riera i la fan servir per regar (Taula 17). Fins i tot un hortolà ha 
comentat que ell utilitza aquest aigua per al consum propi. Tant la riera de Palau, el 
Torrent de Torrent de Vallparadís, les aigües residuals circulen per un col·lector 
subterrani. En canvi, el Torrent de la Grípia porta aigües residuals domèstiques de 
les urbanitzacions colindants, de manera que aquestes aigües estan molt 
contaminades i per tant, poden no ésser les més adequades per al reg dels horts. 
La contaminació de les aigües de reg es comentarà en l’apartat següent. 
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Pous 

El 25,8% correspon als hortets que tenen pou, ja siguin col·lectius o individuals. En 
general, els usuaris de les parcel·les localitzades als marges dels torrents han optat 
per construir-se un pou, ja que les possibilitats de trobar aigua a pocs metres són 
elevades. Aquest és el cas del sector de Torrent de la Grípia sud i del Torrent de la 
Grípia  nord i Font de les Canyes. També hi ha pous al sector de les Martines, a les 
Carbonelles i a Can Colomer, però en menor percentatge. La proliferació de pous 
individuals, molts cops construïts a parcel·les contigües, pot donar lloc a la sobre-
explotació dels aqüífers, amb el consegüent esgotament dels mateixos, sobretot en 
anys de sequera. La majoria han estat construïts per iniciativa dels propis usuaris 
sense l’obtenció de cap llicencia.  

Emmagatzematge de l’aigua de la pluja 

La majoria dels hortolans, en concret un 42,4%, obtenen una part de l’aigua de reg 
emmagatzemant-la de la pluja. Aquesta la solen complementar amb aigües d’altres 
procedències. L’aigua de la pluja l’obtenen aprofitant el declivi del sostre de les 
barraques que es construeixen amb aquesta idea, mitjançant una rudimentària 
canalització muntada a partir de tot tipus de materials (planxes d’uralita, plàstics, 
etc.). L’aigua va passant de bidó a bidó, aquest col·locats estratègicament i alguns 
fins i tot s’ha construït un dipòsit. 

La identificació d’aquests horts és molt senzilla. Es distingeixen per la gran 
quantitat de bidons i altres recipients que hi ha repartits per tota la parcel·la. Els 
bidons poden ser els típics de plàstic de color blau de 100 o 150 L o els que tenen 
una capacitat de 1000 L també de plàstic. El nombre de bidons està relacionat amb 
la mida de la parcel·la, normalment són 7 o 8 dels petits i 2 o 3 dels de 1000 l. En 
algun cas s’han vist més de 20 bidons dels blaus en una sola parcel·la i 8 dels grans 
en una altra. Els altres contenidors poden ser bidons metàl·lics, ampolles de 5 l., 
galledes i qualsevol altre recipient que serveixi per emmagatzemar l’aigua. 
L’impacte visual que provoquen tots aquest bidons es molt important tant pels 
colors com pel tipus de material de que estan fets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 10: Acumulació de bidons a les parcel·les 

que emmagatzemen l'aigua per regar l'hort. 

Aigua del clavegueram 

Un 1,5 dels enquestats declaren que reguen amb aigua del clavegueram. Són horts 
del sector de Torrent de la Grípia sud que recullen les aigües residuals que 
procedeixen de les urbanitzacions. En general aquests complementen el reg amb 
aigües d’altres procedències. 
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Taula 17: Procedència de l’aigua de reg per sectors 

Sector 
 

Emmagat. 
de la pluja 

 

Pous Rieres i 
canals 

Mines i 
fonts 

 

Clavegue
ram 

Transport
ada 

T. de la Grípia sud 12,5 62,5 6,25 6,25 6,25 6,25 
T. de la Grípia nord 27,5 45,0 27,5 --- --- --- 
Font de les Canyes 68,8 12,4 --- 18,8 --- --- 
Can Roca Urbà 75,0 25,0 --- --- --- --- 
Riera de Palau 60,0 40,0 --- --- --- --- 
Can Colomer 62,5 --- --- 37,5 --- --- 
Les Aymerigues 93,8 --- 6,2 --- --- --- 
Can Poal 37,5 --- --- 37,5 12,5 12,5 
Les Carbonelles --- 25 --- 75,0 --- --- 
Les Martines 50 50 --- --- --- --- 
Can Jofresa 6,25 --- 75,0 18,75 --- --- 
T. de Vallparadís 50,0 6,2 31,3 6,3 --- 6,2 

Aigua transportada  

Els usuaris que transporten l’aigua ho fan amb el seu propi cotxe o amb una 
furgoneta d’algun conegut i l’agafen de fonts naturals, després l’emmagatzemen en 
diversos recipients. Només un 1,5% dels enquestats transporten l’aigua de reg des 
d'altres indrets. 

La informació cartogràfica d’aquesta variable es pot consultar en el Mapa 6 de 
l’Annex 3. 

6.4.2. Qualitat de l’aigua de reg  

La qualitat de les aigües de reg està directament relacionada amb la procedència de 
les mateixes. De les entrevistes als usuaris, no s’ha obtingut una informació gaire 
fiable respecte aquest tema, la majoria dels usuaris (65%) dels horts asseguren 
que les aigües amb les que reguen són boníssimes. Només el 23,5 consideren que 
tot i no ser l’aigua més adequada per al reg, és acceptable, i el percentatge restant 
és a dir un 11,5%,  opina que rega amb aigües de mala qualitat. 

De l’Auditoria Municipal del municipi s’extreuen les següents dades referents a la 
qualitat de les aigües: 

“Les anàlisis de la major part de les fonts del municipi presenten valors alts de 
nitrats i/o contaminació bacteriològica en certs períodes. És probable que no hi hagi 
contaminació directa i permanent per aigües residuals fecals atès que no s'ha 
detectat en les anàlisis presència de nitrits.  

Al gener de 1998 existeixen al municipi de Terrassa un conjunt de 42 fonts naturals 
controlades, de les quals només 12 són potables. Aquestes fonts són controlades 
periòdicament per l'IMSAV, Institut Municipal per a la Salut i la Qualitat de la Vida. 
Cal tenir en compte les possibles variacions de la qualitat de l'aigua amb el temps i 
que no es poden prendre els resultats d'una analítica puntual com a referència fixa. 
El fet de que no siguin potable, no significa que no siguin aptes per al reg, aquestes 
es consideren doncs, de qualitat acceptable”. 

Els hortolans han declarat que reguen dels següents torrents i rieres:  

- El torrent de Vallparadís i la riera de Palau, que no porta aigües residuals de cap 
tipus de forma ordinària, ja que les aigües van pels col·lectors. 

- La Riera de les Arenes que no porta cap tipus d’aigua residual. 



Estudi sobre els horts familiars i marginals al municipi de Terrassa - 37 - 

 

 

44% 

38% 

18% 

Acceptable 
Bona 
Dolenta 

- El torrent de la Grípia que porta aigües residuals domèstiques.  

- El tram final del Sector de Can Jofresa que rep part de les aigües del polígon del 
segle XX, que circulen a cel obert. 

Les aigües residuals tant industrials com domèstiques que les fan poc aptes per al 
reg, degut a la seva elevada DBO i consegüent risc sanitari.  

En el cas dels pous individuals, la qualitat de l’aigua pot variar en funció de la 
localització del mateix, però en una primera aproximació, es prendrien aquestes 
com a acceptables. De manera que la qualitat de l’aigua de reg quedaria de la 
següents manera: 

Gràfic 7: Qualitat de l’aigua de reg dels horts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per concloure es pot dir que la disponibilitat d'aigua és un dels factors que més 
condiciona la localització dels horts i que una zona destinada a aquesta activitat no 
es pot entendre sense el degut sistema d'aportació d'aigua de reg. 

 

6.4.3. Tipus de fertilitzant utilitzats 

La utilització de fertilitzants afegits en les dosis adequades és important per al 
creixement òptim dels cultius d’aquest horts. Aquests són una font concentrada de 
nutrients que s’agreguen al sòl sobre el que es desenvolupen els cultiu. El poc espai 
de que disposen els hortolans fa que no es deixi cap porció de terra en guaret, de 
manera que aquesta no té temps de recuperar la matèria orgànica necessària. Això, 
afegit al gran nombre d’espècies conreades fa que la intensitat de la pràctica 
hortícola sigui molt elevada, de manera que es fa indispensable l’aportació externa 
de nutrients i si és possible d'esmenes orgàniques. 

Per a la recollida de dades, a través de la consulta als usuaris, s’ha dividit la 
informació entre els següent tipus de fertilitzants:  

- Adobs orgànics: Entre aquest trobem principalment els fems de bestiar i el 
compost. S’entén per “compostatge” els processos de putrefacció a que són 
sotmesos els residus vegetal abans de ser aplicats al sòl. Molts hortolans utilitzen 
aquest procediment a nivell casolà com a mitjà per a reciclar les restes vegetals i 
per mantenir els nivells adequats de matèria orgànica en el sòl. 

- Adobs químics: Hi ha de molts tipus, però en general en aquests horts s’utilitzen 
els adobs compostos, que són els que porten incorporats dos o més nutrients: 
nitrogen, fòsfor o potassi. 
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A la taula següent es poden veure els percentatges obtinguts: 

Taula 18: Adobs utilitzats 

 % sobre el total d’horts 
Adobs orgànics 59,1 
Adobs químics 6,8 
Adobs orgànics i químics 28,0 
Sense adobs 6,1 

Adobs orgànics 

Segons les enquestes, els adobs més utilitzats són els orgànics. Dins d’aquest grup 
estan els que utilitzen les dejeccions sòlides o liquides dels seus propis animals i els 
que compren els fems de bestiar a granges properes. També estan els que 
acumulen residus orgànics, mantenint-los en les condicions d’humitat i aireació 
adequades, per aconseguir el seu propi compost 

El principal inconvenient dels fems de bestiar és aconseguir-los a un preu raonable, 
ja que al tractar-se de materials molt voluminosos, el transport i el maneig dels 
quals suposen un augment en les despeses. De fet són poques les parcel·les on 
s’ha pogut identificar el pilot de fems, i els usuaris d’aquestes ens han comentat 
que el preu és més elevat que el dels adobs químics, però que els prefereixen ja 
que aquest dura més temps. Bona part dels fems es descompon durant el primer 
cicle de cultiu, però quasi la meitat queda disponible per a anys successius, de 
manera que per al tercer cicle de cultiu encara es pot aprofitar una fracció 
d’aquests.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 11: Pila de fems a una de les 

parcel·les del sector de Can Colomer. 

 

Adobs químics 

Només un 6,8% dels hortolans utilitzen exclusivament adobs químics per a adobar 
les terres. Aquests comenten que els fems són molt cars i que no val la pena. 
L’adob més utilitzat és el triple-15, adob compost que porta incorporada la mateixa 
proporció de nitrogen, fòsfor i potassi. 

Adobs orgànics i químics 

Els que utilitzen els dos tipus d’adobs estan representats en un 28,0%. Aquest 
acostumen a utilitzar els fems obtinguts dels seus animals, complementant 
l’aportació de nutrients amb d’adobs químics. 
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Sense adobs 

És poc freqüent trobar parcel·les on no hi hagi cap aportació externa de nutrients. 
El percentatge d’aquestes a Terrassa correspon al 6,1%. Aquesta coincideix amb 
una parcel·la on l’ús agrícola estava quasi completament deixat de banda. 

 

6.4.4. Tipus de fitosanitaris utilitzats 

El control de plagues és un aspecte molt important en tots els cultius. Una plaga 
pot fer perdre tota la collita d’una o més espècies en un any. Tot i que en el cas 
dels horts de lleure les pèrdues econòmiques no són tan importants com en els 
conreus d’agricultura professionals, els hortolans prenen les mesures adequades 
per reduir o eliminar els organismes perjudicials. 

Aquestes mesures no són altres que la utilització de pesticides. S’utilitza el 
concepte de pesticida per a designar a totes les substàncies utilitzades en la 
protecció dels cultius. Entre aquest podem trobar, entre d’altres: insecticides 
(contra les insectes), acaricides (contra els àcars), fungicides (contra fongs), 
herbicides (contra les males herbes). 

En realitat, el coneixement dels hortolans respecte aquest tema és molt escàs. 
Aquests es limiten a comprar aquest productes a establiments especialitzats i a 
seguir les indicacions del venedor. Les quantitats utilitzades depenen molt de cada 
cas i, en general, la dosificació és superior a la necessària. El producte més utilitzat 
entre els hortolans de Terrassa són els sulfats i d’altres insecticides específics, dels 
que, generalment, no coneixen el nom. 

 

6.4.5.Destí dels residus generats 

En la pràctica agrícola es generen una sèrie de residus, en gran part de naturalesa 
vegetal que cal anar eliminant. Són males herbes, restes de collita i altres elements 
propis del cultiu agrari. En el cas que l’hort tingui, a més, altres usos a part de 
l’agrícola, com pot ésser ramader o de lleure, la quantitat i la tipologia dels residus 
pot augmentar.  

En general, el destí dels residus generats és el compostatge. Un 62,9% dels 
enquestats fan servir la pràctica del compostatge per eliminar els residus i els 
reutilitzen per adobar el camp. A molts horts es poden veure les piles de restes 
vegetals, algunes vegades cobertes amb un plàstic Taula 19.  

La següent pràctica més comú a l’hora d’eliminar els residus es la crema 
representada per un 9,8% dels horts. Els hortolans asseguren que ho fan de 
manera controlada però aquesta pràctica pot augmentar el risc d’incendis de la 
zona, en especial en els mesos d’estiu quan les temperatures són molt elevades i el 
material vegetal està molt sec. Un 18,2% combina el compostatge amb la crema. 

Taula 19: Destí dels residus generats 

 % sobre el total d'horts 
compostatge 62,9 
crema 9,8 
compostatge i crema 18,2 
contenidor municipal 5,3 
abocaments 1,5 
pous morts 0,8 
altres 1,5 
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Només un 5,3% utilitzen els contenidors municipal per llençar els residus i també 
són molt pocs els casos en que existeix un pou mort. Només un 1,5% dels 
enquestats declara que aboca els residus a zones properes a la parcel·la. 

Per altra banda, en algunes parcel·les, en concret en un 17,4% dels horts, es veuen 
espais dedicats l’emmagatzematge de material de rebuig que, més endavant poden 
estar destinats, a construir una nova edificació. 
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6.5. Aprofitament de les parcel·les i producció de les 
unitats conreades 

6.5.1. Tipus de conreu 

L’horta es defineix com la producció intensiva d’hortalisses i verdures i és, de per 
sí, un conreu de regadiu. El 87,1% de les parcel·les objectes d’estudi estan 
dedicades exclusivament a l’horta i un 12,9% destinen una part de la parcel·la al 
conreu de secà. En general, la varietat d’espècies conreades és molt elevada ja 
que, com el cultiu va destinat al consum familiar, els hortolans conreen una mica de 
cada cosa, per tal de tenir cobertes les necessitats de verdures i hortalisses durant 
tot l’any.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 12: Exemple de parcel·la destinada exclusivament 
al conreu intensiu de verdures i hortalisses 

 

A continuació es presenta una llista amb les espècies més conreades. Degut a la 
dificultat que suposa establir un ordre estricte, la informació es mostrarà dividida 
en grups d’espècies, ordenats de més a menys cultivades. El primer grup està 
format per les espècies conreades per més del 50% del hortolans, el segon grup 
són espècies escollides per més del 25% dels usuaris dels horts. El tercer grup 
correspon a espècies menys freqüents en els horts objecte d’estudi, que només han 
estat conreades entre un 12,5% i un 25% dels horts i per últim, el quart grup, són 
espècies poc comuns que només han estat plantades per menys del 12,5% dels 
hortolans. Els grups són els següents: 

Primer grup: patates, tomàquets, faves, cebes 

Segon grup: enciams, alls, pebrots, albergínia 

Tercer grup: bledes, mongetes, pèsols, cogombre, carbassons 

Quart grup: cols, espinacs, pastanagues, carxofes, síndria, maduixa 
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Plantacions d’arbres fruiters:  

Aquesta activitat suposa una inversió a mig termini. Tot i això, en contra del que 
s’esperaria per la precarietat associada a aquest fenomen, el percentatge de 
parcel·les amb arbres fruiters és del 83,4% respecte al nombre total d’horts. La 
mitjana de fruiters per horts és de 8,2 arbres/horts amb una desviació estadística 
de 11,9 arbre fruiters/hort. En algun cas, en canvi, s’han trobat veritables 
plantacions, ja sigui amb arbres de diferents espècies o de la mateixa. Aquests 
coincideixen en dues característiques: són parcel·les arrendades i de grans 
dimensions.  

Es pot observar que les parcel·les que estan ocupant terrenys que no són seus 
sense cap tipus de contracte, ja sigui amb autorització o sense, tenen menys arbres 
fruiters, una mitjana de 6 fruiters/hort, que els que estan sota contracte 
d’arrendament, amb una mitjana de 11 fruiters/hort. 

Aquest fet té una explicació en el grau d’estabilitat i en els anys de permanència 
dels horts. La situació dels horts d’arrendament fa possible les inversions en aquest 
sentit, ja que veuen un futur en la seva instal·lació. En canvi, els usuaris dels horts 
a precari, amb autorització o sense, excepte els que porten molts anys,  
prefereixen no arriscar-se en aquest sentit, ja que no saben si podran beneficiar-se 
dels esforços i productes invertits. 

Aquí també es presenta una llista d'arbre per grups: 

Primer grup: figuera ( trobada al 70,0% de les parcel·les amb arbres).  

Segon grup: cirerers, parres i olivera  

Tercer grup: ametller, prunera, pomer, presseguer 

Quart grup: perer, nesprer, albercoquer, llorer, codonyer, llimoner…  

 

6.5.2. Aprofitament ramader 

A més de produir les seves pròpies fruites, verdures i hortalisses, alguns hortolans 
aprofiten aquest espai per criar animals, aviram i conills en la seva majoria. 
D’aquesta manera, a més de plantes comestibles, també tenen carn i ous per al 
consum familiar. 

En el 8,3% de les parcel·les es dóna la cria d’animals. Generalment, es tracta de 
gallines, galls, pollastres, conills i en menys casos, de galls d’indi i d'ànecs. En 
alguna ocasió les parcel·les es dediquen com a espai on guardar gossos de caça.  

 

6.5.3. Superfície ocupada i superfície efectiva 

Un dels objectius del present estudi es determinar la superfície efectiva, és a dir, la 
relació superfície conreada/superfície ocupada, que té un rang de 0 a 1. Coneixent 
aquesta dada es pot arribar a detectar si l’ús que se'n fa de les parcel·les és 
purament agrícola o si aquestes estan destinades a altres usos com per exemple, 
ramader o de lleure.  

En l’apartat 6.3.2. es mostren les dades corresponents a les superfícies de les 
parcel·les i a continuació es presenta informació referent a la superfícies realment 
conreades comptabilitzades en la fase de treball de camp sumant la superfície 
ocupada pel cultiu de cada una de les espècies plantades.  

La superfície mitjana conreada és de 217,2 ± 405,9 m2 i, recordem que la mida 
mitjana de les parcel·les estava al voltant dels 440 m2. Entre els horts estudiats 
predominen els de superfícies conreades que van dels 50 als 100m2, seguits dels de 
superfícies inferiors a 50m2, representant el conjunt dels dos grups el 49% del 
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total. Aquests coincideixen amb horts de petites dimensions són principalment 
agrícola i en pocs casos parcel·les d’ús mixte o de segona residència.  

Els hortolans que han decidit destinar entre 100 i 200 m2 de la seva parcel·la al 
conreu de verdures i hortalisses representa un 24%. En aquestes parcel·les hi ha 
més predomini de les parcel·les d’ús mixte i de segona i primera residència i els 
espais de la parcel·la destinats a usos no agrícoles és major que en les anteriors. 

Els horts amb superfícies conreades superiors als 200m2 representen un 
percentatge menor sobre el total, concretament un 27%. Tot i que predominen les 
parcel·les d’us agrícola dins de les d’aquest grup, també hi ha algunes d’ús mixte, 
de segona residència i d’ús permanent.  

 

Gràfic 8 : Diagrama de freqüències de la superfície total conreada (m2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfície efectiva 
 

La dada mitjana corresponent a la superfície efectiva, és a dir, la relació entre la 
superfície conreada/ superfície ocupada és, de 0,52, és a dir, només la meitat de la 
parcel·la està destinada al conreu de verdures i hortalisses, mentre que la resta, o 
bé no s'utilitza o bé està destinada a d’altres usos.  

Si tenim en compte que aproximadament un 15% de la parcel·la correspon a 
camins, accessos i zona de serveis, i que una altra part de la parcel·la pot estar 
ocupada per la petita edificació, la relació corresponent a un hort amb un ús 
exclusivament agrícola es podria establir entre el 0,63 i 1. Tal i com es pot observar 
en el Gràfic 9, entre les enquestes realitzades, un 46% estarien dins d’aquest 
categoria, mentre que la resta no arribarien a aquest percentatge. D’altra banda, 
les parcel·les que tenen menys d’un 25% de superfície conreada en general són 
parcel·les de grans dimensions, uns 3000 m2. 
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Gràfic 9: Diagrama de freqüències de la superfície efectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’altra banda, a la gràfica que es presenta a continuació s’observa que a mida que 
les parcel·les són més grans, la relació entre la superfície efectiva  i la superf´cie 
total de la parcel·la disminueix. Això expressa que per molt que augmenti la 
superfície total de la parcel·la, la superfície conreada no augmenta 
proporcionalment i que per tant, de cara a una fututa normativa, per els horts de 
lleure destinats al conreu de verdures i hortalisses per al consum familiar, no es 
requereixen superfícies molt elevadades, ja que el conreu de tota a parcel·la 
comportaria massa feina per a un sol hortolà. 

 

Gràfic 10: Relació entre l’ocupació efectiva i la mida total de les parcel·les. 
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6.5.4. Producció aproximada 

La producció hortícola varia molt de les varietats d’espècies conreades, l’intensivitat 
del conreu, la disponibilitat d’aigua i de nutrients, els episodis de plagues, etc., en 
definitiva, cada collita pot ésser diferent. En molts casos la producció per unitat 
d’àrea en els horts de lleure, és més elevada que en les hortes de producció 
professional, ja que els primers poden aprofitar al màxim l’espai i, tal i com ja s’ha 
comentat, hi dediquen moltes hores a tenir-ne cura. El resultat són horts molt 
intensius, amb una gran varietat d’espècies conreades i d’una elevada productivitat. 

Si es comparen els resultats de la Taula 20, es pot veure com els rendiments dels 
horts de lleure són molt més elevats que els rendiments obtinguts en l'agricultura 
professional de mercat. Una explicació d'això, com ja s’ha comentat, pot ser que la 
petita extensió dels horts familiars permet que aquests estiguin molt més atesos 
que els extensos terrenys dedicats a l'agricultura professional. A més d'això, els 
hortolans intenten obtenir els aliments de millor qualitat i, com que no estan 
subjectes a les forces del mercat, el termini per a la recol·lecció pot ser més ampli, 
de manera que deixen que els productes obtinguts creixin més i els rendiments 
obtinguts són millors.  

Per altra banda, les dades oficials poden estar infravalorades ja que els agricultors 
poden no declarar la totalitat de la collita, de la mateixa manera, les dades 
obtingudes a partir de les enquestes poden estar supravalorades ja que els 
hortolans presumeixen d'obtenir collites molt bones i abundants. 

A la següent taula es poden veure quines són les produccions mitjanes en els horts 
de lleure i en l’agricultura professional, per algunes de les espècies més conreades: 

Taula 20 Rendiments de les espècies més cultivades 

Espècie Rendiment de l'hort  
Kg/m2 

Rendiment de 
l'agricultura  

professional Kg/m2 
Patates 3,0 -------- 
Tomàquet 6,0 4,2 
Pebrot 2,5 1,7 
Mongetes 1,9 0,9 
Cebes 3,0 3,9 
Bledes 3,0 2,1 
Enciams 2,5 ------- 
Alls 2,0 0,8 
Albergínies 5,0 2,6 
Espinacs 1,0 1,6 
Cogombres 5,0 2,2 
Col 5,0 3,0 
Carbassons 6,0 2,5 
Carbasses 8,0 2,7 
Carxofes 1,8 1,4 
Faves 1,0 0,8 

Font: Domene,E.,2000 iv 
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6.5.5. Destí dels rendiments dels horts  

Normalment els horts de lleure són dedicats a la producció de verdures i hortalisses 
per a  l’autoconsum d’una unitat familiar. En alguns horts es poden obtenir 
excedents que es regalen a amics, veïns i coneguts, i en alguns casos, els hortolans 
intercanvien productes amb els usuaris de les parcel·les veïnes. També es poden 
trobar hortolans que comercialitzen part dels productes obtinguts de l’hort, sense 
passar cap control sanitari. 

L’única forma de saber què fan els hortolans amb els rendiments dels horts és 
mitjançant la consulta directa. Segons aquesta, els destí dels rendiments dels horts 
serien els presentats en el següent quadre: 

 

Gràfic 11: Destí dels rendiments dels horts 

 

 

 

 

 

 

S’observa que un 60% dels hortolans declaren que tot el que recullen és pel seu 
propi consum, al 33% la producció de l’hort li dona també per regalar a amics i 
familiars. 

També hi ha els que venen part de la collita, això suposa un 7,0% del total 
d’entrevistat. En general, els compradors són veïns o coneguts. Aquests compren 
els productes a preus semblants als del mercat, perquè en realitat el que busquen 
no són preus més baixos, sinó millor qualitat. S’han trobat horts d’aquests tipus al 
sector de Can Roca Urbà, Torrent de la Grípia nord i Can Jofresa (reguen del torrent 
de la Grípia i de la Riera de Palau, respectivament) i al sector de Can Colomer. 

Degut a la sospita de que, en realitat, el percentatge de gent que comercialitza els 
excedents de la collita sense passar cap control sanitari pot ésser major, a 
continuació es presenta una classificació que pot ajudar a detectar aquests casos. 
Els resultats que s’extreguin de la següent classificació són només orientatius de la 
possible realitat al horts del municipi de Terrassa.  

La gran variabilitat en la tipologia dels horts trobats a Terrassa ha fet necessaris fer 
supòsits molt amplis per tal de poder incloure tots els horts en alguna de les 
següents tipologies: 

 

 

1.     Horts amb producció mixte consum propi-comercialització  

2.1. Horts d’autoconsum d’elevada productivitat  

2.2. Horts d’autoconsum de baixa productivitat  

2.3. Horts d’autoconsum amb d’altres usos diferents a l’agrícola 
exclusiu 
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Els criteris per diferenciar entre les anterior categories són: 

 

- Superfície: Es considera que les parcel·les que tenen superfícies conreades 
superiors als 500 m2 produeixen uns excedents suficients per vendre part de la 
collita. Per tant: 

- Si superfície conreada >500m2   Tipologia 1 

- Si superfície conreada < 500 m2   Tipologia 2 

- Superfície de conreu efectiva: Quan la relació superfície conreada/superfície 
ocupada (sc/so)és superior al 0,65 se suposa que els horts tenen un ús agrícola 
exclusiu i que la productivitat és alta, si es menor es considera que la producció 
es baixa. Per tant: 

- Si sc/so > 0,65   Tipologia 2.1 

- Si sc/so < 0,65   Tipologia 2.2 i 2.3 

L'últim criteri que discrimina és: 

- L’ús de la parcel·la:  

- Si ús agrícola exclusiu   Tipologia 2.2 

- Si altres usos     Tipologia 2.3 

 

 

D’aquesta manera, els resultats obtinguts són els següents: 

Gràfic 12: Tipologies del horts de lleure en funció del destí dels productes 
de l’hort i del seu ús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com s’observa a la Taula 21 els horts de la tipologia 1, és a dir, amb producció 
mixte consum propi-comercialització representen un 7,6 del total. Aquestes dades 
presenten una elevada coincidència amb les respostes obtingudes dels usuaris dels 
horts. Algunes d’aquestes parcel·les es troben al sector de Can Roca Urbà i de Can 
Jofresa.  

Els horts d’alta productivitat dedicats exclusivament al consum propi, és a dir, la 
tipologia 2.1 representen un 32,6% dels enquestats. Aquestes són parcel·les en la 
que la major part de la parcel·la està ocupada pel conreu i per tant tenen un ús 
agrícola exclusiu. Aquesta tipologia representa el model d’hort a que tot hort de 
lleure hauria de tendir. La majoria d’aquests horts es troben a Can Jofresa, al 
sector de la Les Aymerigues i a Can Poal. 
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Taula 21: Tipologies del horts de lleure en funció del destí dels productes 
de l’hort i del seu ús per sectors. 

Sector 
 

Tipologia 
1 

Tipologia 
2.1 

Tipologia 
2.2 

Tipologia 
2.3 

T. de la Grípia sud --- 25,0 25,0 50,0 
T. de la Grípia nord --- 45,0 40,0 15,0 
Font de les Canyes --- 12,5 62,5 25,0 
Can Roca Urbà 62,5 17,5 --- 20,0 
Riera de Palau --- --- 80,0 20,0 
Can Colomer 9,1 --- 36,4 54,5 
Les Aymerigues --- 68,1 6,9 25,0 
Can Poal --- 62,5 --- 37,5 
Les Carbonelles --- --- 50,0 50,0 
Les Martines --- 50 --- 50,0 
Can Jofresa 25,0 68,7 --- 6,3 
T. de Vallparadís --- --- 75,0 25,0 

 

Els horts de la tipologia 2.2, horts d’autoconsum però de baixa productivitat, 
representat en un 31,8% són espais poc aprofitats des del punt de vista agrícola i, 
tot i que no presenten evidències clares d’altres usos, podrien allunyar-se de l’ús 
agrícola exclusiu. Aquests tipus d’horts són els predominants al sector de Font de 
les Canyes i de Riera de Palau. 

Per últim, els horts amb poca productivitat i on és presenten clars signes d’altres 
usos, representen el 28,0% del total. Si es té en compte que s’està parlant d’horts 
de lleure, l’activitat principal del quals hauria de ser l’activitat agrícola, aquest 
percentatge és molt elevat. Aquesta tipologia d’hort predomina al sector de Torrent 
de la Grípia sud, Can Colomer, les Carbonelles i les Martines. 
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7. CARACTERÍSTIQUES DEL USUARIS DE LES 
PARCEL·LES 

Al municipi de Terrassa s’ha localitzat uns 1300 hortets, si considerem una persona 
un hort, es tradueix a unes 1300 persones dedicades a aquesta activitat. Això 
suposa un 0,74% del total de la població de Terrassa per a l’any 2000, valor que 
està per sobre que la població ocupada en tot el sector agrícola professional l’any 
1996. 

Les característiques del usuaris dels horts de lleure es resumeixen a continuació: 

7.1. Edat i sexe 
A partir de les entrevistes es pot veure que l’edat dels usuaris dels horts va dels 40 
als 80 anys. Els casos en que l’edat està per sota o per sobre d’aquestes edats és 
excepcional. La mitjana d’edat dels usuaris dels horts a Terrassa és de 64,6±10,6 
anys. Les dades es presenten en el següent gràfic.  

 

Gràfic 13: Edat dels usuaris del horts de lleure 

 

 

 

 

 

 

 

La majoria dels usuaris dels horts de Terrassa són gent gran de més de 60 anys, en 
total un 65% dels enquestats. L'hort els ofereix l'oportunitat d'estar en contacte 
amb la natura i de fer exercici. Les persones més joves, entre el 50 i els 60 anys, 
estan representades en un 22%. La resta són homes d’entre 40 i 50 anys. L'hort els 
ofereix una molt saludable manera de relaxar-se de l'estrès de la feina. 

Des del punt de vista de la continuïtat d’aquesta activitat al llarg del temps, 
s’observa que l’interès pels hortets la tenen des de gent de 50 anys, fins a gent 
amb més de 75. Això indica que, com a mínim, una parcel·la pot tenir un 25 anys 
de vida útil amb el mateix propietari, i que els que ara tenen 50 anys, encara poden 
estar uns 25 anys més. 

La majoria dels usuaris dels horts de lleure són homes, només en pocs casos s’ha 
trobat que la dona també ajudava en les feines de l’hort. 

 

7.2. Situació laboral 
Els més grans acostumen a ser  jubilats que, entre totes les hores de temps lliure 
que tenen durant el dia, dediquen una part a les feines de l’hort. Aquest solen 
destinar una mitja de quatre a cinc hores diàries, sis a set dies a la setmana. De 
vegades van matí i tarda, però en general és més freqüent trobar-los pel matí. A 
l’hivern aquest ritme de treball baixa considerablement. Els jubilats representen un 
75% del total d’entrevistats (Veure Gràfic 14). El percentatge de persones més 
grans de 60 anys i el de jubilats no coincideix perquè alguns es jubilen als 65 anys.  
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Gràfic 14: Situació laboral dels usuaris dels horts de lleure 

 

 

 

 

 

 

Un 20% dels enquestats són treballadors. Les entrevistes fetes en cap de setmana 
han permès detectar aquest tipus d'usuaris. Aquest, habitualment, compaginen 
l’horari laboral amb la dedicació a l’hort. Hi solen anar abans o després de la feina 
sempre que poden, però l’horari és molt variable. Els que tenen animals hi van cada 
dia per alimentar-los. Normalment, els que treballen són els que aprofiten l’hort per 
passar el cap de setmana amb la família.  

El percentatge de persones aturades és molt baix, només d’un 5%. Aquests, com 
els jubilats, també tenen tot el dia lliure i aprofiten les estades a l’hort per reduir 
les despeses en oci, a la vegada que obtenen un ajut per a la casa.  

 

7.3. Lloc de procedència i de residència 
Una ampla majoria del hortolans, més d’un 75%, són immigrants de la classe 
obrera i amb molta relació amb el món rural, provinents d’Andalusia, Extremadura i 
Múrcia. Només un petit percentatge dels hortolans són nadius de Terrassa i la resta 
provenen de diferents parts d’Espanya. En dos casos s’ha trobat emigrants de fora 
d’Espanya, un de França i un altre del Marroc, els dos al Torrent de la Grípia nord. 

Taula 22: Lloc de procedència 

 % sobre total d’usuaris 

Andalusia 79,4 
Catalunya 8,8 
Altres comunitats autònomes 11,8 

 

El nombre d’hortolans catalans pot ser més baix perquè és possible que la relació 
amb el món rural no sigui tan forta com a d'altres comunicats i, en el cas de que ho 
sigui, aquests s'han dedicat a l'agricultura professional. El menor percentatge 
d’usuaris d’altres comunitats és pot explicar pel fet que el nombre d’immigrants 
d’altres comunitats també menor.  

Els hortolans acostumen a viure a prop dels horts. A Terrassa, pràcticament la 
totalitat dels hortolans, concretament un 92%, resideixen en aquest municipi i hi 
porten vivint pràcticament tota la vida. Els altres tenen el seu habitatge principal a 
municipis propers, per exemple un 5% viuen a Sabadell i tenen un hort en els 
sectors més orientals, com Font de les Canyes i Torrent de Torrent de la Grípia sud, 
que els hi queden molt a prop. 
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7.4. Anys de permanència a la parcel·la 
La variabilitat dels anys de permanència a l’hort és molt important, ja que ens 
ajuda a entendre l'evolució dels horts al Terme Municipal de Terrassa. Aquesta dada 
va des de unes poques setmanes a quasi trenta anys. La mitjana està en 16,1 anys 
i la desviació estàndard en 13,2 anys. 

Entre els entrevistats, tal i com es pot observar a Taula 23, els usuaris dels horts 
que porten més temps ocupant aquest espai són els de la zona de les Carbonelles, 
les Martines, amb usuaris que porten més de 30 anys instal·lats sota l’autorització 
del propietari i la Les Aymerigues, on hi ha hortets instal·lats des de fa 30 anys 
sense l’autorització del propietari. 

Les agrupacions d’horts del sector de Torrent de la Grípia sud, Font de les Canyes, 
Riera de Palau, Can Colomer i Can Jofresa tenen mitjana d’estada a la parcel·la 
d’entre 15 i 20 anys. En tots ells hi ha usuaris que van instal·lar el seu hort fa més 
de 30 anys. 

La resta de sectors tenen horts que porten, com a mitjana, d’entre 10 i 15 anys de 
permanència. A aquests hi ha algunes parcel·les que porten molts anys, però també 
un gran nombre d’elles són de recent instal·lació. 

 

Taula 23: Anys de permanència a la parcel·la per sectors  

Sector 
 

Mitjana 
 

Desv. Est. 
 

Màxim 

T. de la Grípia sud 15,4 9,8 40 
T. de la Grípia nord 12,4 9,9 29 
Font de les Canyes 17,8 10,1 35 
Can Roca Urbà 14,6 8,4 25 
Riera de Palau 16,2 11,6 34 
Can Colomer 16,4 13,3 44 
Les Aymerigues 22,3 13,2 50 
Can Poal 11,8 8,5 25 
Les Carbonelles 23,0 14,8 40 
Les Martines 22,3 12,3 32 
Can Jofresa 16,2 21,9 85 
T. de Vallparadís 9,0 9,2 30 

Els anys de permanència estan relacionats, especialment, amb el grau de 
consolidació de la parcel·la i en el nombre de millores introduïdes, essent més 
elevat a mesura que passen els anys. 

És interessant veure com a les zones on la concentració d’horts és major, és també 
on hi ha més mobilitat d’usuaris, especialment si el règim de tinença de les terres 
és d’arrendament, ja que s'afavoreix el traspàs dels hortets entre usuaris, molt 
cops coneguts entre ells. 

 

7.5. Utilització d’altres parcel·les 
És comú entre els usuaris dels horts disposar d’una altra parcel·la en una altre 
indret, normalment prop de la primera, o bé en el mateix grup d’horts o bé en 
grups propers. Un 16,0% del total d’entrevistat tenen un altre hort, en la majoria 
dels casos també a Terrassa i de forma freqüent al mateix sector. En els sectors de 
Torrent de la Grípia nord, de Torrent de Vallparadís, de Can Jofresa i de Font de les 
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Canyes, grups d’horts amb més tradició i més concentració d’usuaris, és on s’ha 
trobat més casos d’aquests. 

D’altra banda, un 27,3% dels entrevistats havien tingut un altre hort anteriorment 
en alguna altra zona. Els que venen de fora l’havien tingut a la seva terra d'origen i 
els que són de Terrassa a algun dels grups d’horts actuals del municipi de Terrassa 
o a d’altre que actualment han desaparegut. 

 

7.6. Hores d’estada a la parcel·la 
El temps dedicat a l'hort varia molt en funció de: 

- Època de l'any,  essent molt més intens durant la primavera i l'estiu. 

- Altres ocupacions: Els jubilats  i els aturats dediquen més temps a l'hort. 

- Preferències personals 

A partir de les entrevistes mantingudes amb els usuaris es va poder obtenim la 
següent informació referent a les hores d'estada a la parcel·la: 

Taula 24: Hores d’estades a la parcel·la 

 DE PRIMAVERA A TARDOR Hivern 

Hores/dia 4,2 3,5 
Dies/ setmana 5,8 5,1 

En aquestes hores estan comptabilitzades les hores de dedicació a l'hort: 
preparació la terra, sembrar, fer la collita..., així com les hores destinades al lleure.  

A partir d’aquestes dades es pot comprovar com l’hort és una activitat que ocupa la 
major part del dia dels que en decideixen tenir un, i com es veurà més endavant, 
aquesta és precisament la principal causa que els porta a treballar l'hort, mantenir-
se ocupats fent una cosa que els hi agrada molt.  

 

7.7. Usos de la parcel·la 
A partir de les converses mantingudes amb els usuaris i de l’observació d’un 
conjunt de manifestacions externes s’han establert quatre categories diferents pel 
que fa als usos. 

- Ús agrícola: compren els horts en els quals la motivació fonamental és 
l’agricultura, el conreu de plantes comestibles, ja sigui com a "hobby" o com 
ajut econòmic a la família.  

- Ús mixte: és podria dir que aquest ús és bàsicament agrícola però no exclusiu, 
ja que s’inclouen també aquelles activitats que es desenvolupen a l’hortet i no 
són exclusives de les que comporta el cultiu. En aquesta categoria s’han inclòs 
aquelles parcel·les on la vessant entretenidora té una importància rellevant, 
cosa que es comprova en les construccions i en el mobiliari. També s’han 
introduït aquelles parcel·les amb aprofitament ramader: aviram i conills, entre 
d’altres.  

- Ús de segona residència o residència permanent: hom es refereix a 
parcel·les on les edificacions prenen formes més consistents, de segones o 
primeres residències, més o menys camuflades, de caràcter precari i en 
condicions higiènico-sanitàries encara defectuoses. En alguns casos l’hort ha 
desaparegut, però en la majoria encara es continua dedicant una porció de la 
parcel·la al cultiu.  
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Una altra categoria que no s’ha tingut en compte en aquest estudi són les 
parcel·les, o nuclis de parcel·les que, havent començat amb l’al·licient de l’hort, han 
acabant sent veritables habitatges de segona i de primera residència, amb la major 
part de les comoditats i les necessitats higiènico-sanitàries cobertes. Les 
implicacions urbanístiques d’aquestes agrupacions de parcel·les presenten 
diferències amb les de les altre categories i serien objecte d’un estudi diferent.  

Les dades obtingudes es presenten en el gràfic següent: 

Gràfic 15: Usos de les parcel·les 

 

 

 

 

 

  

Ús agrícola 

Tal i com s’esperaria tractant-se d’hortets, l’ús agrícola exclusiu representa un 
65,0% del total. Les parcel·les dedicades a l’ús agrícola exclusiu generalment es 
caracteritzen per tenir la zona cultivada molt ben arranjada, amb un gran 
aprofitament de l’espai i un elevat nombre d’espècies cultivades. Les millores 
introduïdes tenen a veure amb el sistema de reg i les pràctiques agrícoles, i no se 
solen trobar millores dels altres tipus.  

L’ús agrícola exclusiu es dona a la majoria de parcel·les de Torrent de la Grípia 
nord, Can Roca Urbà, Riera de Palau, Can Jofresa, Ronda Ponent 

Ús mixte 

El 28% les parcel·les estan dedicades a un ús mixte de transició entre horts 
veritables i segones residències més o menys camuflades. L’aprofitament ramader 
és també responsable de l’augment d’aquest percentatge, en detriment de l’ús 
agrícola exclusiu.  

Els horts d’ús mixte presenten tota una sèrie de manifestacions externes que 
evidencien  el caràcter d’esbarjo i d’esplai, per una banda, i la possessió d’animals 
per un altre. Aquestes manifestacions són, per exemple, el tipus de barraca, els 
elements constructius, mobiliari i jocs infantils, el conreu de flors ornamentals, el 
garatge per al cotxe, elements decoratius, entre d’altres. Les parcel·les dedicades a 
d'altres usos no relacionats amb l'activitat agrícola també s'inclouen en aquesta 
categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 13: Exemple de parcel·la utilitzada a la fabricació 

i emmagatzematge de finestres al sector de Torrent de la Grípia sud. 
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Els sectors on hi ha més percentatge d’aquest tipus de parcel·les és a Torrent de la 
Grípia sud, a Les Aymerigues, Font de les Canyes i Can Colomer. 

 

Ús de segona residència o residència permanent  

Un 4% del total d’usos, en base al total d’hortets, ho és com a segona residència. 
Segons les enquestes, un 2% ho és com a primera residència, ambdós resultats de 
molta importància si es té en compte l’objecte de l’estudi. En les parcel·les 
destinades a 1ª residència, un total de 4, cal fer però un parell de consideracions, 
ja que dues d’elles (al sector de les Aymarigues i de les Carbonelles) són propietat 
dels usuaris dels horts i per tant estarien fora de l’àmbit d’aquest estudi. Les altres 
dues estan arrendades una a Can Colomer i una altre a les Martines. En el cas de 
les Martines l’usuaris de l’hort explica que coneixia el propietari de la parcel·la i 
quan es va morir s’ho va quedar ell.  

En aquestes parcel·les les edificacions prenen formes més consistents i les millores 
introduïdes s’incorporen amb l’objectiu d’augmentar la comoditat de les estades. La 
informació associada a aquests usos s’ha extret a partir de les entrevistes 
mantingudes amb els usuaris, on afirmaven que hi passaven caps de setmana i que 
fins i tot havien viscut durant temporades.  

Taula 25: Usos de les parcel·les per sectors 

Sector 
 

Agrícola 
 

Mixte 2ª residència 1º residència 
 

T. de la Grípia sud 37,5 62,5 --- --- 
T. de la Grípia nord 85,0 10,0 5,0 --- 
Font de les Canyes 50,0 50,5 --- --- 
Can Roca Urbà 75,0 25,0 --- --- 
Riera de Palau 80,0 20,0 --- --- 
Can Colomer 36,3 36,4 18,2 9,1 
Les Aymerigues 62,5 18,7 12,5 6,3 
Can Poal 50,0 37,5 --- 12,5 
Les Carbonelles 50,0 25,0 --- 25,5 
Les Martines 50,0 25,0 --- 25,5 
Can Jofresa 87,5 6,2 6,3 --- 
T. de Vallparadís 87,5 12,5 --- --- 

 

Com ja s’ha dit, s’han trobat parcel·les de segona residència a cada un dels sectors 
de Can Colomer (2 parcel·les), Torrent de la Grípia (1), Can Poal (1) i Can Jofresa 
(1) i una parcel·la de primera residència als sectors de Can Colomer i de les 
Martines, que corresponen a horts arrendats, i al sector de Les Aymerigues, de les 
Carbonelles, que són horts de titularitat pròpia (Veure Taula 25). En la taula els 
percentatges corresponents a la primera residència en el sector de Les Carbonelles i 
de les Martines són molt elevats degut a que la mostra total era de quatre horts, 
per tant un sòl hort ja representa un percentatge del 25%. 
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Fotografia 14: Urbanització incipient 
al sector de Les Aymerigues 

 

 

7.8. Motivacions per tenir hort 
A més de mantenir-se ocupat durant la major part del dia, tots els enquestats han 
valorat molt positivament l’ajuda a l’economia familiar i de la millor qualitat dels 
productes obtinguts el fet del lleure. Durant la conversa amb els usuaris dels horts 
de Terrassa, la majoria han expressat idea del lleure espontàniament, sense 
necessitat de que se’n fes referència per part de l’entrevistador. Tots ells asseguren 
que és la millor manera de passar el seu temps lliure i que estan molt a gust en 
contacte amb la natura. També és molt important l’origen rural de la majoria d’ells i 
la seva necessitat de continuar amb aquesta tradició. 

Els més grans diuen que és l’única forma que troben de mantenir-se actius, i la més 
saludable. Els que treballen, normalment a la fàbrica, també troben en l’hort un 
espai on expansionar-se després de la jornada laboral i durant els caps de setmana. 
Alguns d’ells asseguren que si els fessin fora l’hort, es buscarien un altre lloc on 
instal·lar-s'hi, ja que s'ha convertit en una necessitat vital i no en volen renunciar.  

En quant a la qualitat dels productes obtinguts, tot i que alguns reconeixen que 
reguen amb aigua de baixa qualitat, declaren que conreant-se els seus propis 
productes coneixen el que hi posen i a més els poden prendre totalment frescs, al 
contrari de si utilitzessin els circuits professionals de comercialització.  

Com ja s’ha explicat, a Terrassa i a la resta dels municipis on es dóna aquest 
fenomen, la funció social dels horts relacionada amb el lleure és un aspecte 
importantíssim que no es pot deixar de banda a l’hora de buscar solucions a 
aquesta problemàtica. 
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Fotografia 15: Exemple d'hortolans treballant la terra 
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8. DIAGNOSI FINAL 
Fins a aquests punt s’han anat descrivint les característiques físiques, ecològiques, 
productives i socials dels horts de lleure del terme municipal de Terrassa de la 
informació recollida a través de les enquestes i del treball de camp. A continuació 
es pretén oferir un resum on apareguin els aspectes més importants que puguin 
ajudar a una futura planificació d’aquesta activitat en el aquest municipi. 

Els aspectes que, finalment, es tenen en compte per a aquest anàlisi són els 
següents: 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ 

 

 

 

 

 

Entre les variables descrites, aquella que més condiciona una possible planificació 
dels horts és la situació urbanística dels terrenys ocupats. 

� Situació urbanística dels terrenys ocupats. 

Aquesta determina el futur a mig i a llarg termini de l'àrea afectada degut a 
l’obligatori compliment de la normativa urbanística.  

- Horts que ocupen sòl qualificat d'urbà.  

Si bé aquest ús del sòl no ve expressament prohibit per a cap de les zones que 
determina el PGOU, no és menys cert que segons el que disposa la Llei dels Sòl, 
aquell tipus de sòl està destinat a l'edificació o urbanització d'acord amb el 
respectiu Pla o programa, i és evident que en aquests no es preveu l'existència 
d'horts. Per altra banda les construccions precàries existents, fetes sense llicència o 
amb llicència indegudament atorgada tampoc poden estar d'acord amb la 
normativa. A Terrassa, els hortets que ocupen terrenys que estan dins d'aquesta 
situació urbanística no representen un percentatge molt elevat, essent aquest el 
20,1%.  

- Horts que ocupen sòl qualificat de sòl no urbanitzable 

En general, els horts estan instal·lat en sòl no urbanitzable forestal o agrícola. És 
evident que els horts de lleure no serien compatibles amb la qualificació de sòl 
forestal, ja que aquesta activitat implica la desaparició de part del bosc que serà 
ocupat per les terres de conreu.  

Per altra banda, es troba també la possible il·legalitat de les construccions que 
acompanyen a aquesta activitat en el sòl qualificat d’ús agrícola, ja que aquestes no 
estan previstes en aquestes densitats. Si a això afegim el fet que en moltes de les 
edificacions no està tant clar la seva finalitat exclusivament agrícola, la il·legalitat 
de les mateixes és encara més contundent.  

Situació urbanística Titularitat de les 
terres 

Qualitat paisatgística i ecològica 

Règim de tinença de 
les terres 

Nombre d’usuaris 
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Totes aquestes incompatibilitats, però, es poden suplir incloent l'ús hortets en el 
PGOU i adaptant aquest a la nova situació. D’alguna manera s’hauria de crear la 
figura “d’hort de lleure” en el conjunt de qualificacions urbanístiques del pla 
general, i definir una normativa específica per a aquests.  

� Titularitat de les terres 

La permanència d’aquests hortets ve relacionada i condicionada amb el grau de 
reivindicació que es faci per part dels propietaris de les terres on s’hagi ubicat, 
siguin entitats públiques o privades. 

Un altre punt del que cal fer esment és el relacionat amb la unitat mínima de 
conreu. A Terrassa, la unitat mínima de conreu és de 3 Ha en terreny de secà i de 1 
Ha en terrenys de regadiu ( tal com estipula el Decret 169/1983, de 12 d'abril, 
sobre Unitats Mínimes de Conreu). Es fixa aquesta unitat mínima de conreu de 
manera general, com a mitjà per preservar la integritat física de les finques 
rústiques catalanes. Segons l'article tercer, apartat primer d'aquest Decret, 
s’admeten divisions o segregacions de finques rústiques per sota de la Unitat 
Mínima de Conreu, pel cas que ens interessa en aquest estudi, quan es destinin a 
horts de lleure sempre que aquests siguin de titularitat pública.  

En el terme municipal de Terrassa, més del 60% dels hortets estan ubicats en sòl 
privat, de manera que tots aquest ocupen un espai natural en els que no els hi és 
permès establir la seva activitat sota aquestes condicions. És el cas de la majoria 
dels horts de Terrassa excepte dels que estan ubicats en el fonts del torrent, que 
són del Domini Públic Hidràulic i per tant, regulades per la Llei d'Aigües de 1985. 

Segons aquesta, tota activitat que es desenvolupi en el Domini Públic Hidràulic ha 
de tenir, per poder actuar dins de la legalitat vigent, la pertinent Autorització de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, i tanmateix, de la llicència municipal atorgada per 
l'Ajuntament a fi d'exercir l'activitat en qüestió. Els hortolans de Terrassa que estan 
ocupant els torrents no tenen aquesta autorització i per tant, estan en situació 
d’il·legalitat. 

� Règim de tinença de les terres 

Aquest condiciona el grau d’estabilitat de l’activitat en un lloc, així com les 
possibilitats d’accions futures. 

En aquests apartat cal diferenciar els que són propietaris de les parcel·les o les 
tenen arrendades i els que s’han instal·lat sense cap tipus de contracte, ja que la 
situació legal és ben diferent. En els cas del hortolans que tenen un contracte 
d’arrendament o l'autorització verbal del propietari de les terres, la continuïtat 
d’aquesta activitat depèn totalment de la voluntat del propietari de les terres de 
conservar-la, sempre que s’adapti a la normativa urbanística. 

En els horts que estan instal·lats sense autorització, però d’alguna manera amb el 
consentiment del propietari que no els fa fora, el problema apareix principalment, 
quan els horts deixen d’ésser exclusivament de tipus agrícola i van desenvolupant 
cap a parcel·les destinades a d’altres usos. 

� Nombre d’usuaris  

Amb aquesta variable es pretén incloure la magnitud del fenomen en quant a la 
quantitat de gent dedicada i com repercutiria una actuació sobre aquest grup social. 

En alguns casos els responsables de l’administració territorial han optat sovint per 
l’eliminació o eradicació dels horts, sense tenir en compte les opinions dels 
hortolans i la veritable causa de l’origen d’aquesta activitat: la necessitat de cert 
grup de la societat de realitzar una activitat de lleure. 

La resposta dels hortolans a aquest tipus d’actuacions repressores ha estat, en la 
majoria dels casos, la recerca d’altres terrenys alternatius per a la instal·lació dels 
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horts. Això demostra que l’eliminació dels horts no soluciona el problema, sinó que 
simplement, el trasllada de lloc. 

� Qualitat paisatgística i ambiental  

Com ja s'ha exposat anteriorment, el material utilitzat en les edificacions és molt 
variat: vegetal, obra i material de rebuig. Aquest últim, essent el més heterogeni 
tant en formes com en colors, representa el percentatge més elevat, un el 62,8% 
del total. Finestres, portes trencades, persianes, uralita, planxes de fusta i de 
metall, plàstics de tots els colors s'intercalen per formar una barraca molt 
rudimentària i de gran precarietat.  

La superfície mitjana dedicada a les edificacions representa el 7,8% del total de 
superfície de la parcel·la, un percentatge molt elevat, i més que suficient, si es té 
en compte la motivació d'ús agrícola de les mateixes. Malgrat el fet de que les 
casetes solen estar agrupades a un cantó de la parcel·la i, en alguns casos, 
envoltades per arbres, aquestes no s'adapten estèticament a l'ambient. 

Les tanques fetes a partir de tot tipus de material de rebuig, i especialment les de 
plàstics de colors diversos, provoquen els mateixos efectes d'impacte paisatgístic 
negatiu que les edificacions.  

A part d’aquests aspectes, el grau de visibilitat, els accessos, la biodiversitat 
d’espècies conreades, el pendent, etc., han permès calcular l’índex de qualitat 
paisatgística i ecològica, amb valors que poden ser baix, mitjà, alt. Aquest ens 
ajuda a detectar les zones més conflictives en quant al seu impacte paisatgístic i 
aquelles altres que tenen un alt valor de conservació. Es pot consultar en el Mapa 7 
de l’Annex 3. 

 

La informació s’organitzarà per sectors, ja que s’ha comprovat que existeix certa 
homogeneïtat utilitzant aquesta unitat de treball. Els valors de les variables 
adjudicades a cada sector són les corresponents als que queden representats per la 
majoria dels horts de cada un dels sectors.  

SSeeccttoorr  ddee  TToorrrreenntt  ddee  llaa  GGrrííppiiaa  ssuudd  

La totalitat d’horts d’aquest sector ocupen una superfície de 197.862 m2, dividits 
en 11 agrupacions ben diferenciades. En total hi ha unes 216 persones dedicades a 
aquesta activitat en aquest espai.  

La situació urbanística dels terrenys ocupats varia en funció del grup d’horts, 
trobant zones ubicades en sòl no urbà agrícola i forestal i d’altres en sòl urbà. Els 
terrenys ocupats són de titularitat pública excepte el dels horts ubicats al fons dels 
torrents que pertanyen al Domini Públic Hidràulic, en general, sense cap 
autorització. La qualitat paisatgística i paisatgística i ambiental dels horts és mitja-
baixa, degut principalment a l’elevat grau de consolidació de les parcel·les i a la 
dedicació a altres usos. 

El primer problema que es troba en quant a la legalitat de les parcel·les és que els 
horts estan ubicats o bé en terrenys forestal on no es preveu aquests ús, o bé en el 
fons dels torrents sense que els hortolans hagi demanat cap autorització. 
L’eliminació d’aquests grups d’horts suposaria, però, la pèrdua d’aquesta activitat 
per més de 200 usuaris, que hauria d’anar a buscar altres llocs on ubicar-se o bé 
deixar d’ocupar-se de l’hort.  

Per altre banda, un canvi en la normativa i el control del compliment de la mateixa 
pot ajudar a que aquesta zona millori paisatgísticament. 
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SSeeccttoorr  ddeell  TToorrrreenntt  ddee  llaa  GGrrííppiiaa  nnoorrdd  

Format per una única unitat d’horts que ocupa una extensió de 86.632 m2 amb una 
densitat molt elevada d’usuaris, en total 221. Aquest és el sector on l’activitat dels 
horts de lleure és fa més intensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 16: Gran densitat d'horts amb una activitat molt  
intensiva al Torrent de la Grípia nord 

 

Els hortolans s’han ubicat en sòl no urbanitzable forestal. Són horts que ocupen 
terrenys de titularitat pública ja que estan en el fons del torrent i els hortolans 
s’han instal·lat sense cap tipus d’autorització.  La qualitat paisatgística és mitja, 
degut principalment als horts ubicat a la 2ª terrassa, en forta pendent i d’una forma 
menys estructurada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 17: Horts ocupant terrenys forestals 

en el sector del Torrent de la Grípia nord. 
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En la zona forestal no es preveu la instal·lació dels horts de lleure ni tampoc en el 
fons del torrent sense la consegüent autorització. La definició d’aquesta zona com a 
“zona d’horts de lleure”, ( si calgués per a les necessitats del municipi) i 
l’autorització de la corresponent administració permetria la millora de les 
característiques generals del sector, disminuint l’impacte paisatgístic. 

SSeeccttoorr  ddee  FFoonntt  ddee  lleess  CCaannyyeess  

Aquest sector ocupa uns 82.091 m2, dividits en dos agrupacions d’horts. El total 
d’usuaris dedicats a aquesta activitat en aquesta zona és de 96, amb una densitat 
d’horts força elevada. 

Ocupen sòl no urbanitzable forestal i la titularitat de les terres és privada excepte 
en els fons dels torrents. El règim de tinença de les terres és sense autorització. La 
qualitat paisatgística d’aquesta agrupació d’horts és baixa a la Font de les Canyes 
degut, principalment pel tipus de material utilitzat en la construcció de les tanques i 
les edificacions i per la seva poca visibilitat. La zona del Torrent de 
“l’espardenyera”, en canvi, té una qualitat ambiental alta ja que són horts d’ús 
agrícola exclusiu força adaptades a l’entorn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 18: Exemple de parcel·la instal·lada en terreny  
Forestal i amb baixa visibilitat de l'interior de la mateixa a  Font de les Canyes. 

 

En aquests cas és evident que els horts estan ocupant un terreny que li pertanyia al 
bosc i que, per tant l’està degradant. A més, la pendent del terrenys, tampoc fa 
aquests terrenys els més adequats per a l’activitat agrícola. Són parcel·les molt 
tancades amb molt poca visibilitat de l'interior de les mateixes. L’impacte visual 
degut al material de les tanques fa que resulti un grup d’horts amb caràcter 
marginal que no s’adapten a la idea d’hort de lleure que es proposaria a la 
normativa. 

SSeeccttoorr  ddee  CCaann  RRooccaa  UUrrbbàà    

Està format per 7 agrupacions d’horts, en general de petites dimensions que 
ocupen una àrea total de 63.201 m2, amb un total de 43 d’usuaris, per tant, de 
poca densitat d’ocupació.  

La majoria d’aquests estan ubicats en sòl urbà o limitant en el sòl urbà, de manera 
que pateixen fortament la pressió urbanística. De fet, durant la fase de realització 
de l’estudi, l’agrupació que està just per sobre de l’avinguda Béjar, formada per 15 
horts, ha estat eliminada per a la seva urbanització. Els hortolans no han pogut 
reivindicar cap dret ja que estaven instal·lats sense autorització. La titularitat de les 
terres és en tots els casos privada. En general la qualitat paisatgística és mitja-alta 
ja que estan en zones planes, aptes per al conreu i les parcel·les estan en bon estat 
de conservació. 
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Fotografia 19: Panoràmica general del sector de Can Roca Urbà  

SSeeccttoorr  ddee  RRiieerraa  ddee  PPaallaauu  

El formen 44 horts repartits en 3 agrupacions ben delimitades. La superfície total 
ocupada és de 87289 m2. La densitat d’usuaris per superfície és més baixa que en 
el sector de Can Roca Urbà.  

La totalitat dels horts d’aquesta zona estan instal·lats en terrenys privats, excepte 
les fonts del torrents i rieres, i qualificats de sòl no urbanitzable agrícola i forestal. 
Un bon grup d’aquests limiten amb la zona urbanitzada. Els hortolans ubicats a la 
riera de Palau, uns 80, s’ha instal·lat sense cap tipus d’autorització per part de 
l’administració i la resta amb autorització verbal del propietari de les terres. La 
qualitat paisatgística i ambiental és, en general es bona, però es veu emmpitjorada 
per l’existència de gran quantitat de bidons destinats a l’acumulació d’aigua per al 
reg. 

Els horts que estan instal·lats en terreny agrícola, haurien de complir les 
especificacions Decret 169/1983, de 12 d'abril, sobre Unitats Mínimes de Conreu, 
pel que fa a les edificacions.  

SSeeccttoorr  ddee  CCaann  CCoolloommeerr  

Correspon a 157.713 m3 destinats a horts, separats en 9 agrupacions i amb un 
total de 108 persones dedicades.  

Són horts ubicats en terreny no urbanitzable agrícola. El propietari de les terres, 
Can Colomer, ha decidit arrendar-les als usuaris dels horts pel seu ús agrícola. La 
qualitat paisatgística varia en funció de l’agrupació dels horts, però es baixa en 
alguns d’aquests degut a la presència excessiva d’elements propis d’altres usos del 
purament agrícola i de la gran quantitat de bidons que s’acumulen a les parcel·les.  

El propietari de les terres en alguns casos es desentén del que a les seves terres 
s’està realitzant, d’això la proliferació d’edificacions i elements típics d’altres usos. 
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Una possible solució per evitar aquesta situació és que s'elaborés un contracte 
tripartit entre l'administració municipal, el propietari de les terres i els usuaris dels 
horts.  

SSeeccttoorr  ddee  LLeess  AAyymmeerriigguueess  

Ocupa un superfície total de 285.889 m2, en un total de 9 agrupacions d’horts. El 
nombre total de parcel·les és de 125, o sigui que la densitat d’ocupació és baixa. 
Les parcel·les estan separades les unes de les altres i no formen un continu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 20: L'heterogeneïtat dels materials utilitzats en  les edificacions 
provoquen un fort impacte paisatgístic al sector de les Aymarigues 

Aquests ocupen terrenys qualificats com a no urbanitzable agrícola, en la seva 
majoria. Una bona part estan limitant amb urbanitzacions. Els hortolans han ocupat 
aquests terrenys de titularitat privada sense l’autorització del propietari. L’elevada 
pendent de les terres no fa aquests terreny el més adequat per a aquest ús. Per 
altra banda, l’evolució d’algunes parcel·les cap a habitatges de 2ª residència 
camuflada, l’acumulació de bidons i la gran heterogeneïtat dels materials utilitzats 
per a les tanques i les edificacions li confereix una qualitat paisatgística baixa. 

Tot i estar en terrenys qualificat com a sòl agrícola, no compleixen l’especificat en 
el Decret 169/1983, de 12 d'abril, sobre Unitats Mínimes de Conreu, pel que fa a 
les edificacions, on, especialment en aquesta zona les edificacions no són les 
pròpies d’aquest ús. 

SSeeccttoorr  ddee  CCaann  PPooaall  ddee  llaa  CCoossttaa  

Les set agrupacions que formen aquests sector ocupen un total de 157.713 ha. El 
nombre total d’horts és de 74, és a dir, el nombre de persones dedicades per sector 
es baix. 

Es troben en sòl no urbanitzable d’ús agrícola, en terres de titularitat privada el 
propietari de les quals ha decidit arrendar per a aquest ús. La qualitat paisatgística i 
ecològica és baixa degut a la irregularitat dels horts instal·lats en pendent, la gran 
quantitat de bidons acumulats i els materials utilitzats en les tanques. 

Legalment, es troba en la mateixa situació que els grups d’horts del sector de Can 
Colomer i aquí també apareixen edificacions que no són les pròpies de l’ús agrícola, 
per tant l’incompliment del Decret d’Unitats mínimes de Conreu. El contracte 
tripartit entre l’administració, el propietari i els usuaris dels horts podria ajudar a 
resoldre aquestes disfuncionalitats. 
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SSeeccttoorr  ddee  lleess  CCaarrbboonneelllleess  

Aquest sector està repartit en quatre agrupacions amb un total de 89 parcel·les, 
ocupant un total de 161.468 m2. La densitat d’horts per unitat de superfície no és 
molt elevada. 

Els horts es troben en les zones no urbanitzables d’ús forestal, en principi no 
destinades a aquests ús, que queden entre unitats actualment urbanitzades per a 
ús residencial molt disseminades en l’espai. Alguns dels horts d’aquesta zona estan 
desapareixent degut a les obres d’urbanització. La titularitat de les terres és 
privada i la majoria s’han instal·lat sota l’autorització dels propietaris dels  terrenys. 
En general, la qualitat paisatgística i ecològica dels horts és mitja. Són horts molt 
irregulars, de difícil accés i el 50% estan destinats a usos no exclusivament 
agrícola, els elements dels quals provoquen un impacte paisatgístic significatiu.  

SSeeccttoorr  ddee  lleess  MMaarrttiinneess  

Hi ha un total de només 39 horts agrupats en 8 polígons ocupant una superfície 
total de 64.100 m2, estan, per tant, molt disgregats en el territori.   

Com al sector de les Carbonelles aquests també es troben en sòl no urbanitzable 
forestal, on no es preveu aquest ús, limitant amb zones urbanitzades i d’una forma 
molt dispersa en l’espai. La titularitat de les terres també és privada i els hortolans 
s’ha instal·lat amb la corresponent autorització del propietari. Com la zona de les 
Carbonelles també són de difícil accés i la qualitat paisatgística i ecològica és mitja- 
baixa, degut a la irregularitat de les parcel·les, la seva poca visibilitat, l’acumulació 
de bidons i d’elements propis d’altres usos, fins i tot de primera residència. 

SSeeccttoorr  ddee  CCaann  JJooffrreessaa  

Aquesta és el sector que més superfície ocupa, 204.347 m2 i una de les àrees on 
l’activitat dels horts de lleure es fa més intensiva al municipi de Terrassa. Un total 
de 212 horts separats en 13 agrupacions molt pròximes entre elles estan dedicades 
al conreu de verdures i hortalisses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 21: Panoràmica dels horts del sector de  
Can Jofresa d'elevada qualitat paisatgística i ambiental. 
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Pràcticament la totalitat dels horts d’aquests sector estan ocupant sòl qualificat com 
a sòl no urbà, però limitant amb una zona industrial. Són terres de titularitat 
privada que els usuaris poden utilitzar sota un contracte d’arrendament. La qualitat 
paisatgística és bona: les parcel·les són regulars, les tanques i edificacions no són 
molt abundants i estan en bon estat i, el més rellevant, la majoria de les parcel·les 
estan destinades a un ús exclusivament agrícola, molt intensiu, i no abunden els 
elements que puguin produir impacte visual.  

Aquests sector és el que representa la idea d’agricultura periurbana que es vol 
promoure des de la Generalitat de Catalunya, ja que són els terrenys més adequats 
per realitzar aquesta activitat. La problemàtica amb la que es troba aquesta zona 
és que en el planejament no es contempla aquesta zona com a una “zona d’horts 
permanent”, de manera que els canvis urbanístics la poden fer desaparèixer. 
L’eliminació d’aquesta suposaria afectar amb a un gran nombre d’usuaris als que 
se’ls hi hauria d’oferir una altra alternativa. 

Les petites irregularitats es podrien solucionar obligant als usuaris a complir unes 
normes d’ús i d’edificabilitat que l’administració hauria de controlar. 

SSeeccttoorr  ddee  TToorrrreenntt  ddee  VVaallllppaarraaddííss  

Sector d’horts format per un total de 50 parcel·les que ocupen una superfície total 
de 77.799 m2. 

Aquests horts estan ocupant sòl urbà, és a dir, susceptible d'ésser urbanitzat en un 
període curt. Són terrenys de titularitat pública que alguns dels propietaris han 
ocupat sota l’autorització de l’administració (segurament de fa molts anys). La 
qualitat paisatgística i ecològica dels horts és mitja, degut a la irregularitat de les 
parcel·les, la gran quantitat de bidons i l'heterogeneïtat dels materials utilitzats per 
les tanques. 

 

A continuació es presenta un quadre on apareixen resumits els aspectes que s’han 
tractat en aquest apartat: 
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Taula 26: Aspectes bàsics per a la planificació dels horts de lleure al municipi de Terrassa 

Sector 

 

Superfície 
(m2) 

Nombre 
de 

polígons 

Nombre 
de 

parcel·les 

Nombre de 
parcel·les/superfície 

sector 

(‰) 

Situació 
urbanística 

Titularitat de les 
terres 

 

Règim de 
tinença 

Qualitat 
paisatgística 
i ambiental 

Origen de les 
aigües de reg 

Torrent de la Grípia sud 197.862 11 216 1,09 Urbà Pública/privada Sense autorització Mitja/baixa Pous 

Torrent de la Grípia nord 

86.632 1 221 2,55 Límit urbà 

Pública/ privada 

Sense autorització Mitja Pous, 
emmagatzemada 

i riera 

Font de les Canyes 82.091 2 96 1,17 Límit urbà Pública Sense autorització Baixa/Alta Emmagatzemat 

Can Roca Urbà 63.201 7 43 0,68 Urbà Privada Sense autorització Mitja Emmagatzemat 

Riera de Palau 87.289 3 44 0,50 Límit urbà Pública/Privada Sense autorització Mitja/alta Emmagatzemat 

Can Colomer 1570713 9 108 0,69 No urbà Privada arrendament Mitja/baixa Emmagatzemat 

Les Aymarigues 285.889 9 125 0,44 Límit urbà Pública/privada Sense autorització Mitja/baixa Emmagatzemat 

Can Poal 
157.713 7 74 0,47 Límit urbà 

Privada 
arrendament Mitja/baixa Emmagatzemat i 

mines i fonts 

Les Carbonelles 161.468 4 89 0,55 Límit urbà Privada Amb autorització Mitja Mines i fonst 

Les Martines 
64.100 8 39 0,61 No urbà 

Privada 
Amb autorització Mitja/baixa Emmagatzemada 

i pous 

Can Jofresa 204.357 13 212 1,04 Límit urbà Privada arrendament Alta Rieres i canals 

 Torrent de Vallparadís 
77.799 1 50 0,64 Urbà 

Pública/Privada 
Amb autorització Mitja Emmagatzemat i 

rieres i canals 
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9. ESCENARIS HIPOTETICS DE FUTUR DELS HORTS 
DE TERRASSA. 

 

Des d’un punt de vista científic, i especialment en el nostre cas, la realització d’una 
anàlisi a la manera de “predicció” intenti encetar el futur no és possible ja que en 
tot cas no tindria validesa. En realitat, l’únic cert que podríem dir amb tota 
seguretat és que tal predicció seria errònia. No obstant, el que sí és possible 
realitzar és posar de relleu aquells elements, forces i condicions que finalment 
poden acabar per configurar el futur d’aquests espais dins de diferents marcs 
hipotètics d’evolució en l’entramat urbà i social. 

En conseqüència, en el present treball hem cregut oportú contraposar, a manera 
il·lustrativa, dos escenaris hipotètics alternatius al que es produiria del simple 
manteniment de les forces de canvi i condicions que es donen en la configuració 
actual dels horts.  

Segons David Tàbara (2002, 1999)v i vi la utilització d’escenaris, cada vegada més 
en auge en l’Avaluació Ambiental Integrada (AAI) d’intervencions polítiques, 
constitueixen poderoses fonts intel·lectuals que serveixen per sintetitzar, aprofundir 
o criticar formes latents o possibles d’innovació i de canvi social, ens permeten 
imaginar situacions plausibles derivades de conjunts de suposicions distints, encara 
que no completament incompatibles. D’aquesta manera, constitueixen uns 
instruments heurístics que ens ajuden a desvetllar diferents lògiques socials i, per 
contrast, a posar de relleu els possibles resultats il·lògics que es podrien produir si 
una sola d’aquestes tendències s’acabés per imposar sobre les altres o es portés a 
les seves últimes conseqüències. La construcció d’escenaris ens permet observar 
l’existència d’una pluralitat de racionalitats en joc en una mateixa situació i els 
perills que una sola domini i s’erigeixi com a forma única de pensament o 
d’estructuració social. Altrament dit, els escenaris no són tan instruments per 
pensar el futur com per a pensar el present. 

 

1. ESCENARI BASE: 

L’escenari base parteix del supòsit que les tendències observades a partir dels 
estudis realitzats pels investigadors d’aquest projecte en el seu treball de camp es 
mantenen gairebé inalterables en les properes dues dècades. D’aquesta manera, es 
considera que els horts de lleure responen a la demanda personal d’un determinat 
grup social, en la seva majoria gent gran jubilada, amb origen rural (principalment 
del sud d’Espanya) i de baix nivell de renda. Les motivacions principals d’aquest 
usuaris són realitzar una activitat física saludable i poder produir les seves pròpies 
verdures i hortalisses, de més bona qualitat que les trobades al mercat. 

Segons aquest escenari es preveu que a l’any 2020, tot i que la pressió 
especulativa ha estat elevada al llarg d’aquest període, hi ha alguns propietaris de 
les terres que han permès la seva utilització per a aquesta activitat. Els horts de 
lleure, però segueixen amenaçats per l’augment de sòl industrial i residencial, amb 
la disminució de la superfície total destinada a horts en un 40-60%. 

Al igual que va passar des de la seva implantació, tampoc s’han donat durant 
aquestes dues dècades iniciatives de promoció de zones d’horts i segueix mancant 
una Normativa específica que contingui elements de caràcter social, econòmic, 
ambiental dels horts de lleure i de control posterior. Això ha provocat tot un seguit 
disfuncionalitats ambientals i de salubritat: els horts es reguen amb aigües de molt 
baixa qualitat i el predomini de material de rebuig per a la construcció d’edificacions 
i tanques provoca un fort impacte paisatgístic. Per altra banda, la manca de control. 
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DESCRIPCIO DE LA SITUACIÓ ACTUAL I ESCENARIS HIPOTÈTICS DE DESENVOLUPAMENT DELS 
ESPAIS OCUPATS PELS HORTS DE LLEURE PER AL 2020 
 ESCENARI BASE LES ECOCIUTATS   

SOSTENIBLES 
MERCATS 
TRIOMFANTS 

TENDÈNCIES SOCIALS 
Tipologia d’usuari Gent gran en la seva 

majoria jubilats 
Diversitat en la tipologia 
d’usuari, gent gran i gent 
jove amb notable poder 
adquisitiu 

Diversitat en la tipologia 
d’usuari, gent gran i gent 
jove amb elevat poder 
adquisitiu 

Nivell de renda Disminució del nivell de 
renda 

Augmenta el nivell de 
renda 

Augmenta el nivell de 
renda 

Moviments migratoris Lleuger augment dels 
immigrants 

Fort augment dels 
immigrants 

Fort augment dels 
immigrants 

Consciència ambiental 
dels usuaris potencials 

Poca consciència 
ambiental i interès per 
l’agricultura ecològica 

Augment de la consciència 
ambiental. Interès per la 
natura i per l’agricultura 
ecològica 

Augment de la 
consciència ambiental. 
Interès per la natura i 
per l’agricultura ecològica 

TENDÈNCIES ECONÒMIQUES 
Pressió especulativa 
sobre els horts 

Bastant, encara que 
alguns propietaris de les 
terres permeten la seva 
utilització per a aquesta 
activitat 

Poca, gràcies a fortes 
mesures reguladores. Els 
propietaris de les terres 
permeten la seva 
utilització per a aquesta 
activitat.  

Elevadíssima, els 
propietaris especuladors 
aconsegueixen imposar 
els seus interessos 
privats per damunt dels 
públics. 

Canvi en els usos Fort augment del sòl 
industrial i residencial en 
detriment de l’ús  per a 
horts de lleure 

Alt augment el sòl d’ús 
agrícola i en especial els 
horts de lleure 

Dràstic augment de 
terres destinades a ús 
industrial i residencial.  

Promoció dels mercats 
locals 

Nul·la o molt baixa Molt alta Nul·la 

Valor econòmic dels 
productes obtinguts 

Baix Elevat, molta venda en els 
mercats locals 

Nul 

TENDÈNCIES POLÍTIQUES i ADMINISTRATIVES 
Polítiques municipals Poques iniciatives de 

promoció de zones 
d’horts de lleure 
 

Promoció de creació de 
zones d’horts de lleure 
 

Eradicació de les zones 
d’horts de lleure. 
Pèrdua de capacitat 
d’ordenació dels horts 

Règim de tinença dels 
horts 

Manca de regulació, la 
majoria sense 
autorització 

Contracte tripartit entre 
l’administració, els usuaris 
i els propietaris de les 
terres o compra de 
terrenys 

Manca de regulació, la 
majoria sense 
autorització 

Control ambiental dels 
horts 

Manca de Normativa 
municipal específica dels 
horts de lleure i control 
posterior 

Introducció de la 
Normativa municipal 
respecte als horts de 
lleure i control posterior 

Polítiques repressores en 
contra d’aquesta activitat 

Nivell participació local Nul o molt baix Molt alt Nul 
ECOLÒGICS i TERRITORIALS 
Qualitat ambiental dels 
horts 

Molt baixa quantitat i 
qualitat de l’aigua de les 
rieres i torrents 
utilitzades per al reg 

Increment de la qualitat 
de l’aigua utilitzada. 
Origen: depuradora o 
emmagatzemada de pluja 

 Molt baixa quantitat i 
qualitat de l’aigua de les 
rieres i torrents 
utilitzades per al reg. 

Percepció dels usuaris 
qualitat dels aliments 
obtinguts a l’horts 

Alta qualitat dels 
productes obtinguts 
comparativament als 
que venen del mercat. 

Alta qualitat dels 
productes obtinguts 
comparativament als que 
venen del mercat. 

Alta qualitat dels 
productes obtinguts 
comparativament als que 
venen del mercat 

Variació de la superfície 
total dels horts 

Disminució de la 
superfície total 
destinada als horts 
(40-60%) 

Augment de les 
superfícies destinades a 
horts, ara reconvertits a 
l’agricultura ecològica, de 
promoció municipal (10-
20%) 

Dràstica disminució de 
les superfície destinades 
a horts (80-90%) 

Característiques dels 
horts 

Molta variabilitat de 
mides, predomini de 
material de rebuig per a 
les tanques i 
edificacions. 

Horts de mides compreses 
entre els 150 i 300 m2, 
seguint el model Agrupat 
d’horts. 

Molta variabilitat de 
mides, predomini de 
material de rebuig per a 
les tanques i edificacions. 

Usos dels horts Agrícola, de lleure mixte 
i de 1ª i 2ª residència 

Ús agrícola, educatiu, de 
lleure, experimental 

Ús agrícola, educatiu, de 
lleure, experimental Ús 
exclusivament agrícola 
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també ha fet que la majoria d’horts estiguin instal·lats a precari, sense cap tipus 
d’autorització. Els usos dels horts no ha estat el propi d’aquesta activitat sinó que 
algunes parcel·les han derivat cap a usos de segona i fins i tot de primera 
residència. 

En conclusió, doncs, la manca d’una actitud proactiva i integrada per part de les 
autoritats locals ha derivat a tot un conjunt de problemes ambientals , socials i 
econòmics d’aquestes zones, que van fer aconsellable l’eliminació d’aquestes zones. 

 

2. ELS HORTS DE LLEURE A LES CIUTATS ECOLÒGIQUES I  SOSTENIBLES. 

L’escenari de l’evolució dels horts de Terrassa planteja una situació hipotètica a 
finals dels anys 20 ja s’ha produït un fort increment de la consciència i pràctiques 
ambientals així com un major coneixement dels valors de l’agricultura ecològica i 
dels beneficis socials, econòmics i ambientals de mantenir i potenciar aquesta mena 
d’activitat a nivell local.  

Augmenta la diversitat en la tipologia dels usuaris dels horts, des de gent gran de 
baix poder adquisitiu, a gent jove més acomodada econòmicament que busquen 
obtenir aliments de millor qualitats que els del mercat. 

L’administració, no deixant-se dominar per les forces especulatives, respon a 
aquesta demanda promovent la creació de zones d’horts de lleure, que augmenten 
en un 10-20% de superfície total ocupada. La introducció d’una normativa 
específica respecte aquesta activitat i el seu control posterior, fa que millori la 
qualitat ambiental de les zones d’horts. Aquests es reguen amb aigua de bona 
qualitat, quan és possible obtinguda a partir d’aigua emmagatzemada de la pluja, 
són d’una alta diversitat biològica i amb una elevat valor paisatgístic. Són espais 
d’us agrícola, però també d’ús educatiu, de lleure i experimental. 

Els resultat són ciutats més descongestionades, amb un índex de verd urbà més 
elevat i amb una millor qualitat ambiental.  

 

3. ELS HORTS DE LLEURE SOTA LES FORCES DE MERCAT.  

En canvi, el darrer escenari considera una situació on la pressió dels interessos 
econòmics han acabat per dominar les decisions polítiques i administratives 
relatives a la regulació o manteniment d’aquesta activitat. Es planteja doncs que al 
llarg de les dues dècades, i fins el 2020 els agents socials s’han anat debilitat i han 
anat mostrant una creixent incapacitat d’intervenció i de participació per fer valer la 
seva veu en les qüestions relatives als usos socials, recreatius o ambientals 
d’aquests espais.  

Tot i la consciència ambiental ha augmentat i per tant la demanda d’aquesta 
activitat per un grup més divers de ciutadans, en edats i en motivacions, els 
propietaris especuladors han aconseguit imposar els seus interessos privats per 
sobre dels públics. La pèrdua de capacitat d’ordenació dels horts per part de 
l’administració ambiental provoca la disminució de les superfícies destinades a horts 
de fins a un 80-90%.   

El resultat ha estat la total desaparició dels horts de lleure de Terrassa, on el sòl 
residencial i industrial guanya espais sobre els altres espais periurbans. Les ciutats 
esdevenen més congestionades amb una pitjor qualitat de vida pels seus habitants, 
especialment els pels 1300 usuaris dels horts que gaudien directament d’aquests 
horts fa vint anys. 
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ALGUNES CONSIDERACIONS ALS ESCENARIS ELABORATS: 

En aquests apartat s’han elaborat escenaris hipotètics per els pròxims vint anys 
centrant-se en el desenvolupament dels espais ocupats pels horts de lleure. Per 
aquest motiu, l’única alternativa que apareix en l’escenari “ecològic” per a 
aconseguir ciutats més sostenibles són precisament el manteniment i nova creació 
de zones d’horts de lleure. 

Però existeix un altre escenari que no s’ha contemplat que és el de l’eliminació dels 
horts de lleure, en aquest cas, per la recuperació dels entorns naturals en els que 
es troben, sobretot en els horts instal·lats en torrents i rieres. Aquest escenari, per 
tant, també es podria considerar un escenari de ciutats verdes i sostenibles, ja que 
es millora la qualitat ecològica d’aquests espais fluvials. 

D’altra banda, l’eliminació dels horts de lleure també es pot donar per la creació de 
parcs urbans. Aquests també tenen una funció descongestionadora i d’augment del 
verd urbà i són espais que donen sortida al lleure dels ciutadans, de manera que 
també suposaria una altra alternativa per a aconseguir ecociutats sostenible. Val a 
dir que en els parcs urbans també es pot contemplar l’existència de zones 
destinades als horts de lleure. 

 



Estudi sobre els horts familiars i marginals al municipi de Terrassa - 71 - 

 

Taula 27: Taula resum de les característiques dels horts  
de lleure a Terrassa 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS HORTS DE LLEURE A TERRASSA 

Els horts 

Nombre total aproximat d’horts: 1.317 horts  

Superfície total ocupada de 162,61 ha 

Mitjana superfície efectiva: 0,56  

Localització: distribuits en la franja límit del sòl urbà, normalment en zona 
plana.  

Superfície mitjana dels horts: 438 ± 614 m2.  

Percentatge d’hort amb superfícies òptimes (de 150 als 300 m2): 25% 

Aspectes legals 

Horts instal·lats en terrenys de titularitat privada: 60%  

Horts instal·lats sense l’autorització (42%) amb autorització (23%) i sota 
contracte d’arrendament (26%) 

Horts ocupant sòl urbà (19%) i en sòl no urbà (81%).  

Les edificacions i les tanques 

La majoria dels horts de lleure van acompanyats de la construcció d’una o 
més edificacions fetes a partir de material de rebuig (63%)  

Tanca individual (80%) feta de material de rebuig. 

Aigua de reg 

Aigua procedent de la pluja, emmagatzemada en tot tipus de bidons (42%) 

Aigua de pous (26%)   

Rieres i torrents (16%). 

Els usuaris 

Gent gran (el 65% major de 60 anys),   

Normalment jubilats (75%)  

Procedents d’Andalusia (80%) amb certa relació amb el món rural  

Resideixen a Terrassa (92%).  

Mitjana d’anys de dedicació a l’hort: 16 anys dedicant-se a aquesta activitat 
la major part del dia. 

Els usos de les parcel·les 

Predomini de l’ús agrícola (66%) i de l’ús mixte (28%) 

Motivacions 

Benefici de lleure, salut física, benestar social i qualitat de vida.  

Contacte amb la natura 

Benefici econòmic directe provocat per l'obtenció de fruites i verdures 
fresques. 
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10. CONCLUSIONS  
 

� Els horts de lleure estudiats en el municipi de Terrassa són representatius de 
la problemàtica ambiental i social d'aquesta activitat periurbana a Catalunya.  

� Al municipi de Terrassa hi ha un total de 75 agrupacions d’horts de més de 
1000m2, amb un nombre aproximat de 1.317 horts ocupant una superfície total 
de 162,61 ha, distribuïts en la franja límit del sòl urbà, normalment en zona 
plana. 

� La superfície dels horts de Terrassa és molt variable amb una mitjana de 438 
± 614 m2. Un 25% dels horts enquestats tenen superfícies òptimes per a 
aquesta activitat que van dels 150 als 300 m2. 

� La majoria dels horts de lleure van acompanyats de la construcció d’una o 
més barraques fetes a partir de material de rebuig (63%) i d’un tanca individual 
(80%) feta del mateix material. 

� La major part dels horts de Terrassa estan regats amb aigua procedent de la 
pluja, emmagatzemada en tot tipus de bidons (42%) seguits dels horts regats 
d’aigua de pous (26%) i rieres i torrents (16%). 

� Més del 60% dels horts de Terrassa estan instal·lats en terrenys de titularitat 
privada. El 42% dels horts estan instal·lats sense l’autorització formal dels 
propietaris dels horts, cosa que condiciona tota una sèrie de característiques dels 
mateixos: proliferació d’edificacions, utilització de materials de rebuig, destinació 
de les parcel·les a d’altres usos de l’exclusivament agrícola (34%), etc. 

� L'existència dels horts de lleure respon a una demanda de un determinat 
grup social resident a ciutats densament poblades que suposa un benefici de 
lleure, salut física, benestar social i qualitat de vida. També comporta un benefici 
econòmic directe provocat per l'obtenció de fruites i verdures fresques. 

� Els usuaris dels horts són gent gran (el 65% major de 60 anys),  normalment 
jubilats (75%) procedents d’Andalusia (80%) amb certa relació amb el món rural 
i que actualment resideixen a Terrassa (92%). Aquests usuaris porten una 
mitjana de 16 anys dedicant-se a aquesta activitat la major part del dia. 

� Degut a l’augment de la consciència ambiental, i tal i com està passant a 
d’altres ciutats europees, a aquesta tipologia d’usuaris s’afegeix una altra, de 
més elevat nivell adquisitiu, que buscant productes de més bona qualitat, vol 
produir-se els seus propis aliments sota les pautes de l’agricultura biològica.  

� La manca de  control per part de l'administració autonòmica i local comporta 
una degradació del medi natural proper a les zones d’horts o en el que aquests 
s’instal·len i fins i tot ai una tendència a la urbanització il·legal precària. 

� La simple eliminació d'aquesta activitat en els emplaçaments actuals no 
resoldrà els problemes ambientals que genera, ja que és molt probable que es 
produeixi un desplaçament cap a d’altres zones. La solució haurà de passar per 
l'acceptació, per part dels responsables municipals, d'aquest fet social amb 
l'oferiment d'alternatives que llavors puguin incorporar altres criteris i opcions 
des del punt de vista de la sostenibilitat. 

� Els horts de lleure poden esdevenir un component rellevant del paisatge 
periurbà, que pot servir per a contenir l’expansió de la ciutat difusa i com a 
element descongestionador del continu urbà. Suposa, per tant, una manera 
d’oxigenar la ciutat per fer-la més saludable a l'hora que es creen espais 
d’esbarjo i lleure per una part molt important dels seus habitants. 

� El valor i potencial educatiu d’aquestes agrupacions d’horts és molt elevat. 
Aquesta activitat permet sensibilitzar al ciutadà, al relacionar-lo amb l’ecologia 
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quotidiana, especialment a les generacions més joves que neixen desarrelades 
del món rural. De fet en d’altres localitats s’ha promogut visites de les escoles a 
les zones d’horts com a activitat d’educació ambiental. 

� Els Horts de Lleure es podrien d'incloure en les provisions de Lleure dels 
planejaments municipals formant part de les iniciatives de l'Agenda 21 Local, les 
quals impliquen la implementació local pel desenvolupament sostenible d'acord 
amb les recomanacions de la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro l'any 
1992. 

� Les noves agrupacions d’horts creades en el municipi de Terrassa podrien 
organitzar-se seguint el “Model Agrupat d’Horts” ja utilitzat en la Zona d’Horts 
Municipal de Mossèn Oms. 

� La participació social és molt important en la gestió d’aquests espais d’oci i 
lleure. Obrir el debat entre els usuaris dels horts, les associacions de veïns, els 
grups ecologistes, les administracions, pot ajudar a un millor coneixement del 
fenomen i a una millor planificació. 

 

En conclusió: 
 

� Tal i com insta la Resolució del Parlament de Catalunya, de 29 de 
maig de 1992, les administracions haurien de "facilitar el manteniment i 
l'extensió de l'agricultura periurbana com a element reequilibrador del 
territori, potenciador de la biodiversitat i facilitador de la integració 
social de determinats sectors de població".  
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12.ANNEXES 
 

11.1. Annex 1 
 

1. Qüestionari sobre les característiques dels horts de lleure al 
municipi de Terrassa 

2. Qüestionari sobre les característiques dels grups d’horts de lleure 
al municipi de Terrassa 

 

11.2. Annex 2 
1. Recull de Mapes de localització dels diferents sectors. 

 

11.3. Annex 3 
1. Recull de mapes analítics 
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11.1. Annex 1 
 

3. Qüestionari sobre les característiques dels horts de lleure al 
municipi de Terrassa 

4. Qüestionari sobre les característiques dels grups d’horts de lleure 
al municipi de Terrassa 
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11.2. Annex 2: Recull de Mapes de localització dels diferents sectors. 
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