
Una eina per 
interpretar el territori



QUè és el sitxell?
El conjunt dels espais lliures forma un sistema de 
vital importància en el manteniment dels processos 
ecològics i territorials. Per assolir els reptes de 
conservació i ordenació de les àrees d’interès natural 
i agrari és necessari tractar els espais lliures des de 
la visió del conjunt del territori com un sistema.

El SITxell és un sistema d’anàlisi territorial a l’abast 
de tothom, gratuït, que permet estudiar i avaluar 
els espais lliures de la província de Barcelona a 
partir de la valoració de les seves característiques 
ecològiques, paisatgístiques i socioeconòmiques. 

Una eina molt útil per als processos de planificació 
del territori, tant a escala municipal com regional.

El SITxell és un sistema d’informació geogràfica 
(SIG) elaborat a escala 1:50:000. Més informació a 
www.sitxell.eu



QUins són 
els objectiUs 

del sitxell?
El SITxell neix de la necessitat de conèixer i difondre 
l’interès dels espais lliures des d’una perspectiva 
pluridisciplinària, que incorpori els seus valors naturals, 
econòmics i socials.

Els seus principals objectius són:

• Aportar informació acurada, fiable i útil sobre els 
valors ecològics i socioeconòmics dels espais lliures.

• Ésser una eina d’anàlisi territorial per donar suport 
als processos de planificació i presa de decisions 
sobre el territori.

• Treballar de forma integrada en l’ordenació i gestió 
del territori.

• Difondre a la societat la importància dels 
ecosistemes, i dels beneficis i serveis que aporten.

Vols saber quin és el marc conceptual del SITxell? 
Entra a www.sitxell.eu



QUè es pot 
trobar al sitxell?

La informació descriptiva dels espais lliures aporta 
un bon coneixement de partida sobre les seves 
característiques ecològiques, socials i econòmiques.

El SITxell, en base a la col·laboració amb centres 
de recerca, departaments universitaris, institucions 
sectorials i empreses especialitzades, ha permès anar 
més enllà i desenvolupar una informació cartogràfica 
valorativa dels espais lliures, d’acord amb els criteris i 
paràmetres dels grups d’experts. Això facilita l’anàlisi 
comparatiu, l’avaluació i priorització en els processos 
de planificació del territori, alhora que identifica i posa 
de relleu els espais de major interès.

La informació aportada és totalment compatible amb 
els programes de SIG, cartografia i bases de dades 
més utilitzats. Al mateix temps, el SITxell utilitza un 
visualitzador de mapes que permet la consulta de la 
informació a un públic no especialitzat però sensible 
als aspectes de conservació del medi natural.

Vols saber com s’estructura el SITxell? Entra a 
www.sitxell.eu i descobreix els àmbits en els quals 
s’aporta informació.



Vols saber com accedir als mapes del SITxell? 
Entra a www.sitxell.eu

a QUi va dirigit?
El SITxell està pensat per a l’ús principalment en l’àmbit 
municipal, però també es pot utilitzar a diverses escales i 
nivells de decisió. La seva aplicació resulta una bona eina 
tant per als tècnics implicats en projectes de coneixement 
i valoració del medi natural, com per a la sensibilització de 
la ciutadania en l’àmbit de la conservació.

Municipi

El SITxell constitueix un instrument de suport per al 
desenvolupament de polítiques locals sobre el sòl no 
urbanitzable. Està concebut per a la seva utilització 
tant en la planificació general com específica i 
principalment en els següents àmbits:

• Coneixement i posada en valor del espais lliures.

• Elaboració de planejament urbanístic i sectorial.

• Posicionament davant de projectes territorials externs.

• Planificació i gestió d’espais d’interès local.

Per la seva escala i estructura, el SITxell també es pot 
utilitzar en aquestes mateixes temàtiques en àmbits 
supramunicipals o regionals.

Ciutadania 

La informació que conté el SITxell pot resultar atractiva 
per a les persones interessades en els espais naturals 
i en els valors i beneficis ambientals que ens aporten. 
Igualment, constitueix una font d’informació de gran 
utilitat per al treball d’estudiosos, consultors i altres 
professionals que treballen en l’àmbit del coneixement 
del medi natural.



QUins són els 
principals Usos 

del sitxell?
• Conèixer quins són els valors naturals i 

paisatgístics d’un territori.

• Analitzar el dinamisme i l’estructura del espais 
lliures d’un municipi a partir d’una diagnosi 
territorial.

• Obtenir una eina d’anàlisi per donar suport en el 
procés d’elaboració del planejament urbanístic 
d’un municipi.

• Aprofitar el coneixement acumulat durant anys 
sobre el territori i analitzar-lo a través d’un sistema 
específic d’informació geogràfica.

• Obtenir informació territorial per donar a conèixer 
a la ciutadania els valors ecològics, paisatgístics i 
socioeconòmics dels espais lliures. 

Entra a www.sitxell.eu per a més informació. 
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