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1.  
Introducció  

 
 

La zona geogràfica delimitada per la serralada prelitoral catalana i les planes 
agrícoles limítrofes és on trobem les oliveres de la varietat Vera. Sovint les terres 
més magres i costerudes, o bé els marges, han estat el seu hàbitat més freqüent. 
Així i tot, també es localitzen en superfícies extenses. La qualitat de l’oli de Vera 
és la pròpia d’un oli extraverge amb una acidesa al voltant del 0,4%. (Annex 1) 
També podem determinar que des d’Arbúcies fins al Bruc és on es localitzen les 
principals poblacions d’aquesta olivera. 

 

Figura 1. Mapa de varietats d’oliveres a Catalunya 

 

Font. Estructura varietal de l’oliverar català (IRTA Mas Bové) 

 
El 2013 i 2014 l’Agrària del Vallès, sccl va encarregar a l’IRTA (Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) de Mas Bové un estudi per la 
“Prospecció i identificació de la varietat local ‘Vera’. Caracterització 
fenotípica i molecular”. L’objectiu d’aquell treball era verificar si les oliveres 
conreades sota la denominació ‘Vera’ a la zona d’origen del Vallès coincidien 
morfològicament i molecular amb la varietat ‘Vera’ inclosa al banc de 
germoplasma d’olivera de l’IRTA i del banc de germoplasma d’olivera mundial de 
Còrdova. L’estudi va concloure que la varietat ‘Vera’ conreada a les comarques 
vallesanes presenta variabilitat intra-varietal amb la inscrita als registres oficials. 
Per tant, es podia parlar de dues varietats diferents, però relacionades 
genèticament. Això va comportar que Agrària del Vallès, sscl procedís a 
inscriure la varietat local ‘Vera del Vallès’ al registre de varietats de 
conservació. (Annex 2) 
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El conreu de l’olivera forma part del paisatge del Vallès actual i d’un passat no 
gaire llunyà. Encara avui, més de 500 hectàrees, des de la Tordera al Llobregat, 
estan poblades per diferents varietats d’olivera. Tal vegada la recuperació 
d’aquesta varietat i les noves tècniques de gestió de l’espai agrari recomanaria 
actualitzar i conèixer quines són les parcel·les d’oliverars de la varietat vera del 
Vallès. En poques paraules, conèixer el potencial actual de producció d’oli de Vera 
del Vallès. A partir d’aquí, i gràcies a la qualitat del seu oli, pot esdevenir un 
producte local i de proximitat encaminat a millorar la renda i ocupació del sector 
agrari del Vallès. 

 

Figura 2. Recol·lecció d’esqueixos per multiplicar oliveres de la 
varetat “vera del Vallès” 

 
Autor: Agrària del Vallès, sccl (Caldes de Montbui, 2016) 
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2. Antecedents 
 

Ara com ara només es disposa d’informació dels olivars de Vera del Vallès a 
partir d’informació oral i d’una recerca efectuada per tècnics associats al 
Departament d’Agricultura. En aquest cas, l’equip del DARP (Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya) l’any 2004- 
2005 va efectuar una campanya de prospecció per conèixer la superfície oleica 
i nombre d’oliveres de vera (Annex 3). A la taula 1 hi figuren els resultats globals 
per a les cinc comarques on hi ha presència d’oliveres vera. 

 

Taula 1. Superfície d’oliveres Vera 
Comarca Nre Oliveres Sup. Oleicola (ha) 

Anoia 18.494 120,83 

Bages 1.253 12,19 

Baix Llobregat 1.708 14,7 

Vallès Occidental 748 7,83 

Vallès Oriental 6.627 12,04 
Font: DARP (2004-2005) 

 
També és cert que la varietat d’olivera vera existent a les comarques del Vallès 
difereix de les existents a l’Anoia, Bages i Baix Llobregat. L’estudi encarregat per 
l’Agrària del Vallès i elaborat per l’IRTA Mas Bové (Annex 4) posa en evidència 
les diferències fenotípiques i moleculars entre la població d’oliveres vera del 
Vallès amb les descrites a la Catalunya Central. 

 
La prospecció del 2004-05 és una aproximació a l’existència i dimensió de la 
població de la varietat vera al Vallès, però aquest dades són del tot insuficients 
per conèixer la distribució territorial real de les oliveres de Vera del Vallès. 

 

Figura 3. Exemplars de Vera del Vallès 

 

Autor: Agrària del Vallès, sccl (Sentmenat, novembre 2018) 
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3. Metodologia 
 

3.1. Base cartogràfica del sistema d’informació 
geogràfica. 

La identificació de les unitats territorials a valorar s’ha fet a partir de la informació 
que proporcionen els recintes de la base de dades del SIGPAC (Sistema 
d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles). 

 
El SIGPAC es compon, per una banda, d’una capa d’ortofotomapes de tot el 
territori i, per una altra, de diverses capes vectorials, amb informació 
alfanumèrica relativa a les característiques agrícoles del territori. 

 
S’ha escollit aquesta base d’informació atès que és la que s’utilitza per part  dels 
governs per assignar els ajuts agraris de la PAC (Política Agrícola Comuna) dels 
països de la Unió Europea. Aquesta aplicació georeferenciada s’actualitza 
anualment i permet definir i conèixer els usos dels espais agrícoles. Això ens 
permetrà disposar informació actualitzada dels recintes d’olivars. 

 

Figura 4. Imatge de l’aplicació del SIGPAC 

 

Font: Declaració Única Agrària. DUN 2018.Generalitat de Catalunya 

 
 

El SIGPAC treballa bàsicament amb dues classes de polígons d’informació: 
parcel·la i recinte. La capa de parcel·la es basa en la divisió cadastral. Aquesta 
divisió parcel·lària és quasi idèntica entre SIGPAC i Cadastre. D’altra banda, 
existeix un mecanisme de convergència i actualització per garantir la màxima 
coincidència entre ambdues capes. 



9  

El SIGPAC diferencia dins dels recintes entre diferents usos i sistemes 
d’explotació. Els sistemes d’explotació són únicament dos: secà o regadiu 
mentre que els usos SIGPAC són més nombrosos (Taula 2). 

 
 

Taula 2. Usos definits en el SIGPAC 
Descripció Codi 

Associació vinya - fruiter VF 

Associació fruita seca - olivera FL 

Associació fruita seca - vinya FV 

Associació olivera - fruiter OF 

Associació vinya - olivera VO 

Cítric CI 

Corrents i superfícies d’aigua AG 

Edificació ED 

Forestal FO 

Fruiter FY 

Fruita seca FS 

Hivernacle IV 

Horta TH 

Improductiu IM 

Olivera OV 

Pastiu PS 

Pastura arbrada PA 

Pastura arbustiva PR 

Terra campa TA 

Vial CA 

Vinya VI 

Zona censurada ZV 

Zona urbana ZU 

Font: Declaració Única Agrària. DUN 2018. Generalitat de Catalunya 

 
Els recintes són els que faciliten la informació més detallada de l’ús del territori 
agrícola. Per tant, s’ha treballat amb recintes. 

 
A continuació, a través de l’aplicació QGIS es processarà la informació obtinguda 
d’escollir els usos SIGPAC de la següent taula de recintes. Això permetrà, obtenir 
una base de dades especifica per explotar els resultats relacionats amb el 
recintes on hi ha oliveres. 

 

Taula 3. Usos escollits del SIGPAC 
Descripció Codi 

Associació fruita seca - olivera FL 

Associació vinya - olivera VO 

Olivera OV 

Font: Declaració Única Agrària. DUN 2018. Generalitat de Catalunya 
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L’aplicació QGIS (Quantum GIS) és un programa de visualització, edició i anàlisi 
de dades que conforma un sistema d’informació geogràfica (SIG). Es tracta de 
programari de codi lliure, obert i multiplataforma, és a dir que es pot modificar i 
descarregar lliurement i es pot utilitzar amb diversos sistemes operatius. En 
aquesta ocasió s’ha treballat amb la versió QGIS 2.18.9 Las Palmas de G.C. per 
a sistema operatiu Mac OS X. 

 

Figura 5. Imatge de l’aplicació QGIS 

 

Font: QGIS (https://qgis.org/en/site/) 

 

Tot i que l’elecció del SIGPAC facilita la tasca de gestió de la informació i la 
localització dels olivars, també es preveu dibuixar amb el QGIS aquells recintes 
d’olivera que no consten en el SIGPAC, i que siguin singulars. 

 
 

3.2. Verificació dels recintes. 

A partir de la llista de recintes obtinguts del SIGPAC i gestionats per l’aplicació 
del QGIS, es verificaran els recintes d’oliveres a través de les següents 
tècniques: 

 

 Entrevistes amb productors. 

 Itineraris amb vehicle 

 Itineraris a peu. 
 

L’objectiu de la verificació in situ és confirmar quin són els recintes amb oliveres 
Vera del Vallès. En Relació als itineraris de verificació s’agruparan en diferents 
transsectes amb la finalitat de prospectar la zona on potencialment pot haver-hi 
més oliveres Vera del Vallès. Els productors identificats es recolliran dades, si 
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les disposen, com ara el municipi, identificació SIGPAC, pendent, superfície, 
règim de tinença, any i marc de plantació, nombre de peus, producció (Annex 5). 

 

3.3. Tècniques de verificació 
Una vegada escollits els recintes es comprovarà si les oliveres són o no vera. 
Per fer-ho s’han utilitzat tres criteris: la forma de la fulla, el pinyol i l’existència 
prèvia. En aquest darrer cas moltes de les oliveres Vera del Vallès existeixen 
prèvia a la glaçada del febrer de 1956. Les fotos aèries del 1946 faciliten la 
comprovació de l’existència prèvia de les oliveres. 

 
Pel que fa a les fulles, aquestes tenen una forma el·líptica-lanceolada, de 
longitud i amplada mitjana. La curvatura longitudinal del limbe és hiponàstica 
amb uns percentatges que varien entre elles. Totes les oliveres prospectades 
presenten el mateix perfil morfològic de fulla. 

 

Figura 6. Fulles de Vera del Vallès 

 
Font: IRTA 

 

Els pinyols de Vera de Vallès presenten solcs menys profunds i els canals 
verticals arriben d'una punta a l'altra donant una aparença ratllada. D’altra banda, 
trobem un pinyol mucronat i de forma el·líptica amb una lleugera asimetria. 

 

Figura 7. Pinyols (endocarpi) de Vera del Vallès 

 
Font: Ramon Espígol 
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Els processos de transformació dels usos dels sòls, sigui per la urbanització o bé 
pel canvi de cultius, ha provocat una recessió de la superfície dels olivars de 
Vera del Vallès. Després de la Guerra espanyola, els anys 40 del segle XX, es 
va incrementar notablement la demanda de cereals (Blat, Ordi). Això també va 
comportar l’eliminació de certs olivars amb l’objectiu d’incrementar la superfície 
agrícola apta pel conreu mecanitzat dels cereals d’hivern. Això es pot constatar 
a partir de la comparativa de l’ortofotomapa del vol del 1946 amb l’actual. 

 
També és cert que els marges dels camps, com havia estat tradicional, es 
plantaven arbres d’interès com podien ser les oliveres. Per aquest motiu molts 
dels exemplars se situen en aquesta disposició. 

 
A continuació es poden comparar dues imatges del mateix indret de Riells amb 
70 anys de diferència. La superfície oleícola és substancialment superior. 

 

Figura 8. Olivars a Riells del Fai el 1946 

 
Font: ICGC (1946) 

 

Figura 8. Olivars a Riells del Fai el 2016 

 
Font: ICGC (2016) 
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3.4. Densitat dels olivars de Vera del Vallès 
Per tal de poder aproximar el nombre d’oliveres de Vera del Vallès s’ha establert 
tres categories de densitat (nombre d’oliveres per superfície) amb l’objectiu de 
definir la densitat dels diferents recintes. Les categories fixades són: Alta, Mitjana 
i Baixa. 

 
A continuació s’exposen les ràtios d’oliveres per hectàrees en cada un d’aquests 
“recintes model”. El càlcul és el resultat de comptar el nombre d’oliveres i la 
superfície que ocupen en l’espai definit. 

 

Figura 9. Olivars d’ALTA densitat 

 

Font: ICGC (Ortofotomapa, 2016) 

 

Els olivars d’ALTA densitat tenen aproximadament 170 oliveres per hectàrea 
 

Figura 10. Olivars de MITJANA densitat 

 
Font: ICGC (Ortofotomapa, 2016) 

 

Els olivars de MITJANA densitat tenen aproximadament 120 oliveres per 
hectàrea. 
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Figura 11. Olivars de BAIXA densitat 

 
Font: ICGC (Ortofotomapa, 2016) 

 
Els olivars de BAIXA densitat tenen aproximadament 50 oliveres per hectàrea. 

 
A la següent taula s’estableixen per a cada categoria el nombre d’oliveres per 
hectàrea que es comptabilitzarà a l’hora de definir el nombre de peus d’olivera 
de Vera del Vallès. Aquesta dada serà una estimació prou aproximada de la 
realitat. 

 

Taula 4. Ràtio de densitats oliveres per hectàrea 

Categoria densitat Número oliveres/ha 

ALTA 170 

MITJANA 120 

BAIXA 50 

Elaboració pròpia 
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3.5. Visualització i accés a les dades 
Els resultats es podran consultar a través d’un mapa dels recintes de Vera del 
Vallès i dels olivars del Vallès. Aquests mapes s’han elaborat a partir de les 
dades del QGIS, però que es visualitzen amb l’aplicació d’Instamaps. 

 

Figura 12. Aplicació d’Instamaps 

 
Font: ICGC (https://www.instamaps.cat/#/) 

 
També es disposarà d’un web on es podrà accedir als mapes i altres 
informacions relacionades amb el sistema d’informació geogràfica de la Vera del 
Vallès. En aquest cas es disposarà del domini: http://veradelvalles.cat/ 

 

Figura 13. Pàgina web de la Vera del Vallès 

 

Font: http://veradelvalles.cat/ 

http://www.instamaps.cat/%23/)
http://veradelvalles.cat/
http://veradelvalles.cat/
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3.6. Limitacions de la metodologia 

Com tota metodologia té les seves limitacions. I en aquest cas cal exposar quines 
són amb l’objectiu de deixar palès la interpretació dels resultats de la 
documentació generada. 

 
El sistema SIGPAC deixa un nombre d’oliveres fora dels recintes destinats a 
aquest cultiu. Sovint són exemplars aïllats o bé localitzats en marges dels camps 
de conreu. Segurament seria possible dibuixar aquests recintes i incloure’ls als 
mapes, però aquesta tasca implicaria esmerçar uns recursos notables. Així i tot, 
s’ha fet en 5 casos al tractar-se d’olivars de vera recuperats i en bon estat 
d’explotació. 

 

En alguns indrets hi ha oliveres vera dins de parcel·les urbanitzades o en jardins 
particulars. Aquestes superfícies no s’ha comptabilitzat per la dificultat d’accés 
per verificar la varietat i al no tractar-se d’una activitat agrària. 

 
S’ha detectat una certa diversitat de treball en els olivars. I això dificulta definir 
quins olivars són productius i es treballen. Es dóna el cas que alguns d’ells es 
fan algunes tasques de manteniment com poden ser certa poda. Hi ha d’altres 
que evidencien certa inactivitat, però es constata amb claredat l’estructura de 
l’olivar. També hi ha olivars que avui han estat ocupats per terrenys forestals i 
que no es percep cap mena de gestió. Aquests darrers es localitzen, bàsicament, 
en indrets de la muntanya de la serralada prelitoral. 

 
Hi ha certa reticència a facilitar dades de la titularitat de qui treballa els olivars o 
bé ostenta l’ús, domini o propietat. Una part important dels olivaters són gent 
gran o jubilada. 

 
No s’ha localitzat cap olivar que estigui inscrit en el CCPAE (Consell Català de 
la Producció Agrària Ecològic) i obtingui producte certificat en ecològic. 

 
 

Olivar de Vera del Vallès destinat a aparcament 

 

 
Autor: Agrària del Vallès, sccl (Bigues i Riells, 2018) 



17  

4. Resultats 
 

4.1. Verificació dels recintes i base de dades 

Les dades del SIGPAC, i d’acord amb la metodologia de l’apartat 3.1, s’ha 
obtingut una base de dades dels olivars del Vallès (Annex 6) amb les següents 
dades: 

 

 COMARCA 

 MUNICIPI 

 ID_RECINTE (Identificador del codi SIGPAC del recinte) 

 SUP__HECT_ (Superfície del recinte expressat en hectàrees) 

 PENDENT 

 SUPERFICIE (Superfície del recinte expressat en m2) 

 PERÍMETRE (expressada en metres) 

 US_SIGPAC (a partir criteri Taula 3) 

 
A partir de dades de l’Agrària del Vallès, s’han localitzat 38 persones (Taula 5) 
que gestionen olivars de Vera del Vallès dins l’àrea de l’estudi. A través de visites 
presencials, reunions amb productors (trobada a La Garriga), entrevistes 
telefòniques o via correu electrònic ha permès verificar certs recintes i obtenir 
dades dels olivars de Vera del Vallès. 

 
Per sistematitzar la informació s’ha utilitzat el guió que consta en l’Annex 5 
“Anotacions_mapeig_ vera”. L’objectiu ha estat localitzar el màxim de productors 
i obtenir dades en relació a les explotacions de Vera del Vallès. Tot i les 
limitacions, s’han practicat consultes a través d’entrevista presencial, visita a 
l’explotació, per telèfon i correu electrònic. A la taula 5 a la columna “Format” 
s’identifica quin ha estat el mode de contacte (Entrevista: E, Visita a l’explotació 
V, Telèfon: T, Correu electrònic @) 

 

Taula 5. Relació de productors de Vera del Vallès 
Llista de productors d’olivera Vera Municipi Format 

Pineda Masip, Pere Bigues i Riells V 

Forns Girbau, Teresa Bigues i Riells V 

Valls, Jordi (Ex Can Quimet) Bigues i Riells E 

Martínez Farnés, Anna de Can Camp Bigues i Riells E 

Agrícola Mas Curró Caldes de Montbui V 

Baqué Costa, Jaume Caldes de Montbui T 

Atguasanosa Grauges, Josep Caldes de Montbui T 

Gonzalez Suarez, Carlos Caldes de Montbui @ 

Corbera Eduard Caldes de Montbui @ 

Pincanyol, Joan Caldes de Montbui V 

Armengou, Joan Caldes de Montbui T 
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Xalabardé, Albert Caldes de Montbui E 

Puigdueta, Josep Caldes de Montbui @ 

Vila Armengou, Lluís Caldes de Montbui V 

Rodriguez Toha, Oriol Caldes de Montbui T 

Vallsmadella Cruells, maria Lluïsa Caldes de Montbui T 

De Puig, Ignasi Cànoves i Samalús E 

Can Soley Castellar del Vallès E 

López, Pere Castellar del Vallès E 

Can Drapé L'Ametlla del Vallès V 

Cal Borbó L'Ametlla del Vallès V 

Nualart Barba, Carles La Garriga E 

Obermaier La Garriga E 

Solà, Jaume La Garriga E 

Mas, Joan de Can Pi La Garriga E 

Masgori, Joan de Can Torra La Garriga E 

Germanes Pericas La Garriga E 

Pujol, Jaume La Garriga E 

Triquell, Paco La Garriga V 

Prats Pedrals, Oriol Les Franqueses del Vallès E 

Grup Can Roca Les Franqueses del Vallès V 

Forns Girbau, Josep (Can Jordi) Les Franqueses del Vallès E 

Can Guilla sl Les Franqueses del Vallès V 

Rovira de Villar, Josep Les Franqueses del Vallès V 

Can Grau Gros Les Franqueses del Vallès V 

Rovira Farré, Pere Sentmenat V 

KANTAR Sentmenat E 

Família Permanyer Sentmenat E 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Agrària del Vallès. 

 
A partir de les entrevistes s’ha constat la dificultat d’obtenir dades sobre la tinença 
o domini de les finques, la producció, any de plantació i el nombre de peus per 
explotació. Per tant, la base de dades dels recintes de Vera del Vallès (Annex 7) 
s’ha configurat a partir dels següents camps: 

 

 COMARCA 

 MUNICIPI 

 ID_RECINTE (Identificador del codi SIGPA del recinte) 

 SUP  HECT_ (Superfície del recinte expressat en hectàrees) 

 PENDENT 

 SUPERFICIE (Superfície del recinte expressat en m2) 

 PERÍMETRE (expressada en metres) 

 VARIETAT (Vera) 

 DENSITAT (dada qualitativa a partir del nombre d’oliveres per 

unitat de superfície) 
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Ara bé les dades obtingudes a partir del contacte amb els productors no han estat 
suficients per obtenir un mapa prou representatiu de l’extensió i límits de 
distribució de la Vera del Vallès. Per aquest motiu s’han fixat quatre itineraris per 
verificar a camp els recintes de Vera del Vallès. Aquests itineraris han estat una 
combinació entre l’ús de vehicle i l’accés a peu (Annex 5). A partir dels 
ortofotomapes a escala 1:5.000 s’han fixat 4 itineraris i s’han assenyalat sobra la 
imatge impresa els possibles recintes d’oliveres. La verificació presencial ha 
permès discernir si els olivars eren o no de Vera del Vallès. Els itineraris han 
estat quatre (Annex 8): 

 

 ITINERARI 1-AUTOVIA C17 

 ITINERARI 2-LA GARRIGA CÀNOVES FRANQUESES 

 ITINERARI 3-BIGUES I RIELLS 

 ITINERARI 4-CALDES DE MONTBUI SENTMENAT 

 
Per tant, amb les dades dels productors i la verificació sobre el terreny, s’ha 
completat la base de dades definitiva de recintes d’olivera Vera del Vallès. A 
l’Annex 9 es poden observar diferents imatge d’olivars de vera del Vallès. A les 
fotos hi consta el municipi. 

 
 

4.2. Distribució dels olivars del Vallès 

A partir de les dades del SIGPAC s’han comptabilitzat i georeferenciades un total 
de 2.716 recintes d’oliverars al Vallès. A la taula 6 que s’exposa a continuació, 
ordenada de més a menys, figuren els municipis del Vallès que més superfície 
d’olivars disposen. Les superfícies són la suma dels recintes del SIGPAC que 
consten com a ús OV (Olivera) amb 2.667 recintes, FL (Associació fruita seca – 
olivera) amb 30 recintes i VO (Associació vinya – olivera) amb 19 recintes. 

 
 

Taula 6. Relació de municipis segons la superfície d’olivars 
Comarca Municipi Superfície (Ha) 

Vallès Oriental La Garriga 69,63 

Vallès Occidental Terrassa 57,57 

Vallès Oriental Caldes de Montbui 51,71 

Vallès Oriental Cànoves i Samalús 48,24 

Vallès Oriental Bigues i Riells 46,14 

Vallès Occidental Castellar del Vallès 45,42 

Vallès Occidental Sentmenat 39,86 

Vallès Oriental Les Franqueses del Vallès 36,48 

Vallès Occidental Castellbisbal 27,68 

Vallès Oriental Fogars de Montclús 25,78 

Vallès Occidental Rubí 21,65 

Vallès Occidental Viladecavalls 15,27 
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Vallès Occidental Ullastrell 13,92 

Vallès Oriental Santa Eulàlia de Ronçana 10,75 

Vallès Oriental Sant Feliu de Codines 10,30 

Vallès Occidental Polinyà 7,46 

Vallès Oriental La Roca del Vallès 5,79 

Vallès Oriental L’Ametlla del Vallès 4,26 

Vallès Occidental Sabadell 3,74 

Vallès Oriental Lliça d’Amunt 3,53 

Vallès Oriental Canovelles 3,46 

Vallès Occidental Vacarisses 1,96 

Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès 1,60 

Vallès Occidental Rellinars 1,30 

Vallès Oriental Campins 1,28 

Vallès Oriental Gualba 1,18 

Vallès Oriental Tagamanent 1,15 

Vallès Occidental Sant Quirze del Vallès 1,05 

Vallès Occidental Matadepera 1,04 

Vallès Occidental Montcada i Reixac 0,97 

Vallès Oriental Vilanova del Vallès 0,96 

Vallès Oriental Granollers 0,95 

Vallès Oriental Cardedeu 0,93 

Vallès Oriental Sant Esteve de Palautordera 0,74 

Vallès Oriental Parets del Vallès 0,67 

Vallès Occidental Palau-Solità i Plegamans 0,62 

Vallès Oriental Montseny 0,57 

Vallès Oriental Sant Celoni 0,33 

Vallès Oriental Santa Maria de Martorelles 0,23 

Vallès Occidental Santa Perpètua de Mogoda 0,21 

Vallès Oriental Sant Pere de Vilamajor 0,08 

Vallès Oriental Vallgorguina 0,01 

Total 566,47 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació de les dades SIGPAC 2018. 

 
Les dades evidencien que els municipis situats a tocar de la serralada prelitoral 
,des de la Tordera al Llobregat, són on es concentra la major part dels camps 
d’olivera del Vallès. La superfície d’oliveres en el Vallès reconeguda pel  sistema 
d’informació geografia agrària és de 566,47 hectàrees. Pel que fa al Vallès 
Oriental l’extensió és de 325,15 hectàrees i al Vallès Occidental de 241,31 
hectàrees. 

 

4.3. Distribució de la vera del Vallès 
La distribució de la Vera del Vallès es localitza, bàsicament, en determinats 
municipis del Vallès Oriental. A la taula 7 es relacionen les superfícies per 
municipi dels 750 recintes del SIGPAC ocupats per oliveres Vera del Vallès. 
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Taula 7. Relació de municipis per superfície de Vera del Vallès 
Comarca Municipis Superfície (Ha) 

Vallès Oriental La Garriga 44,44 

Vallès Oriental Bigues i Riells 34,45 

Vallès Oriental Caldes de Montbui 30,75 

Vallès Occidental Sentmenat 24,27 

Vallès Oriental Les Franqueses del Vallès 16,38 

Vallès Oriental Cànoves i Samalús 8,02 

Vallès Oriental Sant Feliu de Codines 7,20 

Vallès Oriental Canovelles 2,19 

Vallès Oriental L'Ametlla del Vallès 1,01 

Vallès Occidental Sabadell 0,19 

Vallès Occidental Castellar del Vallès 0,06 

Total 168,96 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació de les dades SIGPAC 2018. 

 
Aquestes dades ens indiquen quin és el nucli central de la població de Vera del 
Vallès. De fet, més del 95% de les veres es troben en els municipis de La Garriga, 
Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Sentmenat, Les Franqueses del Vallès, Sant 
Feliu de Codines i Cànoves i Samalús 

 

Les prospeccions fetes a l’oest de Sentmenat evidencien certs testimonis de vera 
del Vallès de caràcter més residual. La presència esporàdica de vera del Vallès 
s’ha localitzat a la Serra de Sant Iscle en els municipis de Castellar del Vallès i 
Sabadell. A partir d’aquí i en direcció a Ponent els olivars són de varietats com 
blanc roig (blanqueta), Becarut o arbequines, entre d’altres. 

 
En relació als límits per llevant, la Vera del Vallès trobaria en el massís del 
Montseny el seu límit de presència. Més concretament en l’àmbit de la Riera 
d’Arbúcies. En aquest indret hi apareix la varietat Salar d’Arbúcies que té certa 
semblança amb la Vera del Vallès. Tot i així, es podria considerar que ambdues 
varietats són distintes. Per tant, podríem definir l’espai de la part alta de la conca 
de la Riera de Caldes, Vall del Tenes i Riera de Sentmenat així com la conca 
mitjana del Congost l’hàbitat actual de la major part de la Vera del  Vallès. 

 
 

4.4. Densitat dels olivars de Vera del Vallès 
El treball de camp ha posat en evidència l’existència de diversitat de marcs de 
plantació de la Vera del Vallès. Ara bé, la Vera del Vallès no és cultiva de forma 
intensiva o emparrada. Més aviat es disposa en els marges de les feixes o en 
camps on els arbres tenen un marc de plantació divers. 

 
A partir de la metodologia fixada en l’apartat 2.4 de la memòria s’han establert 
tres categories que s’ha assignat als recintes de Vera del Vallès a partir de la 
verificació visual i de les eines del QGIS. A la Taula 8 es pot comprovar el resultat 
d’aplicar el sistema de càlcul descrit a l’apartat 3.4 
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Taula 8. Nombre d’oliveres Vera del Vallès per categoria de densitat i 
superfície 

Municipi Superfície 
(ha) 

Categoria 
Densitat 

(oliveres/ha) 

Nombre 
Oliveres per 

categoria 

Bigues i Riells 

ALTA 1,17 170 198,90 

BAIXA 24,96 50 1.248,00 

MITJANA 8,32 120 998,40 

Caldes de Montbui 

ALTA 3,27 170 555,90 

BAIXA 18,17 50 908,50 

MITJANA 9,31 120 1.117,20 

Canovelles 

BAIXA 1,02 50 51,00 

MITJANA 1,17 120 140,40 

Cànoves i Samalús 

BAIXA 7,04 50 352,00 

MITJANA 0,98 120 117,60 

Castellar del Vallès 

BAIXA 0,06 50 3,00 

L'Ametlla del Vallès 

BAIXA 0,29 50 14,50 

MITJANA 0,72 120 86,40 

La Garriga 

ALTA 4,95 170 841,50 

BAIXA 31,36 50 1.568,00 

MITJANA 8,13 120 975,60 

Les Franqueses del Vallès 

ALTA 0,31 170 52,70 

BAIXA 14,71 50 735,50 

MITJANA 1,36 120 163,20 

Sabadell 

BAIXA 0,19 50 9,50 

Sant Feliu de Codines 

ALTA 0,12 170 20,40 

BAIXA 2,06 50 103,00 

MITJANA 5,02 120 602,40 

Sentmenat 

ALTA 0,72 170 122,40 

BAIXA 13,84 50 692,00 

MITJANA 9,71 120 1.165,20 

Total nombre d’oliveres Vera del Vallès 12.843,20 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació de les dades SIGPAC 2018. 
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A la taula 9 s’han ordenat els resultats del nombre d’oliveres de Vera del Vallès 
per municipi. Es pot comprovar que els municipis de La Garriga, Caldes de 
Montbui, Bigues i Riells i Sentmenat són el nucli més important de la població de 
Vera del Vallès 

 
Taula 9. Nombre d’oliveres Vera del Vallès per municipi 

Municipi Nombre d’oliveres Vera del Vallès 

La Garriga 3.385,10 

Caldes de Montbui 2.581,60 

Bigues i Riells 2.445,30 

Sentmenat 1.979,60 

Les Franqueses del Vallès 951,40 

Sant Feliu de Codines 725,80 

Cànoves i Samalús 469,60 

Canovelles 191,40 

L'Ametlla del Vallès 100,90 

Sabadell 9,50 

Castellar del Vallès 3,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació de les dades SIGPAC 2018. 

 
 

 
Exemplar monumental de Vera del Vallès 

 
Autor: Agrària del Vallès, sccl (Caldes de Montbui, 2018) 
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4.5. Representació gràfica i consulta dels recintes 
d’olivars i vera del Vallès 

A partir de les dades treballades amb el QGIS s’han creat dos mapes de consulta 
a través de la plataforma d’Instamaps del ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya). Aquest mapes també estan disponibles al web 
http://veradelvalles.cat/ 

 

A continuació s’adjunta l’enllaç per accedir al Mapa consultable dels recintes de 
la Vera del Vallès: 

 
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=e03213255113064455eb94d8 
1cd06525&3D=false 

 

Figura 14. Mapa consultable dels recintes de la Vera del Vallès 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació de les dades SIGPAC 2018. 

 
 

 
A la figura 15 es pot observar la llegenda que figura per cada un dels 750 recintes 
de Vera del Vallès. L’aplicació també permet descarregar les dades en diferents 
formats per a la seva consulta i maneig. En concret hi ha disponible les següents 
dades: Comarca, Municipi, Codi identificador SIGPAC, Superfície (ha), Pendent, 
Superfície (m2), Perímetre, Varietat i Densitat 

http://veradelvalles.cat/
http://veradelvalles.cat/
http://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=e03213255113064455eb94d8
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Figura 15. Mapa i llegenda consultable dels recintes de la Vera del Vallès 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació de les dades SIGPAC 2018. 

 
Al següent enllaç es pot accedir Mapa dels Olivars del Vallès. Aquest mapa 
permet consultar el 2.716 recintes d’olivars al Vallès. Des del Llobregat al 
Tordera. 
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=64f2057bea5993a604e5a96df 
b0b4689&3D=false 

 

Figura 16. Mapa consultable dels recintes d’olivars al Vallès 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació de les dades SIGPAC 2018. 

http://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=64f2057bea5993a604e5a96df
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A la figura 17 es pot observar la llegenda que figura per cada un dels 2.716 
recintes d’olivars al Vallès. L’aplicació també permet descarregar les dades en 
diferents formats per a la seva consulta i maneig. En concret hi ha disponible les 
següents dades: Comarca, Municipi, Codi identificador SIGPAC, Superfície (ha), 
Pendent, Superfície (m2), Perímetre i Ús SIGPAC 

 

Figura 17. Mapa i llegenda consultable dels recintes dels olivars al Vallès 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’explotació de les dades SIGPAC 2018. 
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A la pàgina web http://veradelvalles.cat/ es pot consultar els mapes de distribució 
de la Vera del Valles i els olivars al Vallès. A la Figura 18 i 19 es pot comprovar 
el format del web. 

 

Figura 18. Pàgina web de la Vera del Vallès 

 

Font: http://veradelvalles.cat/ 

 
Figura 19. Pàgina web de la Vera del Vallès 

 
Font: http://veradelvalles.cat/ 

http://veradelvalles.cat/
http://veradelvalles.cat/
http://veradelvalles.cat/
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5. Conclusions 
 
 

Al Vallès hi ha 566,47 hectàrees d’olivars delimitades pel SIGPAC (Sistema 
d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles). 

 
El Vallès Oriental hi ha 325,15 hectàrees i al Vallès Occidental 241,31 hectàrees. 

 

El municipi del Vallès amb més superfície d’oliveres és La Garriga amb 69,63 
hectàrees i el segon Terrassa amb 57,57 hectàrees. 

 
Al Vallès, la superfície ocupada per l’olivera Vera del Vallès és de 166,96 
hectàrees. 

 

S’ha estimat que el nombre d’oliveres Vera del Vallès és de 12.843. 
 

Hi ha un potencial per incrementar la producció d’oli de vera gràcies a la 
superfície existent, però l’abandonament d’olivars o la manca d’una gestió 
agronòmica fa que es redueixi l’ús i explotació dels olivars de vera. 

 
A Ponent s’han trobat oliveres veres dins dels límits administratius dels municipis 
de Castellar del Vallès, Sabadell i Sentmenat del Vallès Occidental. A Llevant es 
trobaria el límit de la seva distribució al massís del Montseny. 

 
El territori de la part alta de la conca de la Riera de Caldes, Vall del Tenes i Riera 
de Sentmenat així com la conca mitjana del Congost és l’hàbitat actual  de la 
major part de la Vera del Vallès. 

 
A Caldes de Montbui s’ha localitzat un exemplar de Vera del Vallès de 
dimensions més que centenàries. 

 
A partir de les entrevistes s’ha constat la dificultat d’obtenir dades sobre la tinença 
o domini de les finques, la producció, any de plantació i el nombre de peus per 
explotació. 

 
No s’ha localitzat cap olivar que estigui inscrit en el CCPAE (Consell Català de 
la Producció Agrària Ecològic) i obtingui producte certificat en ecològic. 

 
 

El Vallès, 28 de desembre de 2018 
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