
 

RESUM 

Amb aquesta investigación preteniem contribuir al reconeixement de la 

multifuncionalitat de la agricultura, posant de relleu una activitat que desenvolupa una 

funcio económica, i tant mateix, altres funcions relacionades amb la protección del medi 

ambient, i el paisaje, la conservació del patrimoni cultural, la millora dels aspectos de 

equilibri social, així com la posibilitat de proveir serveis recreatius. Aquestes funciones 

generen bens i servicis per al que no hi ha mercat, però per als que si que existeis una 

demnada creixent en la societat.   

D´acord amb els objectius plantejats per a aquest treball d´investigació, s´ha 

desenvolupat una aproximació descriptiva de la multifuncionalitat de l´agricultura, com a 

marc teòric per al desenvolupament posterior d´analisi de la demanda dels bens i servicis 

que poden proveir els sistemes agraris, i les funcions que poden realizar, així com per a la 

determinació d´una funció d´utilitat, que ajude a la definició dels instruments 

d´intervenció. L´esquema s´aplicat al cas concret de l´Horta de València, que és un sistema 

agrari de gran riquea y gran varietat de recursos, al voltant del qual hi ha obert un debat 

polític-institucional per a definir un règim de protección. S´ha pogut establir les funcions i 

els bens i servicis que proveix aquest espai agrari, el que ha servit de base per a l´analisi de 

la demanda social de aquestos bens i servicis, i per a la determinació d´una funció 

d´utilitat. 

L´estimació de les preferències socials per les funcions que pot desemvolupar 

l´Horta, s´ha realitzat mitjançant metodologies de anàlisi multicriteri, i més concretament 

el Analytic Hierarchy Process (AHP) per a valorar les prioritats socials e interpretarles en 

termes d´utilitat i de demanda social, per a integrarles en las decisions de polítiques 

encaminades a la promoció d´aquelles funcions dels sistemes agraris amb les que es 

maximitza la utilitat d´aquell.  
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