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Objectiu 1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat 

 

Plans, programes i projectes estratègics transversals  

Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020: es planifica a llarg termini les 

actuacions per aconseguir una infraestructura verda que produeixi beneficis per a les 

persones i un servei ambiental i també social per afrontar els reptes de futur. 

Mesura de govern –Programa d’impuls de la infraestructura verda de Barcelona 

(2017): els objectius principals d’aquesta mesura són l’increment de la infraestructura 

verda, la seva millora per obtenir més serveis, la corresponsabilitat de la ciutadania en 

aquest àmbit i el seguiment i avaluació d’aquesta infraestructura. 

Plans, programes i projectes estratègics específics de la línia 

d’acció 

Línia d’acció 1. Desenvolupar progressivament una xarxa de corredors verds que 
constitueixi una veritable infraestructura ecològica funcional i permeti connectar les 
àrees verdes entre elles i amb la natura de l’entorn. 

Mesura de govern – Programa d’impuls de la infraestructura verda urbana 
(2017) 
 
Projecte Corredors Verds (2006-2050): projecte amb el qual es traçarà la xarxa de 
corredors verds urbans de Barcelona que garantirà la connexió del verd de la ciutat 
amb el medi natural més proper i l’espai interurbà. 
 
Corredor verd Ciutadella-Collserola: dues noves línies d’arbres autòctons a 
ambdós costats de l’arbrat existent al Passeig de Sant Joan i en la connexió amb Tres 
Turons que enriqueixen la biodiversitat i permeten la incorporació d’un sistema de 
paviments mixt i un sistema de reg automàtic que aprofita les aigües freàtiques.  
 
Inici del desenvolupament del corredor verd Ciutadella-Collserola: actualment 
finalitzada la redacció de l´avantprojecte de connectivitat del Parc de les Aigües amb 
tres Turons, i és previst disposar en el 2019 del projecte executiu de la connexió entre 
el parc de les Aigües-Jardins d’Hiroshima-Font Castellana amb el parc dels Tres 
Turons, a través de la naturalització de l’espai provisional de Mare de Déu de 
Montserrat amb Francisco Alegre i del solar adjacent que connecta amb el parc dels 
Turons. 
 
Guia “Els Corredors Verds Urbans” (2010): guia sobre els criteris a tenir en compte 
en el disseny dels corredors verds, per obtenir els màxims serveis ambientals i socials 
del verd urbà. S’inclou un recull d'exemples pràctics d'arreu del món així com 
solucions de disseny i instruments metodològics per tal de desenvolupar aquests 
corredors. Tanmateix, aquesta actuació pertany al període 2002-2012. 

Situació  
Actual 

 

 

Línia d’acció 2. Renaturalitzar la ciutat: integrar la biodiversitat i la natura en el 
disseny urbà. Avançar cap a una ciutat favorable al creixement del verd i a la 
penetració de la natura, millorar la qualitat del sòl i potenciar la presència d’espais 
aquàtics naturalitzats. 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla%20del%20verd%20i%20de%20la%20biodiversitat%20de%20Barcelona%202020.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/170/guia38corredorsverdsurbans.pdf
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Naturalització d’espais verds: s’impulsen canvis en l’estructura i gestió de les zones 
verdes urbanes existents per tal d’incrementar els seus serveis socioambientals. És a 
dir, desenvolupar ecosistemes complexos i menys vulnerables als efectes del canvi 
climàtic. En curs, un projecte per naturalitzar 22 espais verds com a experiència inicial 
per estendre a altres espais de la ciutat. 
 
Jardí d’especial interès per a la biodiversitat: a l’interior del Parc de Joan Miró s’ha 
creat un nou ambient per afavorir la fauna mitjançant plantacions i petites estructures 
de refugi que atreuen ocells, papallones i altra fauna beneficiosa, alhora que la 
ciutadania pot gaudir d’un entorn naturalitzat. 
 
Naturalització de basses: programa de gestió de basses naturalitzades a favor de la 
biodiversitat, que representa una alternativa a la gestió convencional de cloració que 
reben les basses i fonts de la nostra ciutat. L’objectiu és generar ecosistemes 
autosuficients a partir de l’activitat de la flora i fauna aquàtica associada. Actualment 
hi ha 83 basses naturalitzades, com per exemple les basses naturalitzades dels 
Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer, dels  Jardins d’Aclimatació, dels Jardins del 
Teatre Grec, dels Jardins de Laribal, del Viver de Tres Pins, dels Jardins del Palau de 
Pedralbes, del Turó Park, dels Jardins de la Tamarita, dels Jardins del Laberint 
d’Horta i de l’Hort de Can Cadena. 
 
Projecte de sembra i plantació d’escocells: l’any 2016 Barcelona es va adherir a 
l’eradicació de l’herbicida glifosat en el manteniment dels espais verds. Per aquest 
motiu, es va iniciar un projecte de plantació i sembra d’escocells, entre 50 i 100 
unitats per cada districte, com a  prova pilot per estudiar la sembra de plantes 
herbàcies de flor en els escocells, combinat amb la solta d’insectes beneficiosos per 
al control de les plagues que afecten als arbres. L’objectiu és observar quines són les 
possibilitats de millorar l'estat dels escocells; comptar amb uns criteris de foment de la 
biodiversitat i mantenir els escocells amb un aspecte atractiu, si més no, durant una 
part de l'any 

Situació  
actual 

 

 

Línia d’acció 3. Ampliar el verd urbà a carrers, parcs i places, interiors d’illa, horts, 
patis, vetlladors, terrats i cobertes verdes, balcons, murs i parets mitgeres, polígons, 
solars temporalment desocupats i altres espais d’oportunitat. 

Mesura de govern – Programa d’impuls de la infraestructura verda urbana 
(2017) 
 
Mesura de Govern per  impulsar terrats vius i cobertes verdes a Barcelona 
(2014): impulsa la recuperació de terrats, cobertes i celoberts per a diferents activitats: 
espai de joc i esbarjo, passeig, enjardinament, instal·lació de sistemes de recollida 
d’aigües pluvials i sistemes de captació d’energia, solàriums, horts; i així treure el 
màxim rendiment social, ambiental i energètic. També s’ha publicat la Guia de terrats 
vius i cobertes verdes i està en curs la redacció d´una ordenança municipal per 
promoure aquest tipus de cobertes. 
 
Concurs de Cobertes Verdes: des de l’Ajuntament s’ha posat en marxa un concurs 
de cobertes verdes per aconseguir 10 nous terrats verds  i difondre els seus beneficis 
, tant per a la ciutat com per als edificis a on se situïn. 
 
Projecte Mosaic de solars: l’objectiu és identificar i cartografiar els solars disponibles 
a tots els barris de la ciutat, entenent-los com a espais d’oportunitat de diferents 
tipologies que són susceptibles de conservar la biodiversitat existent o bé de ser 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84720/1/14168.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84720/1/14168.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/concurs-cobertes-verdes
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renaturalitzats i de revitalitzar l’entorn. 
 
Pla d’espais interiors d’illa: urbanització i arranjament d’interiors d’illa per garantir-
ne l’ús públic com a espais d'estada i de passeig, amb predomini del verd i 
d’equipaments.  
 
Pla de mitgeres: pla per instal·lar jardins verticals i dur a terme  intervencions 
d’aprofitament de les energies renovables en mitgeres de la ciutat, amb l’objectiu de 
millorar el paisatge urbà, fomentar la biodiversitat i utilitzar l’energia natural de manera 
eficient.  
 
Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social): segona edició del 
programa que té per objectiu dinamitzar terrenys en desús de la ciutat de Barcelona, a 
través activitats d’interès públic de caràcter provisional, impulsades per entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre, afavorint la implicació de la societat civil en 
la regeneració i dinamització del teixit urbà. Els projectes incorporen un proporció 
important d’espais verds i horts. En aquesta segona edició s’han cedit sis solars, 
cadascun a una entitat de la ciutat. 
 
Pla de microurbanitzacions: l’objectiu és l’arranjament urbà d’espais públics en 
desús d’entre 200 i 6000 metres per convertir-los en espais de proximitat per a l’ús i 
gaudi ciutadà dins dels itineraris habituals d’ús a escala de barri. Des del 2013 fins ara 
s’han executat 29 projectes. 
 
Xarxa d’Horts Urbans: programa destinat a les persones més grans de 65 anys i 
a entitats de la ciutat, amb l'objectiu d'incorporar-los a activitats de millora ambiental 
a través del conreu d'hortalisses seguint els principis de l'agricultura biològica. 
 
Xarxa d’Horts Escolars: en el marc del programa Escoles + Sostenibles, en el que 
els centres educatius desenvolupen els seus plans de sostenibilitat, més de 310 
centres educatius disposen d’horts escolars com a espais d’aprenentatge.  
 
Jardins verticals a les escoles: gràcies al conveni entre Espais Verds i Biodiversitat 
de l’Ajuntament i l’Obra Social de La Caixa, 14 centres disposen de jardins verticals. 
Des del programa Escoles + Sostenibles s’ofereix formació, assessorament per fer 
d’aquests espais, contextos d’aprenentatge. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 4. Potenciar els beneficis ambientals i socials del verd urbà: la 
qualitat ambiental (acústica, climàtica, atmosfèrica) i sensorial; la capacitat d’acollida 
dels espais verds (proximitat, serveis), i el seu interès cultural i per a l’educació i la 
recreació. 

Mesura de govern – Programa d’impuls de la infraestructura verda urbana 
(2017) 
 
Estudi dels serveis ecosistèmics: estudi sobre el potencial de serveis ecosistèmics 
dels parcs i jardins de Barcelona com a diagnosi de la situació actual i al servei de la 
planificació i disseny dels nous espais de manera equilibrada i equitativa. Fins el 
moment s’han estudiat els parcs, jardins, interiors d’illa i places de 6 districtes. 
L’estudi dels serveis ecosistèmics també s’ha fet en tots els parcs històrics de la ciutat 
i també se n’han estudiat els usos. 
 
L’art de visitar un jardí: catàleg de 19 rutes per diversos parcs i jardins de la ciutat 
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que posen en valor diferents aspectes a cadascuna d’elles: patrimoni, valors 
ambientals i per a la salut, usos i gestió. 
 
Tallers Sembra Natura (2017): tallers de jardineria i horticultura sostenible per a 
públic general amb l’objectiu d’aportar coneixements i procediments per poder gaudir 
de la jardineria i la horticultura a casa, i contribuir a crear una ciutat més verda, 
habitable i saludable. Anteriorment eren els tallers “Fes de casa teva un jardí”. 
 
Fes de casa teva un jardí: tallers de jardineria realitzats a diversos espais verds de la 
ciutat amb l’objectiu d’apropar coneixements de jardineria i biodiversitat a la 
ciutadania, en funció de la temàtica i època de l’any.  
 
Apropa’t als parcs: proposta del programa Escoles + Sostenibles per fomentar la 
implicació de les escoles en el coneixement i manteniment dels parcs. 
 
Música als parcs: cicle de concerts estiuencs gratuïts amb l’objectiu de fer gaudir a la 
ciutadania dels espais verds de la ciutat, tot acostant la música de qualitat a tots els 
públics i fomentant la presència dels joves intèrprets. A l'edició 2016 hi van assistir 
més de dotze mil persones als 47 concerts, en 27 espais verds de la ciutat. Des del 
2016 s’incorporen visites guiades prèvies als concerts per donar a conèixer els valor 
ambientals i patrimonials dels parcs. 
 
Marc estratègic dels jardins històrics de Barcelona: té l’objectiu de dotar la ciutat 

d’una eina de gestió que guiï el manteniment d’aquests espais i estendre-ho a totes 

les operacions administratives i estratègiques en coordinació amb tots els agents 

municipals implicats. La ciutat compta amb uns parcs històrics (Ciutadella, Turó Park, 

Laribal, Can Sentmenat, Tamarita, Teatre Grec, Guinardó, Laberint d’Horta, Parc 

Güell, Palau de Pedralbes, Palau de les Heures, Palau Robert, Botànic Històric i 

Universitat) que requereixen una gestió singular i un manteniment diferenciat que 

reforcin els seus valors únics.  Són jardins destacats per la seva importància històrica 

i cultural i el seu conjunt constitueix una part del patrimoni jardiner de la ciutat. Fins 

ara s’ha treballat en la redacció del Marc estratègic i s’han realitzat dues sessions de 

presentació i participació de la diagnosi als treballadors de diferents departaments de 

l’Ajuntament, incloent els jardiners municipals, on han participat un total de 150 

persones. 

Situació 
Actual 

 

 

Línia d’acció 5. Promoure la conservació activa del medi litoral i marí i de les xarxes 
fluvials, destinant-hi els recursos necessaris i fent-ne un ús responsable. 

Pla Estratègic dels Espais Litorals de la ciutat (2018-2027): s’està coordinant 
aquest pla estratègic amb l’objectiu de reconquerir el front litoral com a àmbit públic 
de qualitat, obert i gaudit per tota la ciutadania. Es pactarà amb els actors claus de 
cada espai litoral. 
 
Adhesió a l’Aliança Mar Blava: l’objectiu d’aquesta aliança és aturar definitivament 
els projectes de prospeccions petrolíferes actualment en tramitació, assolir la 
declaració per llei del mediterrani espanyol com a zona de lliure de prospeccions 
d’hidrocarburs i preservar la riquesa ambiental.   
 
El Centre de la Platja: és un espai d'informació, de trobada i de formació per a totes 
les persones interessades en el litoral de Barcelona i els aspectes que s'hi relacionen, 



Recull de l’acció municipal per al període 2012-2017 

 

amb una oferta que inclou exposicions, tallers, rutes, contes, visites, espectacles, 
tertúlies i jocs, servei d'informació i consultes sobre el litoral, préstec gratuït de diaris, 
llibres, revistes, jocs per a la sorra i material esportiu, entre altres. Des del 2017 
compta amb el Laboratori de la Platja, que és un recurs itinerant que permet acostar 
aquests valors a les diferents platges de Barcelona. 
 
Casa de l’Aigua: aula ambiental ubicada a Nou Barris en funcionament des del 2016, 
impulsa l’educació ambiental al districte amb especial focus a la connexió de la ciutat 
amb la serra de Collserola i els valors ambientals del riu Besòs i el Rec Comtal. 
 
Apropa’t al litoral: la Fundació Navegació Oceànica Barcelona i el Consorci El Far 
en col·laboració amb el programa Escoles + Sostenibles ofereixen aquesta proposta 
perquè l’alumnat reflexioni sobre la importància del nostre comportament respecte el 
medi i la problemàtica dels residus sòlids i microplàstics al litoral. 
 
Conca del Besòs: des del Consorci Besòs Tordera s’ha elaborat el Pla director dels 
espais fluvials de la Conca del riu Besòs i s’estan duent a terme projectes de 
recuperació ambiental de l’entorn fluvial de la Conca del Besòs i de recuperació dels 
camins fluvials que ressegueixen els rius a cadascuna de les subconques. També es 
compta amb el programa d’educació ambiental Viu el Besòs. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 6. Crear una xarxa de petites reserves de natura que faciliti la 
protecció de zones de valor natural encara existents dins la trama urbana de 
Barcelona, atenent la seva singularitat o representativitat. 

Mesura de govern – Programa d’impuls de la infraestructura verda urbana 
(2017) 
 
Concurs d‘idees i la redacció de l’avantprojecte de Tres Turons : En curs la 
preparació d’aquest concurs on s’hi promou la conservació dels espais oberts.  
 
Canvi de gestió d’algunes zones de Montjuïc amb una jardineria que conserva 
els prats en espais oberts. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 7. Revaloritzar i recuperar els espais oberts i els usos tradicionals del 
paisatge de la perifèria urbana per aconseguir un entorn serè, amb zones 
aquàtiques, agrícoles, prats i rodals de bosc. Potenciar l’agricultura ecològica i 
col·lectiva. 

El Pla dels Barris de Barcelona – Eix Muntanya-Turons: El Pla dels Barris es 
desenvolupa en un total de 16 barris distribuïts en tres eixos: Besòs, Muntanya 
Turons i Litoral. L’eix Muntanya-Turons neix alhora amb vocació metropolitana, atès 
que moltes de les necessitats i de les oportunitats que vol abordar entren en contacte 
amb el Parc Natural de la Serra de Collserola. L’objectiu proposat comporta passar 
d’un territori frontera a un espai de connexió  i crear un lligam entre el teixit urbà i 
l’àmbit natural, per tal d’afavorir la cohesió social, la qualitat de l’espai públic, els 
equipaments i la connectivitat. 
 
Agenda Besòs: s’està redactant un document estratègic amb un pla d’acció que a 
més d’abordar temes socioeconòmics planteja la recuperació del riu com a eix verd-

http://besos-tordera.cat/pdf/LINIES%20ESTRATEGIQUES.pdf
http://besos-tordera.cat/pdf/LINIES%20ESTRATEGIQUES.pdf
http://besos-tordera.cat/pdf/LINIES%20ESTRATEGIQUES.pdf
http://pladebarris.barcelona/ca/territoris-dactuaci%C3%B3
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blau i la millora de la qualitat ambiental i la connectivitat. L’Agenda Besós vol ser el full 
de ruta pels propers anys per dibuixar, cercar el finançament i fer realitat els projectes 
que necessita aquest àmbit territorial de 81 km2, on hi viuen gairebé 1 milió de 
persones i representa el 30% de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 
Xarxa d’Horts Urbans: programa destinat a les persones més grans de 65 anys i 
a entitats de la ciutat, amb l'objectiu d'incorporar-los a activitats de millora ambiental 
a través del conreu d'hortalisses seguint els principis de l'agricultura biològica. 
 
Creació d’horts ecològics i comunitaris: actualment en curs diagnosi i contactes 
per conèixer la realitat barcelonina dels horts comunitaris. Els districtes faciliten espais 
on crear ecològics i comunitaris. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 8. Millorar el coneixement de la biodiversitat i dels beneficis que se’n 
deriven. Potenciar la recerca, per perfeccionar la gestió, i fer un esforç de divulgació 
per augmentar la valoració, l’estimació i el comportament responsable de la 
ciutadania. 

Elaboració de pautes de conservació de la biodiversitat: elaboració de protocols 
de conservació de diferents hàbitats naturals de manera general i de tres zones 
d’especial interès: en redacció el del Parc del Laberint. S’ha elaborat el protocol de 
conservació d’orquídies adreçat a jardiners. 
 
Projecte d’identificació de solars urbans amb flora i fauna: l’objectiu del projecte 
és posar en valor els solars urbans amb vegetació espontània i fauna associada, en el 
context de la identificació en curs de tots els solar de la ciutat. 
 
Estudi “Contribució de la xarxa de jardins actual i potencial a la millora de 
poblacions de papallones de la ciutat de Barcelona”: recerca en curs liderada per 
el CREAF 
 
Guia “Bones pràctiques de jardineria a Barcelona: conservar i millorar la 
biodiversitat” (2016): instrument tècnic per a la difusió de bones pràctiques que 
ajudin a mantenir espais verds de qualitat treballant-ne, sobretot, l’estructura amb 
l’objectiu que millorin la seva condició d’hàbitat i, d’aquesta manera, col·laborar en el 
desenvolupament de la flora i de diferents grups animals, tant de vertebrats com 
d’invertebrats. 
 
Campanya divulgativa als mitjans de comunicació sobre els valors de la natura: 
difusió del coneixement de papallones i ocells urbans en xarxes socials, difusió dels 
valors naturals de Montjuïc a premsa, difusió de les noves pràctiques de jardineria a la 
ciutat, adhesió a la Campanya Let it grow amb institucions de natura de Barcelona, 
etc. 
 
Escoles + Sostenibles: en el marc del programa E+S, en que els centres 
desenvolupen els seus plans de sostenibilitat, n’hi ha un grup que treballen en l’eix 
biodiversitat. Des del programa s’organitzen tallers sobre biodiversitat com a espais 
de formació, d’intercanvi i de reflexió conjunta. 
 
Bioblitz Barcelona: activitat intensiva de dos dies, de ciència ciutadana, per a la 
millora del coneixement de la flora i de la fauna urbanes. Activitat liderada per el 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona hi participen unes 1.000 persones cada 
any. 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Bones-practiques-jardineria-2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Bones-practiques-jardineria-2016.pdf
http://bioblitzbcn.museuciencies.cat/
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Taller Uns veïns ben vius : Activitat per explicar el concepte de biodiversitat d’una 
manera senzilla i pràctica tot aprofitant els recursos que ens brinda la Fàbrica del Sol i 
el barri de la Barceloneta. 
 
Aula ambiental Bosc Turull: aula d’educació ambiental a Vallcarca amb 
programació permanent oberta a tots els públics. Iniciativa del Districte de Gràcia en 
conveni de gestió cívica amb la Societat Catalana d’Educació Ambiental. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 9. Desenvolupar programes de conservació de la biodiversitat per 
preservar i millorar la riquesa d’espècies i d’hàbitats, vetllant per la flora i la fauna 
autòctones, i evitant la introducció d’espècies invasores, amb la col·laboració de 
tothom. Impulsar programes de custòdia del territori. 

Programes de conservació de la biodiversitat: seguiment i gestió de la biodiversitat 
urbana en edificis, seguiment anual de les aus comunes de la ciutat, programa de 
protecció d’amfibis i seguiment de papallones, i publicació de l’Atles d’ocells 
nidificants (projecte de recerca i ciència ciutadana). S’ha instal·lat una xarxa d’apiaris 
municipals per conservar les abelles a la ciutat i s’ha engegat un projecte de 
conservació de les nou espècies d’orquídies presents als parcs i jardins. S’ha donat 
suport a la població d’eriçons i s’han instal·lat 18 torres de ratpenats. 
 
Guia “Bones pràctiques de jardineria a Barcelona: conservar i millorar la 
biodiversitat” (2016) 
 
Gestió integrada per al tractament de plagues i malures: la gestió integrada de 
plagues i malures a la jardineria dóna prioritat a les pràctiques i als productes que 
generen menys riscos per a la salut humana i el medi ambient. Exemples d’actuacions 
són la instal·lació de caixes niu per a aus insectívors en arbrat de parcs per 
processionària o l’ús de flora amiga per fauna auxiliar en escocells. 
 
Control i prevenció d’expansió d’espècies potencialment invasores: actuacions 
diverses en relació amb el coneixement i la gestió dels animals exòtics: estudis de 
seguiment i vigilància, difusió d’informació sobre l’abandonament d’animals, gestió 
d’espècies abandonades/alliberades, etc. 
 
Projecte d’identificació, mapificació i ranking de plantes exòtiques invasores: 
amb l’objectiu d’establir bones pràctiques per evitar la invasió.. S’ha publicat el fulletó 
Què són les plantes invasores?  
S’ha realitzat l’Estudi d’espècies vegetals invasores a la ciutat de Barcelona i proposta 
d’espècies alternatives (2014)i l’Anàlisi de la invasió del medi natural per plantes 
exòtiques plantades als espais verds públics de Barcelona (2016). Com a resultat, 
Barcelona controla la compra d’espècies invasores i evita la seva plantació. També 
elimina invasores d'espais com Tres Turons i el Bosc de Turull.- 
 
Gestió de la problemàtica amb porcs senglars: estratègia per evitar la seva 
proliferació mitjançant captures, adaptar l’espai públic, millorant el coneixement dels 
circuits d’incidències i prohibint l’alimentació dels senglars. En curs un projecte de 
sensibilització als districtes sobre els riscos dels senglars, la importància de la no 
alimentació i el seguiment participatiu de la seva presència. 

Situació 
actual 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Bones-practiques-jardineria-2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Bones-practiques-jardineria-2016.pdf


Recull de l’acció municipal per al període 2012-2017 

 
 

Línia d’acció 10. Gestionar el verd amb criteris d’eficiència en l’ús de recursos 
naturals i utilitzar productes de baix impacte sobre el medi ambient i la salut. 
Seleccionar espècies en funció dels serveis que proporcionen i de la seva 
adaptabilitat. 

Mesura de Govern - Pla Director de l’Arbrat (2017-2037): document estratègic que 
guia l’acció municipal en matèria de planificació i gestió de tot l’arbrat de la ciutat. 
L’objectiu és gaudir de l’arbre com a un organisme viu i dinàmic, sa, biodivers, 
abundant, madur, segur, amb més espècies autòctones, identitari, sostenible i adaptat 
a l’ecosistema urbà. En curs la revisió del Pla de recursos hídrics alternatius. 
 
Eficiència en la gestió de l’aigua per al manteniment del verd urbà: implantació 
de controls de fuites, ús d’aigua freàtica, automatització del reg, ús de plantes amb 
menys requeriments hídrics i elaboració del “Estudi de les relacions aigua – sòl en les 
principals zones enjardinades de la ciutat de Barcelona” (2013), l’objectiu del qual és 
aportar informació sobre les característiques dels sòls i aigües amb que es reguen els 
jardins de la ciutat. 

Execució de tècniques de drenatge sostenible: en més de 20 espais verds, 
projecte emmarcat en les accions de suport a les polítiques de gestió del cicle local de 
l’aigua i com a solució basada en la natura per augmentar la resiliència i l’adaptació 
urbana als efectes del canvi climàtic, amb solucions pluridisciplinàries que aborden la 
gestió de l’aigua d’escolament des de diferents perspectives, especialment la gestió 
dels espais verds.  

Eradicació de l’ús del glifosat i altres herbicides tòxics: s’ha eliminat l’ús de l’ 
herbicida i s’ha reduït l’ús de productes fitosanitaris en els espais verds i la via pública  
mitjançant alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les 
persones i del medi ambient 

Situació 
actual 

 

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101548/3/Pla_arbrat_2017.pdf

