
 

 

 

   



 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

L’estratègia de biodiversitat europea
urgeix a actuar. Conclou que l
com per la capacitat de la nostra societat de fer front al canvi global,  a les amenaces per a la 
salut i a les catàstrofes. Necessitem que la natura estigui present a les nostres vides

 

Les ciutats han de jugar un paper actiu i compromès tant en relació a la salut de la ciutadania 
com en relació a la conservació de la biodiversitat de la Terra. És un fet reconegut 
internacionalment, a més, que les funcions i beneficis del verd urbà el conve
les principals estratègies d’adaptació de les ciutats per fer front al canvi climàtic. Per aquest 
motiu, una de les principals mesures de la Declaració d’emergència climàtica de Barcelona, 
presentada el 15 de gener de 2020 té a veure amb 
infraestructura verda urbana. 
la importància de la natura a les ciutats, com a suport a la salut física i emocional de les 
persones. S’ha demostrat el valor
ciutadania ha descobert que a la ciutat hi ha una gran riquesa animal i vegetal de la qual en 
pot gaudir. Això ha anat acompanyat d’una conscienciació sobre la necessitat de preservació 
de la natura, ja que no hi ha cap dubte que la seva alteració perjudica a la humanitat.

 

En aquest context, el gran repte a Barcelona és trobar un equilibri que permeti donar viabilitat 
als processos naturals que tenen lloc en els espais verds i especialment 
a l’hora, donar resposta a les necessitats d’ús
conservació i preservació del patrimoni 

 

L’any 2020 finalitzava el primer Pla del Verd i la Biodiversitat, implementat l’any 2013 i que ha 
servit de full de ruta durant els darrers anys.
fan més necessari que mai l’elaboració d’un nou Pla, que marqui les principals 
del verd i de la biodiversitat durant els propers anys. Es tracta del 
2030, una estratègia a 10 anys vista amb un Programa d’acció 
s’executaran un conjunt de projectes prioritaris 

 

 

L’estratègia de biodiversitat europea 2030fa palesa la pèrdua de biodiversitat a nivell global, i 
onclou que la natura és tan important per al nostre benestar físic i mental 

com per la capacitat de la nostra societat de fer front al canvi global,  a les amenaces per a la 
Necessitem que la natura estigui present a les nostres vides

s ciutats han de jugar un paper actiu i compromès tant en relació a la salut de la ciutadania 
com en relació a la conservació de la biodiversitat de la Terra. És un fet reconegut 
internacionalment, a més, que les funcions i beneficis del verd urbà el conve
les principals estratègies d’adaptació de les ciutats per fer front al canvi climàtic. Per aquest 
motiu, una de les principals mesures de la Declaració d’emergència climàtica de Barcelona, 
presentada el 15 de gener de 2020 té a veure amb la conservació i l’increment de la 
infraestructura verda urbana. A més, la situació generada per la COVID-19 ha posat el focus en 
la importància de la natura a les ciutats, com a suport a la salut física i emocional de les 
persones. S’ha demostrat el valor que té l’aire lliure, l’aire net, el silenci i la vegetació.I la 
ciutadania ha descobert que a la ciutat hi ha una gran riquesa animal i vegetal de la qual en 
pot gaudir. Això ha anat acompanyat d’una conscienciació sobre la necessitat de preservació 

a natura, ja que no hi ha cap dubte que la seva alteració perjudica a la humanitat.

En aquest context, el gran repte a Barcelona és trobar un equilibri que permeti donar viabilitat 
tenen lloc en els espais verds i especialment en els espais natural

a l’hora, donar resposta a les necessitats d’ús  i lleure que té la ciutadania, i a la voluntat de 
del patrimoni natural de la ciutat.  

el primer Pla del Verd i la Biodiversitat, implementat l’any 2013 i que ha 
servit de full de ruta durant els darrers anys. La necessitat d’actualitzar
fan més necessari que mai l’elaboració d’un nou Pla, que marqui les principals 

la biodiversitat durant els propers anys. Es tracta del Pla Natura Barcelona 2021
, una estratègia a 10 anys vista amb un Programa d’acció a més curt termini

s’executaran un conjunt de projectes prioritaris (també anomenats ‘tractor’).

  

2030fa palesa la pèrdua de biodiversitat a nivell global, i 
a natura és tan important per al nostre benestar físic i mental 

com per la capacitat de la nostra societat de fer front al canvi global,  a les amenaces per a la 
Necessitem que la natura estigui present a les nostres vides.   

s ciutats han de jugar un paper actiu i compromès tant en relació a la salut de la ciutadania 
com en relació a la conservació de la biodiversitat de la Terra. És un fet reconegut 
internacionalment, a més, que les funcions i beneficis del verd urbà el converteixen en una de 
les principals estratègies d’adaptació de les ciutats per fer front al canvi climàtic. Per aquest 
motiu, una de les principals mesures de la Declaració d’emergència climàtica de Barcelona, 

la conservació i l’increment de la 
19 ha posat el focus en 

la importància de la natura a les ciutats, com a suport a la salut física i emocional de les 
que té l’aire lliure, l’aire net, el silenci i la vegetació.I la 

ciutadania ha descobert que a la ciutat hi ha una gran riquesa animal i vegetal de la qual en 
pot gaudir. Això ha anat acompanyat d’una conscienciació sobre la necessitat de preservació 

a natura, ja que no hi ha cap dubte que la seva alteració perjudica a la humanitat.  

En aquest context, el gran repte a Barcelona és trobar un equilibri que permeti donar viabilitat 
en els espais naturals, i 

i lleure que té la ciutadania, i a la voluntat de 

el primer Pla del Verd i la Biodiversitat, implementat l’any 2013 i que ha 
a necessitat d’actualitzar-lo i la situació actual, 

fan més necessari que mai l’elaboració d’un nou Pla, que marqui les principals línies d’actuació 
Pla Natura Barcelona 2021-

a més curt termini sota el qual 
(també anomenats ‘tractor’).  



 

 

 

 

 

2. EIXOS,  ÀMBITS I ACCIONS

 
El Pla Natura Barcelona 2021
vertebren en base a les següents idees clau:

 

El Pla es concreta en 19 accions
sota els quals actuar i es despleguen a través de projectes. Totes les accions compten amb 
diversos projectes necessaris per assolir
territori. Perquè estem en emergència en molts sentits, més enllà de la climàtica, calen 
planificacions eficaces, amb visió estratègica a llarg termini però projectes executables a curt, 
mitjà i llarg termini.  

 

I ACCIONS 

Pla Natura Barcelona 2021-2030 s’estructura en 3 eixos i 2 àmbits transversals que es 
vertebren en base a les següents idees clau: 

 
 

accions que plantegen el context i els grans conceptes i estratègies 
els quals actuar i es despleguen a través de projectes. Totes les accions compten amb 

diversos projectes necessaris per assolir-les. Passa de les idees a l’acció i a l’execució sobre el 
estem en emergència en molts sentits, més enllà de la climàtica, calen 

planificacions eficaces, amb visió estratègica a llarg termini però projectes executables a curt, 

  

s’estructura en 3 eixos i 2 àmbits transversals que es 

 

context i els grans conceptes i estratègies 
els quals actuar i es despleguen a través de projectes. Totes les accions compten amb 

les. Passa de les idees a l’acció i a l’execució sobre el 
estem en emergència en molts sentits, més enllà de la climàtica, calen 

planificacions eficaces, amb visió estratègica a llarg termini però projectes executables a curt, 



 

 

 

Eix 1: Més verd i més biodiversitat
 

 

Barcelona treballa en un model per planificar l’increment de verd beneficiant principalment 
els barris menys dotats per tal de garantir una distribució equitativa de tots els serveis i 
beneficis que aporten el verd i la biodiversitat. Aquest “Model del verd” contempla 
l’enfortiment de la infraestructura verda tenint en compte la dimensió dels espais verds  i 
cercant la seva connectivitat entre si i amb els espais naturals de l’entorn metropolità: 
Collserola i els espais fluvials del Llobregat i del Besòs.  En definitiva, un model de
en l’equitat, la dimensió, la connectivitat i la connexió metropolitana.

 

A més de la quantitat, la qualitat d’aquest verd també és molt important. La “Carta del verd i 
de la biodiversitat” és una eina que recull com dissenyar la ciutat i els es
els serveis socioambientals i integrant criteris a favor de la biodiversitat i de la sostenibilitat. 
Els espais verds milloren la qualitat de l’aire, regulen la temperatura, redueixen el soroll, 
regulen els fluxos d’aigua, milloren l
benestar. Per tot això, la seva concepció i el seu disseny s’ha d’articular al servei d’aquests 
beneficis per tal de potenciar

 

 

Accions:  

 

 

Acció 1. 

Desplegar el Model del verd
la Infraestructura verda metropolitana

Per desplegar el model caldrà primer planificar la infraestructura verda de la ciutat, incloent els 
corredors verds i els eixos verds, en base a la diagnosi de 
verd i prioritzant l’equitat, l’accessibilitat, la dimensió, la quantitat, i la connexió a ciutat i 
metropolitana. Aquesta planificació haurà de treballar
s’haurà de desenvolupar també en

Altres projectes interessants són identificar i analitzar el verd en les zones més deficitàries de la 
ciutat, com ara Ciutat Vella i continuar executant verd en totes les oportunitats, com 
verdes dels nous edificis.  

 

 

Eix 1: Més verd i més biodiversitat 

odel per planificar l’increment de verd beneficiant principalment 
els barris menys dotats per tal de garantir una distribució equitativa de tots els serveis i 
beneficis que aporten el verd i la biodiversitat. Aquest “Model del verd” contempla 

de la infraestructura verda tenint en compte la dimensió dels espais verds  i 
cercant la seva connectivitat entre si i amb els espais naturals de l’entorn metropolità: 
Collserola i els espais fluvials del Llobregat i del Besòs.  En definitiva, un model de
en l’equitat, la dimensió, la connectivitat i la connexió metropolitana. 

A més de la quantitat, la qualitat d’aquest verd també és molt important. La “Carta del verd i 
de la biodiversitat” és una eina que recull com dissenyar la ciutat i els espais verds considerant 
els serveis socioambientals i integrant criteris a favor de la biodiversitat i de la sostenibilitat. 
Els espais verds milloren la qualitat de l’aire, regulen la temperatura, redueixen el soroll, 
regulen els fluxos d’aigua, milloren la biodiversitat,  i per tant, són claus per a la salut i el 
benestar. Per tot això, la seva concepció i el seu disseny s’ha d’articular al servei d’aquests 
beneficis per tal de potenciar-los. 

Model del verd, per incrementar i connectar els espais verds, en el marc de 
la Infraestructura verda metropolitana 

Per desplegar el model caldrà primer planificar la infraestructura verda de la ciutat, incloent els 
corredors verds i els eixos verds, en base a la diagnosi de zones prioritàries d’actuació del Model del 
verd i prioritzant l’equitat, l’accessibilitat, la dimensió, la quantitat, i la connexió a ciutat i 
metropolitana. Aquesta planificació haurà de treballar-se en l’àmbit del Pla director urbanístic (PDU) i  

à de desenvolupar també en els altres instruments de Planejament.  

Altres projectes interessants són identificar i analitzar el verd en les zones més deficitàries de la 
ciutat, com ara Ciutat Vella i continuar executant verd en totes les oportunitats, com 

  

 

odel per planificar l’increment de verd beneficiant principalment 
els barris menys dotats per tal de garantir una distribució equitativa de tots els serveis i 
beneficis que aporten el verd i la biodiversitat. Aquest “Model del verd” contempla 

de la infraestructura verda tenint en compte la dimensió dels espais verds  i 
cercant la seva connectivitat entre si i amb els espais naturals de l’entorn metropolità: 
Collserola i els espais fluvials del Llobregat i del Besòs.  En definitiva, un model de verd basat 

A més de la quantitat, la qualitat d’aquest verd també és molt important. La “Carta del verd i 
pais verds considerant 

els serveis socioambientals i integrant criteris a favor de la biodiversitat i de la sostenibilitat. 
Els espais verds milloren la qualitat de l’aire, regulen la temperatura, redueixen el soroll, 

a biodiversitat,  i per tant, són claus per a la salut i el 
benestar. Per tot això, la seva concepció i el seu disseny s’ha d’articular al servei d’aquests 

incrementar i connectar els espais verds, en el marc de 

Per desplegar el model caldrà primer planificar la infraestructura verda de la ciutat, incloent els 
zones prioritàries d’actuació del Model del 

verd i prioritzant l’equitat, l’accessibilitat, la dimensió, la quantitat, i la connexió a ciutat i 
se en l’àmbit del Pla director urbanístic (PDU) i  

Altres projectes interessants són identificar i analitzar el verd en les zones més deficitàries de la 
ciutat, com ara Ciutat Vella i continuar executant verd en totes les oportunitats, com ara les cobertes 



 

 

 

 

 

Acció 2. 

Desplegar la Carta del verd 

Desplegar la Carta del verd i de la biodiversitat vol dir aplicar els criteris de disseny que afavoreixen la 
biodiversitat i els serveis socioambientals, en els projectes
l'espai públic. Sobretot pel que fa al sòl, l’aigua i la vegetació. Alguns projectes com el Passeig Marítim 
de Sant Martí o el Moll de la Fusta, poden ser bones oportunitats per assajar.  

La implantació de la Carta requerirà la definició de mecanismes per establir un seguiment de 
l’aplicació dels criteris de la carta del verd en els projectes de verd  executats i recollir lliçons apreses 
per sistematitzar l’experiència assolida.

Un tema de cabdal importància en la 
químic; es busca un sòl fèrtil i permeable. Es vol apostar també per els Suds: sistemes de drenatge 
urbà sostenibles. 

Els continguts de la Carta del Verd 

 

 

 

Acció 3. 

Impulsar la creació de nous espais verds i la rehabilitació 
els criteris del Model del Verd i de la Carta del Verd

Les hectàrees de verd planificades hauran de ser executades  d’acord amb els criteris de la Carta del 
Verd, i prioritzant les zones deficitàries de la ciutat, com ara Ciutat Vella. També s’executaran  
projectes de connexió  del verd  a la trama urbana i am
aquest sentit són interessants els projectes de connectivitat ecològica per a la flora i la fauna, com ara 
passos de fauna.  

L’acció inclou altres projectes com ara rehabilitar els parcs i jardins atenent a les 
d’intervenció, aprovar i implantar la instrucció municipal de conservació i promoció de la biodiversitat 
urbana, desplegar el protocol d’implantació  de cobertes verdes en edificis municipals, recrear 
hàbitats a la ciutat: dunes, aiguamolls, mos
desocupats temporalment. 

 

 

 

Desplegar la Carta del verd i de la biodiversitat vol dir aplicar els criteris de disseny que afavoreixen la 
biodiversitat i els serveis socioambientals, en els projectes d'urbanització, edificació i millora de 
l'espai públic. Sobretot pel que fa al sòl, l’aigua i la vegetació. Alguns projectes com el Passeig Marítim 
de Sant Martí o el Moll de la Fusta, poden ser bones oportunitats per assajar.    

a requerirà la definició de mecanismes per establir un seguiment de 
l’aplicació dels criteris de la carta del verd en els projectes de verd  executats i recollir lliçons apreses 
per sistematitzar l’experiència assolida. 

Un tema de cabdal importància en la carta del verd és el sòl, tant des del punt de vista físic com 
químic; es busca un sòl fèrtil i permeable. Es vol apostar també per els Suds: sistemes de drenatge 

Els continguts de la Carta del Verd s’hauran de divulgar entre tots els  professionals relacionats.

la creació de nous espais verds i la rehabilitació dels existents, en coherència amb 
els criteris del Model del Verd i de la Carta del Verd  

Les hectàrees de verd planificades hauran de ser executades  d’acord amb els criteris de la Carta del 
Verd, i prioritzant les zones deficitàries de la ciutat, com ara Ciutat Vella. També s’executaran  
projectes de connexió  del verd  a la trama urbana i amb la infraestructura verda metropolitana. En 
aquest sentit són interessants els projectes de connectivitat ecològica per a la flora i la fauna, com ara 

L’acció inclou altres projectes com ara rehabilitar els parcs i jardins atenent a les 
d’intervenció, aprovar i implantar la instrucció municipal de conservació i promoció de la biodiversitat 
urbana, desplegar el protocol d’implantació  de cobertes verdes en edificis municipals, recrear 
hàbitats a la ciutat: dunes, aiguamolls, mosaics agroforestals..., ó crear espais verds en solars 

  

Desplegar la Carta del verd i de la biodiversitat vol dir aplicar els criteris de disseny que afavoreixen la 
d'urbanització, edificació i millora de 

l'espai públic. Sobretot pel que fa al sòl, l’aigua i la vegetació. Alguns projectes com el Passeig Marítim 
 

a requerirà la definició de mecanismes per establir un seguiment de 
l’aplicació dels criteris de la carta del verd en els projectes de verd  executats i recollir lliçons apreses 

carta del verd és el sòl, tant des del punt de vista físic com 
químic; es busca un sòl fèrtil i permeable. Es vol apostar també per els Suds: sistemes de drenatge 

ofessionals relacionats. 

dels existents, en coherència amb 

Les hectàrees de verd planificades hauran de ser executades  d’acord amb els criteris de la Carta del 
Verd, i prioritzant les zones deficitàries de la ciutat, com ara Ciutat Vella. També s’executaran  

b la infraestructura verda metropolitana. En 
aquest sentit són interessants els projectes de connectivitat ecològica per a la flora i la fauna, com ara 

L’acció inclou altres projectes com ara rehabilitar els parcs i jardins atenent a les prioritats 
d’intervenció, aprovar i implantar la instrucció municipal de conservació i promoció de la biodiversitat 
urbana, desplegar el protocol d’implantació  de cobertes verdes en edificis municipals, recrear 

aics agroforestals..., ó crear espais verds en solars 



 

 

 

Eix 2: Conservar i millorar el verd i la biodiversitat
 

 

La conservació del patrimoni natural de la Terra és un dels principals reptes de la 
sostenibilitat.  A la ciutat, aquest repte es concreta en conservar i millorar la natura i en evitar 
la pèrdua d’espècies i hàbitats.

 

La ciutat promou fa anys la gestió ecològica i fa proves sobre naturalització. 

 

La gestió ecològica té per objectiu l’ús sostenible dels recursos, la protecció del patrimoni 
natural i del medi ambient i per tant, de la salut, i s’aplica a tota la ciutat. Les accions en 
aquest sentit tenen a veure amb l’aplicació de criteris ambientals
l’ambientalització de la flota de vehicles i maquinària usats en el manteniment dels espais 
verds,  l’optimització de l’energia 
minimització de la producció de residus, tant orgànics co
gestió, l’eradicació dels herbicides químics i la disminució de l’aplicació de productes 
fitosanitaris, la millora de la gestió de la vegetació, etc.

 

Naturalitzar els espais verds urbans 
processos ecològics i de l’entrada espontània de flora i fauna, sense perdre la qualitat estètica 
i orientant-los a un benefici social, de salut i de conservació de la biodiversitat. Això significa 
gestionar de manera més ecològica la terra, l’aigua, els vegetals i la fauna
s’aplica en alguns llocs de la ciutat. Alguns exemples són
permetre la fructificació d’espècies i ajudar a l’alimentació de la fauna, p
l’augment de la connectivitat dels espais verds
transformació de les basses per tal que hi pugui viure fauna aquàtica
espècies vegetals  autòctones i ben adaptades al clima 
amb la fauna local, la diversificació de la flora: arbrat, arbusts, herbes
per tal que esdevingui un prat urbà o herbassar
sobretot als escocells dels arbres
fauna útil, principalment als escocells dels arbres i als horts
estructures per a la fauna, etc.

 

Accions:  

 

Eix 2: Conservar i millorar el verd i la biodiversitat

La conservació del patrimoni natural de la Terra és un dels principals reptes de la 
aquest repte es concreta en conservar i millorar la natura i en evitar 

la pèrdua d’espècies i hàbitats. 

La ciutat promou fa anys la gestió ecològica i fa proves sobre naturalització. 

La gestió ecològica té per objectiu l’ús sostenible dels recursos, la protecció del patrimoni 
natural i del medi ambient i per tant, de la salut, i s’aplica a tota la ciutat. Les accions en 
aquest sentit tenen a veure amb l’aplicació de criteris ambientals
l’ambientalització de la flota de vehicles i maquinària usats en el manteniment dels espais 
verds,  l’optimització de l’energia i de l’aigua de reg per fer-ne un consum més eficient, la 
minimització de la producció de residus, tant orgànics com inorgànics i la millora de la seva 
gestió, l’eradicació dels herbicides químics i la disminució de l’aplicació de productes 
fitosanitaris, la millora de la gestió de la vegetació, etc. 

Naturalitzar els espais verds urbans vol dir transformar-los gestionant més a favor dels 
processos ecològics i de l’entrada espontània de flora i fauna, sense perdre la qualitat estètica 

los a un benefici social, de salut i de conservació de la biodiversitat. Això significa 
manera més ecològica la terra, l’aigua, els vegetals i la fauna

s’aplica en alguns llocs de la ciutat. Alguns exemples són l’adaptació del calendari de poda per 
permetre la fructificació d’espècies i ajudar a l’alimentació de la fauna, p

augment de la connectivitat dels espais verds, l’enjardinament copiant la natura
transformació de les basses per tal que hi pugui viure fauna aquàtica
espècies vegetals  autòctones i ben adaptades al clima mediterrani per afavorir la interacció 

diversificació de la flora: arbrat, arbusts, herbes, l’
per tal que esdevingui un prat urbà o herbassar, deixar créixer plantes i flors espontànies 

s arbres, la plantació de flora amiga o beneficiosa que afavoreix la 
fauna útil, principalment als escocells dels arbres i als horts,  la instal·lació de

, etc. 

  

Eix 2: Conservar i millorar el verd i la biodiversitat 

La conservació del patrimoni natural de la Terra és un dels principals reptes de la 
aquest repte es concreta en conservar i millorar la natura i en evitar 

La ciutat promou fa anys la gestió ecològica i fa proves sobre naturalització.  

La gestió ecològica té per objectiu l’ús sostenible dels recursos, la protecció del patrimoni 
natural i del medi ambient i per tant, de la salut, i s’aplica a tota la ciutat. Les accions en 
aquest sentit tenen a veure amb l’aplicació de criteris ambientals de compres, 
l’ambientalització de la flota de vehicles i maquinària usats en el manteniment dels espais 

ne un consum més eficient, la 
m inorgànics i la millora de la seva 

gestió, l’eradicació dels herbicides químics i la disminució de l’aplicació de productes 

los gestionant més a favor dels 
processos ecològics i de l’entrada espontània de flora i fauna, sense perdre la qualitat estètica 

los a un benefici social, de salut i de conservació de la biodiversitat. Això significa 
manera més ecològica la terra, l’aigua, els vegetals i la fauna. La naturalització 

el calendari de poda per 
permetre la fructificació d’espècies i ajudar a l’alimentació de la fauna, principalment d’ocells, 

enjardinament copiant la natura, la 
transformació de les basses per tal que hi pugui viure fauna aquàtica, la plantació de més 

mediterrani per afavorir la interacció 
, l’evolució de la gespa 

deixar créixer plantes i flors espontànies 
plantació de flora amiga o beneficiosa que afavoreix la 

ció de caixes niu i altres 



 

 

 

 

Acció 4. 

Conservar i millorar els hàbitats i espècies terrestres

Una “Reserva local de natura urbana” és un espai d'origen natural o seminatural
amb valors de vegetació, fauna i gea
potencialitats, per conservar-ne el patrimoni natural i per maximitzar el benefici social.
Barcelona ha treballat en la reserva 
candidats els penya-segats de Montjuïc, els  Tres Turons, el Rec Comtal, les vores del riu Besòs, el 
Parc dels esculls… Tot el conjunt formaria una xarxa de reserves que caldria co
criteris comuns, per posar en valor els espais d’interès natural del terme municipal, i que no formen 
part del Parc Natural de Collserola. Constituirien àrees privilegiades de conservació de la 
biodiversitat, mostres dels ecosisteme
mateix és important formalitzar la seva protecció

La protecció d’aquests espais passa també per desplegar el PepNat de Collserola, per potenciar els 
seus valors com a espai natural protegit i 
benestar i salut i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 

Un fet remarcable és que la ciutat va posant en valor el seu patrimoni natural p
Barcelona compta amb una biodiversitat remarcable, on destaquen les espècies de vertebrats 
protegides per la legislació autonòmica. 
a les espècies d’aus que utilitzen els edificis com a llocs de nidifi
vetllant perquè les obres de rehabilitació dels edificis siguin compatibles amb la conservació 
d’aquestes espècies i promovent la integració de nius artificials en els edificis de nova construcció. 
Falcons, xoriguers, gralles, falciots, ballesters, i orenetes es beneficien d’aquests programes. Són 
moltes les tasques d’assessorament i de conservació de nius realitzades. 
protegir de manera especial la fauna, elaborant  plans d'acció d’espècies i grups
pardal, falcó pelegrí, rapinyaires, aus que viuen en edificis, aus que impacten en edificis, ocells 
insectívors, ratpenats, rèptils, amfibis, invertebrats (papallones i altres), i aplicar
planteja la reducció de l’abundànc
elaborant i aplicant sistemes de 

 

 

Acció 5.  

Conservar i millorar els hàbitats i espècies aquàtics

Un programa sobre el qual l’Ajuntament de Barcelona hi treballa i que cal continuar avançant és la 
naturalització de basses de la ciutat per proporcionar hàbitat a les poblacions d’amfibis i a tota la 
fauna invertebrada que hi viu, i que inclou la plantaci
També és important considerar 
la biodiversitat marina del Parc dels Esculls

 

hàbitats i espècies terrestres 

Una “Reserva local de natura urbana” és un espai d'origen natural o seminatural
amb valors de vegetació, fauna i gea  rellevants, que es gestiona atenent a aquests valors i a les seves 

ne el patrimoni natural i per maximitzar el benefici social.
a reserva local de la Foixarda, a Montjuïc. En el Pla natura en podrien ser 

segats de Montjuïc, els  Tres Turons, el Rec Comtal, les vores del riu Besòs, el 
Parc dels esculls… Tot el conjunt formaria una xarxa de reserves que caldria coordinar i gestionar amb 
criteris comuns, per posar en valor els espais d’interès natural del terme municipal, i que no formen 
part del Parc Natural de Collserola. Constituirien àrees privilegiades de conservació de la 
biodiversitat, mostres dels ecosistemes característics de Barcelona i  molt properes als ciutadans. Així 

litzar la seva protecció. 

La protecció d’aquests espais passa també per desplegar el PepNat de Collserola, per potenciar els 
com a espai natural protegit i per nodrir a la ciutat de Barcelona de natura, aportar 

benestar i salut i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.  

Un fet remarcable és que la ciutat va posant en valor el seu patrimoni natural p
celona compta amb una biodiversitat remarcable, on destaquen les espècies de vertebrats 

protegides per la legislació autonòmica. L’Ajuntament de Barcelona impulsa programes de suport per 
a les espècies d’aus que utilitzen els edificis com a llocs de nidificació i cria, i ho fa principalment 
vetllant perquè les obres de rehabilitació dels edificis siguin compatibles amb la conservació 
d’aquestes espècies i promovent la integració de nius artificials en els edificis de nova construcció. 

alles, falciots, ballesters, i orenetes es beneficien d’aquests programes. Són 
moltes les tasques d’assessorament i de conservació de nius realitzades. El Pla natura planteja 

rotegir de manera especial la fauna, elaborant  plans d'acció d’espècies i grups
pardal, falcó pelegrí, rapinyaires, aus que viuen en edificis, aus que impacten en edificis, ocells 
insectívors, ratpenats, rèptils, amfibis, invertebrats (papallones i altres), i aplicar
planteja la reducció de l’abundància de les espècies de fauna que més impacten sobre la biodiversitat  
elaborant i aplicant sistemes de gestió de les espècies animals en excés. 

Conservar i millorar els hàbitats i espècies aquàtics 

Un programa sobre el qual l’Ajuntament de Barcelona hi treballa i que cal continuar avançant és la 
naturalització de basses de la ciutat per proporcionar hàbitat a les poblacions d’amfibis i a tota la 
fauna invertebrada que hi viu, i que inclou la plantació d’espècies vegetals aquàtiques. 
També és important considerar el Pla litoral i el Programa d’acció de platges, així com la protecció de 
la biodiversitat marina del Parc dels Esculls, o de les lleres del riu Besós. 

Una “Reserva local de natura urbana” és un espai d'origen natural o seminatural present a la ciutat 
rellevants, que es gestiona atenent a aquests valors i a les seves 

ne el patrimoni natural i per maximitzar el benefici social.  Per exemple 
de la Foixarda, a Montjuïc. En el Pla natura en podrien ser 

segats de Montjuïc, els  Tres Turons, el Rec Comtal, les vores del riu Besòs, el 
ordinar i gestionar amb 

criteris comuns, per posar en valor els espais d’interès natural del terme municipal, i que no formen 
part del Parc Natural de Collserola. Constituirien àrees privilegiades de conservació de la 

s característics de Barcelona i  molt properes als ciutadans. Així 

La protecció d’aquests espais passa també per desplegar el PepNat de Collserola, per potenciar els 
per nodrir a la ciutat de Barcelona de natura, aportar 

Un fet remarcable és que la ciutat va posant en valor el seu patrimoni natural pel que fa a la fauna. 
celona compta amb una biodiversitat remarcable, on destaquen les espècies de vertebrats 

L’Ajuntament de Barcelona impulsa programes de suport per 
cació i cria, i ho fa principalment 

vetllant perquè les obres de rehabilitació dels edificis siguin compatibles amb la conservació 
d’aquestes espècies i promovent la integració de nius artificials en els edificis de nova construcció. 

alles, falciots, ballesters, i orenetes es beneficien d’aquests programes. Són 
El Pla natura planteja 

rotegir de manera especial la fauna, elaborant  plans d'acció d’espècies i grups: esquirol, eriçó, 
pardal, falcó pelegrí, rapinyaires, aus que viuen en edificis, aus que impacten en edificis, ocells 
insectívors, ratpenats, rèptils, amfibis, invertebrats (papallones i altres), i aplicar-los. Alhora es 

ia de les espècies de fauna que més impacten sobre la biodiversitat  

Un programa sobre el qual l’Ajuntament de Barcelona hi treballa i que cal continuar avançant és la 
naturalització de basses de la ciutat per proporcionar hàbitat a les poblacions d’amfibis i a tota la 

ó d’espècies vegetals aquàtiques.  
el Pla litoral i el Programa d’acció de platges, així com la protecció de 



 

 

 

 

Acció 6.  

Desplegar el projecte de gestió ecològica i naturalització

Un dels grans reptes del Pla natura és trobar un equilibri que permeti donar viabilitat als processos 
naturals que tenen lloc en els espais verds de la ciutat i que 
l’any 2020 amb el confinament, i a l’hora, donar resposta a les necessitats d’ús i lleure que té la 
ciutadania i a la voluntat de conservació i posada en valor del patrimoni històric i cultural jardiner de 
la ciutat. És per afrontar aquest repte que la ciutat de Barc
i naturalització, que canvia la forma de gestionar el verd i la biodiversitat de la ciutat. La gestió 
ecològica s’aplicarà a tota la ciutat, i la naturalització en algunes zones i espais adients escollits. Parcs
i Jardins ja ha començat a transformar al
també la instal·lació d’estructures de fauna per a què determinats grups faunístics d’interès puguin 
completar el seu cicle vital a la ciutat. Caldrà con
creació de més refugis de biodiversitat, 
forestal, reduir la poda d’arbres i arbusts, diversificar i augmentar les espècies d’arbusts, equilibrant
l’abundància entre elles, la implanta
promoure la sembra de prats de flor, minimitzar la plantació de flor de temporada, incrementant els 
grups de flor de plantes vivaces, consolidar el pr
conservar la flora d'interès natural (per exemple, orquídies, flora aquàtica, flora de Montjuïc, etc.) i 
posar en valor la flora herbàcia espontània de la ciutat, d
prioritàries sobre les quals actuar, especificar on fer
avançar cap a l'objectiu 'Fito zero', e
porcs senglars en el verd de la ciutat
l’ambientalització de la flota de vehicles i maquinària de P
manteniment dels espais verds pel que fa als diferents aspectes ambientals. 
ser estudiar les possibilitats de tancar cicles locals de la matèria: reaprofitar els residus de la poda per 
a la jardineria i per a altres projectes o f
sostenibilitat i la biodiversitat. 

 

 

de gestió ecològica i naturalització 

Un dels grans reptes del Pla natura és trobar un equilibri que permeti donar viabilitat als processos 
naturals que tenen lloc en els espais verds de la ciutat i que es van veure potenciats 

amb el confinament, i a l’hora, donar resposta a les necessitats d’ús i lleure que té la 
ciutadania i a la voluntat de conservació i posada en valor del patrimoni històric i cultural jardiner de 
la ciutat. És per afrontar aquest repte que la ciutat de Barcelona llança el projecte de gestió ecològica 
i naturalització, que canvia la forma de gestionar el verd i la biodiversitat de la ciutat. La gestió 
ecològica s’aplicarà a tota la ciutat, i la naturalització en algunes zones i espais adients escollits. Parcs
i Jardins ja ha començat a transformar alguns espais en hàbitats per a la flora i fauna

instal·lació d’estructures de fauna per a què determinats grups faunístics d’interès puguin 
completar el seu cicle vital a la ciutat. Caldrà continuar avançant en molts més projectes com són: 
creació de més refugis de biodiversitat, la conservació de les zones d’interès natural amb un caire 
forestal, reduir la poda d’arbres i arbusts, diversificar i augmentar les espècies d’arbusts, equilibrant

implantació de prats i herbassars atenent especialment als pol·linitzadors, 
romoure la sembra de prats de flor, minimitzar la plantació de flor de temporada, incrementant els 

grups de flor de plantes vivaces, consolidar el projecte de flora amiga i espontània als escocells, 
onservar la flora d'interès natural (per exemple, orquídies, flora aquàtica, flora de Montjuïc, etc.) i 

erbàcia espontània de la ciutat, definir les espècies vegetals invasores 
oritàries sobre les quals actuar, especificar on fer-ho i la superfície, definir mètode i aplicar

ar cap a l'objectiu 'Fito zero', elaborar bones pràctiques per gestionar i prevenir l'impacte dels 
porcs senglars en el verd de la ciutat. Pel que fa la gestió de l’Ajuntament, cal continuar amb 

la flota de vehicles i maquinària de Parcs i Jardins i calcular els impactes del 
manteniment dels espais verds pel que fa als diferents aspectes ambientals. Altres projectes poden 

diar les possibilitats de tancar cicles locals de la matèria: reaprofitar els residus de la poda per 
ineria i per a altres projectes o fer una política de compres sensible als valors de la 

 

  

Un dels grans reptes del Pla natura és trobar un equilibri que permeti donar viabilitat als processos 
potenciats la primavera de 

amb el confinament, i a l’hora, donar resposta a les necessitats d’ús i lleure que té la 
ciutadania i a la voluntat de conservació i posada en valor del patrimoni històric i cultural jardiner de 

elona llança el projecte de gestió ecològica 
i naturalització, que canvia la forma de gestionar el verd i la biodiversitat de la ciutat. La gestió 
ecològica s’aplicarà a tota la ciutat, i la naturalització en algunes zones i espais adients escollits. Parcs 

en hàbitats per a la flora i fauna, i ha iniciat 
instal·lació d’estructures de fauna per a què determinats grups faunístics d’interès puguin 

molts més projectes com són: la 
la conservació de les zones d’interès natural amb un caire 

forestal, reduir la poda d’arbres i arbusts, diversificar i augmentar les espècies d’arbusts, equilibrant 
prats i herbassars atenent especialment als pol·linitzadors, 

romoure la sembra de prats de flor, minimitzar la plantació de flor de temporada, incrementant els 
ojecte de flora amiga i espontània als escocells, 

onservar la flora d'interès natural (per exemple, orquídies, flora aquàtica, flora de Montjuïc, etc.) i 
efinir les espècies vegetals invasores 

ie, definir mètode i aplicar-ho, 
laborar bones pràctiques per gestionar i prevenir l'impacte dels 

la gestió de l’Ajuntament, cal continuar amb 
i calcular els impactes del 

Altres projectes poden 
diar les possibilitats de tancar cicles locals de la matèria: reaprofitar els residus de la poda per 

er una política de compres sensible als valors de la 



 

 

 

Eix 3: Amb i per a 
 

 

Per a moltes persones, els parcs i jardins urbans són l’única possibilitat de gaudir de la natura. 
Els espais verds contribueixen a la interacció entre les persones i a la convivència i són el marc 
idoni per a activitats que potenciïn els val
el coneixement de la biodiversitat. Cal  acollir i facilitar les iniciatives ciutadanes i també oferir 
propostes concretes perquè ciutadans, les organitzacions i la resta d’actors puguin tenir un 
paper actiu en la promoció i conservació de la biodiversitat urbana, implicant
activa en la seva millora. 

 

Per altra banda, els espais verds de la ciutat, la flora i la fauna associada, els elements històrics 
que hi són presents i també l’arbrat vi
permeten plantejar estratègies comunicatives, formatives i educatives

 

Accions: 

 

Acció 7.  

Impulsar un paper actiu per part de la ciutadania
urbana 

Alguns efectes del canvi climàtic com les ones de calor a l’estiu, i altres factors com el confinament degut a la 
pandèmia de la covid-19, han posat de manifest la necessitat de la presència de natura a la ciutat, i de  
replantejar els usos de molts espais
històrics molt visitats o especialment sensibles als impactes com sobre ús per persones o gossos i treballar els 
parcs atenent a les noves necessitats com ara refugis climàtics, 
Això vol dir també potenciar els projectes d’implicació i de voluntariat per a la planificació i per a accions de 
natura a la ciutat. Ex: el Programa 
accions en parcs i jardins, sembra o plantació d’escocells,...), l’
 
 
 
Acció 8.  

Activar la implicació de la ciutadania per conservar, protegir i millorar el verd i la 
biodiversitat en tots els àmbits 
Els serveis ambientals que ens aporta la vegetació són clau per a una bona qualitat de vida. I aquí juga un paper 
molt important el verd privat. Augmentar la seva superfí
atesa la contribució ambiental del
important potenciar aquests espais 
patis enjardinats; accions com oferir
es continuarà amb les gestions per o

Eix 3: Amb i per a la ciutadania 

Per a moltes persones, els parcs i jardins urbans són l’única possibilitat de gaudir de la natura. 
Els espais verds contribueixen a la interacció entre les persones i a la convivència i són el marc 
idoni per a activitats que potenciïn els valors lúdics i socials de la natura urbana i que fomentin 
el coneixement de la biodiversitat. Cal  acollir i facilitar les iniciatives ciutadanes i també oferir 
propostes concretes perquè ciutadans, les organitzacions i la resta d’actors puguin tenir un 

r actiu en la promoció i conservació de la biodiversitat urbana, implicant

ls espais verds de la ciutat, la flora i la fauna associada, els elements històrics 
que hi són presents i també l’arbrat viari tenen un gran potencial per a la divulgació i 
permeten plantejar estratègies comunicatives, formatives i educatives. 

paper actiu per part de la ciutadania en la promoció i conservació de la natura 

Alguns efectes del canvi climàtic com les ones de calor a l’estiu, i altres factors com el confinament degut a la 
19, han posat de manifest la necessitat de la presència de natura a la ciutat, i de  

replantejar els usos de molts espais verds. Cal fer Plans d’usos específics principalment 
històrics molt visitats o especialment sensibles als impactes com sobre ús per persones o gossos i treballar els 
parcs atenent a les noves necessitats com ara refugis climàtics, ,... 
Això vol dir també potenciar els projectes d’implicació i de voluntariat per a la planificació i per a accions de 

el Programa Mans al verd (actuacions d’eliminació de plantes invasores en zones forestals, 
, sembra o plantació d’escocells,...), l’ Estratègia agricultura urbana o el 

Activar la implicació de la ciutadania per conservar, protegir i millorar el verd i la 
biodiversitat en tots els àmbits  
Els serveis ambientals que ens aporta la vegetació són clau per a una bona qualitat de vida. I aquí juga un paper 

Augmentar la seva superfície ha de formar part de les polítiques municipals, 
atesa la contribució ambiental del conjunt d’espais verds de al ciutat, sigui quina sigui la seva titularitat.

aquests espais mitjançant la promoció d’horts, balcons, terrasses, terrats, cobertes, murs i 
; accions com oferir plantes, intercanvi de llavors, tallers de jardineria, divulgar 

s continuarà amb les gestions per obrir espais verds privats per a ús públic. El Pla Natura proposa 

Per a moltes persones, els parcs i jardins urbans són l’única possibilitat de gaudir de la natura. 
Els espais verds contribueixen a la interacció entre les persones i a la convivència i són el marc 

ors lúdics i socials de la natura urbana i que fomentin 
el coneixement de la biodiversitat. Cal  acollir i facilitar les iniciatives ciutadanes i també oferir 
propostes concretes perquè ciutadans, les organitzacions i la resta d’actors puguin tenir un 

r actiu en la promoció i conservació de la biodiversitat urbana, implicant-se de manera 

ls espais verds de la ciutat, la flora i la fauna associada, els elements històrics 
ari tenen un gran potencial per a la divulgació i 

en la promoció i conservació de la natura 

Alguns efectes del canvi climàtic com les ones de calor a l’estiu, i altres factors com el confinament degut a la 
19, han posat de manifest la necessitat de la presència de natura a la ciutat, i de  

principalment per a espais naturals i 
històrics molt visitats o especialment sensibles als impactes com sobre ús per persones o gossos i treballar els 

Això vol dir també potenciar els projectes d’implicació i de voluntariat per a la planificació i per a accions de 
invasores en zones forestals, 

Estratègia agricultura urbana o el Pla natura 

Activar la implicació de la ciutadania per conservar, protegir i millorar el verd i la 

Els serveis ambientals que ens aporta la vegetació són clau per a una bona qualitat de vida. I aquí juga un paper 
cie ha de formar part de les polítiques municipals, 

conjunt d’espais verds de al ciutat, sigui quina sigui la seva titularitat. És 
mitjançant la promoció d’horts, balcons, terrasses, terrats, cobertes, murs i 

tallers de jardineria, divulgar  fulletons, ....)i 
s verds privats per a ús públic. El Pla Natura proposa  



 

desenvolupar un servei  (formació, assessorament, bones pràctiques, subvencions, recursos...) 
necessitats de les organitzacions  (entitats, hospitals, comerços, hotels, empreses, indústries...) per ampliar la 
natura en els seus espais en el marc de la xarxa del Compromís Barcelona + Sostenible.
la publicació de  “bones pràctiques en jardins” de comerços,
Però també és important protegir aquest verd privat per evitar que pugui desaparèixer, i alhora m
ampliar i crear subvencions i concursos econòmics que promoguin el verd a 

 

Acció 9 .  

Estendre el coneixement de la natura urbana i el valor de la seva conservació  

Aquesta acció inclou potenciar projectes d'educació ambiental de natura
convivència entre els animals i els humans de la ciutat.
També es potenciarà un sistema en xarxa per apropar la natura a la ciutadania mitjançant els equipaments 
existents i nous equipaments (apropar la ciutadania i facilita
Aquests projectes s’acostaran al barris

 

Acció 10.  

Comunicar a la ciutadania el valor de la natura urbana 

Alguns exemples dels projectes que es preveuen són:  la c
Barcelona, mantenir i ampliar l'Atles de biodiversitat de Barcelona
divulgatiu de diferents temes del Pla
mitjans digitals, actuacions al carrer,..
biodiversitat de Barcelona. 

 

Acció 11.  

Fomentar la incorporació dels valors de la biodiversitat entre els 

Promoure la incorporació dels valors de la biodiversitat entre totes les professions, però sobretot 
amb les relacionades amb la pràctica urbanística, arquitectònica i ambiental. Dur a terme iniciatives 
de formació, debat tècnic, jornades, 
protocols en casos concrets. 

 

Acció 12CREAR UN CENTRE PER A LA CIUTADANIA

Crear un centre per a la ciutadania d’implicació i
biodiversitat a Barcelona 

Crear un centre d’interpretació i documentació del patrimoni natural, que ajudi al coneixement de la 
natura urbana, que faciliti recursos per al seu gaudi i
temàtica a la ciutat . 

 

 

esenvolupar un servei  (formació, assessorament, bones pràctiques, subvencions, recursos...) 
necessitats de les organitzacions  (entitats, hospitals, comerços, hotels, empreses, indústries...) per ampliar la 
natura en els seus espais en el marc de la xarxa del Compromís Barcelona + Sostenible.

“bones pràctiques en jardins” de comerços, entitats, organitzacions,...”.
Però també és important protegir aquest verd privat per evitar que pugui desaparèixer, i alhora m
ampliar i crear subvencions i concursos econòmics que promoguin el verd a la ciutat.  

Estendre el coneixement de la natura urbana i el valor de la seva conservació  

otenciar projectes d'educació ambiental de natura i projectes d’educació per a la 
convivència entre els animals i els humans de la ciutat.  

un sistema en xarxa per apropar la natura a la ciutadania mitjançant els equipaments 
existents i nous equipaments (apropar la ciutadania i facilitar el gaudi: concerts, caminar en grup, rutes... 
Aquests projectes s’acostaran al barris per apropar  la natura a la ciutadania. 

Comunicar a la ciutadania el valor de la natura urbana  

Alguns exemples dels projectes que es preveuen són:  la creació d’una web relativa al verd i la biodiversitat de 
antenir i ampliar l'Atles de biodiversitat de Barcelona, dur a terme publicacions de tipus tècnic i 

divulgatiu de diferents temes del Pla, fer accions comunicatives en diferents espais: mi
mitjans digitals, actuacions al carrer,.. o bé publicar anualment un balanç dels avenços del Pla i de l'e

Fomentar la incorporació dels valors de la biodiversitat entre els professionals

Promoure la incorporació dels valors de la biodiversitat entre totes les professions, però sobretot 
amb les relacionades amb la pràctica urbanística, arquitectònica i ambiental. Dur a terme iniciatives 
de formació, debat tècnic, jornades, publicacions, etc. proporcionant assessorament i dotant de 

CENTRE PER A LA CIUTADANIA 

per a la ciutadania d’implicació i d’interpretació del verd i de la 

centre d’interpretació i documentació del patrimoni natural, que ajudi al coneixement de la 
natura urbana, que faciliti recursos per al seu gaudi i la implicació, i que sigui un referent de la 

  

esenvolupar un servei  (formació, assessorament, bones pràctiques, subvencions, recursos...) per atendre les 
necessitats de les organitzacions  (entitats, hospitals, comerços, hotels, empreses, indústries...) per ampliar la 
natura en els seus espais en el marc de la xarxa del Compromís Barcelona + Sostenible. Un bon exemple pot se 

entitats, organitzacions,...”. 
Però també és important protegir aquest verd privat per evitar que pugui desaparèixer, i alhora mantenir, 

Estendre el coneixement de la natura urbana i el valor de la seva conservació   

projectes d’educació per a la 

un sistema en xarxa per apropar la natura a la ciutadania mitjançant els equipaments 
r el gaudi: concerts, caminar en grup, rutes... 

reació d’una web relativa al verd i la biodiversitat de 
ur a terme publicacions de tipus tècnic i 

er accions comunicatives en diferents espais: mitjans de comunicació,  
ublicar anualment un balanç dels avenços del Pla i de l'estat de la 

professionals 

Promoure la incorporació dels valors de la biodiversitat entre totes les professions, però sobretot 
amb les relacionades amb la pràctica urbanística, arquitectònica i ambiental. Dur a terme iniciatives 

publicacions, etc. proporcionant assessorament i dotant de 

d’interpretació del verd i de la 

centre d’interpretació i documentació del patrimoni natural, que ajudi al coneixement de la 
que sigui un referent de la 



 

 

 

 

Àmbit transversal 1: El coneixement
 

 

La conservació de la biodiversitat en el medi urbà i la relació entre natura i salut, són dos 
aspectes que es plantegen els governs locals d’arreu del món i sobre el qual cal avançar en 
coneixement teòric i aplicat. Per tal de planificar, gestionar i mante
tècnic– el patrimoni natural, cal aprofundir en el coneixement del verd i de la biodiversitat, 
estudiant el comportament i les necessitats de l
ambientals i socials que generen. Per
transformació que el canvi climàtic està produint en el medi natural.

Així mateix, la relació entre natura urbana i salut és un tema central a aprofundir per tal 
d’aplicar les conclusions al servei d
l’accessibilitat al verd  i l’equitat.  

 

Accions: 

Acció 13 

Crear l'Observatori de la Biodiversitat de Barcelona. Salut, desigualtats, canvi climàtic, 
espècies vegetals funcionals, beneficis de la natura i 

La creació de l’observatori de la biodiversitat 
difondre-la, al servei de les polítiques sobre natura urbana i de la ciutadania en general. Per a això
durà a terme un seguiment de l’estat i l’evolució del patrimoni natural mitjançant un banc de dades, 
un sistema d’indicadors del verd i de la biodive
ciència ciutadana. 

A banda a ciutat continuarà estudiant i 
associats al verd i a la biodiversitat. 
vegetals (qualitat de l’aire, regulació de la temperatura…)
vegetals més idònies per a cada tipologia de verd, 
exòtiques, s’elaboraran estudis dels beneficis de la natura i dels projectes de natura de diferents 
tipologies de verd,  s’estudiaran diferent
biodiversitat de la ciutat, dels gossos i gats sobre el verd i biodiversitat de la ciutat
els ocells dels impacte amb vidres d'edificis
i l’impacte global de la natura s
reducció del soroll, millora de la biodiversitat, oferta d’espais per a activitats de recreació, regulació 
fluxos d’aigua, reducció de la calor, oferta d’espais per a agricultura urbana, salut mental i benestar; 
desserveis: zoonosis, al·lèrgies, 

 

 

Àmbit transversal 1: El coneixement 

La conservació de la biodiversitat en el medi urbà i la relació entre natura i salut, són dos 
aspectes que es plantegen els governs locals d’arreu del món i sobre el qual cal avançar en 
coneixement teòric i aplicat. Per tal de planificar, gestionar i mantenir –des del rigor científic i 

el patrimoni natural, cal aprofundir en el coneixement del verd i de la biodiversitat, 
estudiant el comportament i les necessitats de les espècies en l’entorn urbà i 
ambientals i socials que generen. Per altra banda,  convé estar amatent i seguir el procés de 
transformació que el canvi climàtic està produint en el medi natural. 

Així mateix, la relació entre natura urbana i salut és un tema central a aprofundir per tal 
d’aplicar les conclusions al servei d’una vida saludable a les ciutats que afavoreixi 
l’accessibilitat al verd  i l’equitat.   

Crear l'Observatori de la Biodiversitat de Barcelona. Salut, desigualtats, canvi climàtic, 
espècies vegetals funcionals, beneficis de la natura i conservació de la biodiversitat

l’observatori de la biodiversitat és cabdal per produir informació, reunir
la, al servei de les polítiques sobre natura urbana i de la ciutadania en general. Per a això

n seguiment de l’estat i l’evolució del patrimoni natural mitjançant un banc de dades, 
un sistema d’indicadors del verd i de la biodiversitat, cartografia i estudis, comptant també amb la 

A banda a ciutat continuarà estudiant i aprofundint el coneixement sobre els beneficis ambientals 
associats al verd i a la biodiversitat. S’estudiaran els serveis que proporcionen les diferents espècies 
vegetals (qualitat de l’aire, regulació de la temperatura…), els desserveis, les e

cada tipologia de verd,  l’aplicació de les espècies autòctones, adaptades o 
estudis dels beneficis de la natura i dels projectes de natura de diferents 

s’estudiaran diferents impactes com la sobrefreqüentació humana sobre el ve
dels gossos i gats sobre el verd i biodiversitat de la ciutat

els ocells dels impacte amb vidres d'edificis, l’impacte de la ciutat en la biodiversitat
l’impacte global de la natura sobre la salut de la ciutadania: millora qualitat aire

reducció del soroll, millora de la biodiversitat, oferta d’espais per a activitats de recreació, regulació 
la calor, oferta d’espais per a agricultura urbana, salut mental i benestar; 

serveis: zoonosis, al·lèrgies, COVs, risc de gentrificació, productes contaminants en jardineria

  

 

La conservació de la biodiversitat en el medi urbà i la relació entre natura i salut, són dos 
aspectes que es plantegen els governs locals d’arreu del món i sobre el qual cal avançar en 

des del rigor científic i 
el patrimoni natural, cal aprofundir en el coneixement del verd i de la biodiversitat, 

es espècies en l’entorn urbà i els beneficis 
altra banda,  convé estar amatent i seguir el procés de 

Així mateix, la relació entre natura urbana i salut és un tema central a aprofundir per tal 
’una vida saludable a les ciutats que afavoreixi 

Crear l'Observatori de la Biodiversitat de Barcelona. Salut, desigualtats, canvi climàtic, 
conservació de la biodiversitat 

per produir informació, reunir-ne, avaluar-la i 
la, al servei de les polítiques sobre natura urbana i de la ciutadania en general. Per a això 

n seguiment de l’estat i l’evolució del patrimoni natural mitjançant un banc de dades, 
comptant també amb la 

sobre els beneficis ambientals 
els serveis que proporcionen les diferents espècies 

, les estudiar les espècies 
l’aplicació de les espècies autòctones, adaptades o 

estudis dels beneficis de la natura i dels projectes de natura de diferents 
la sobrefreqüentació humana sobre el verd i 

dels gossos i gats sobre el verd i biodiversitat de la ciutat,  l'impacte sobre 
mpacte de la ciutat en la biodiversitat global de la Terra 

: millora qualitat aire-salut humana, 
reducció del soroll, millora de la biodiversitat, oferta d’espais per a activitats de recreació, regulació 

la calor, oferta d’espais per a agricultura urbana, salut mental i benestar; 
COVs, risc de gentrificació, productes contaminants en jardineria. 



 

 

 

 

Acció 14 

Establir sinergies amb centres de recerca per fer transferència de

Per seguir avançant és necessari r
recerca, d’àmbit local i metropolità. 

  

 

Establir sinergies amb centres de recerca per fer transferència de coneixement

Per seguir avançant és necessari reforçar i ampliar les col·laboracions amb institucions i centres de 
, d’àmbit local i metropolità.  

  

coneixement 

eforçar i ampliar les col·laboracions amb institucions i centres de 



 

 

 

 

 

El Pla ha de treballar de manera compartida i transversal a la pròpia administració municipal i 
amb la ciutadania. Els reptes del Pla natura s’han d’impulsar i treballar en intercanvi i 
innovació més enllà de l’àmbit municipal. És necessari crear xarxa i r
institucionals amb les entitats implicades en la conservació de la biodiversitat i el verd urbà. 
Treballar a la ciutat amb aquests reptes és treballar pel patrimoni natural de tota la humanitat, 
i per a la vida plena de la ciutadania.

 

 

Accions: 

 

Acció 15 

Treballar de manera transversal en tot l'àmbit municipal i àmbit metropolità 

Per una banda caldrà conformar una organització de Parcs i Jardins adient a la nova gestió ecològica i 
de naturalització del verd i de la biodiversitat: 
capacitació de la figura d'ecojardiner
de treball transversals: Taula Verd
Model de ciutat, i dins el Programa Ajuntament més sostenible treballar per un Ajuntament 
biodivers.  

 

 

Acció 16 

Treballar amb la xarxa de les entitats i organitzacions a favor de la biodiversitat

La participació de la ciutadania 
propostes de diagnosis, desenvolupament d’accions, seguiment i avaluació del Pla natura.
el Consell per la sostenibilitat farà un
Consell. 

 

 

Àmbit transversal 2: La governança 

El Pla ha de treballar de manera compartida i transversal a la pròpia administració municipal i 
amb la ciutadania. Els reptes del Pla natura s’han d’impulsar i treballar en intercanvi i 
innovació més enllà de l’àmbit municipal. És necessari crear xarxa i r
institucionals amb les entitats implicades en la conservació de la biodiversitat i el verd urbà. 
Treballar a la ciutat amb aquests reptes és treballar pel patrimoni natural de tota la humanitat, 
i per a la vida plena de la ciutadania.  

Treballar de manera transversal en tot l'àmbit municipal i àmbit metropolità 

onformar una organització de Parcs i Jardins adient a la nova gestió ecològica i 
de naturalització del verd i de la biodiversitat: dotar de recursos, nous perfils professionals, 

d'ecojardiner. Altres projectes interessants són l’establiment de  tres taules 
Taula Verd-Salut; Taula Verd-Conservació de la biodiversitat i 

de ciutat, i dins el Programa Ajuntament més sostenible treballar per un Ajuntament 

Treballar amb la xarxa de les entitats i organitzacions a favor de la biodiversitat

articipació de la ciutadania é indispensable en la governança del pla. Per això participarà en 
propostes de diagnosis, desenvolupament d’accions, seguiment i avaluació del Pla natura.
el Consell per la sostenibilitat farà un seguiment periòdic del Pla Natura a través dels òrgans del 

  

El Pla ha de treballar de manera compartida i transversal a la pròpia administració municipal i 
amb la ciutadania. Els reptes del Pla natura s’han d’impulsar i treballar en intercanvi i 
innovació més enllà de l’àmbit municipal. És necessari crear xarxa i reforçar les relacions 
institucionals amb les entitats implicades en la conservació de la biodiversitat i el verd urbà. 
Treballar a la ciutat amb aquests reptes és treballar pel patrimoni natural de tota la humanitat, 

Treballar de manera transversal en tot l'àmbit municipal i àmbit metropolità  

onformar una organització de Parcs i Jardins adient a la nova gestió ecològica i 
recursos, nous perfils professionals, 

. Altres projectes interessants són l’establiment de  tres taules 
de la biodiversitat i Taula Verd-

de ciutat, i dins el Programa Ajuntament més sostenible treballar per un Ajuntament més 

Treballar amb la xarxa de les entitats i organitzacions a favor de la biodiversitat 

. Per això participarà en les 
propostes de diagnosis, desenvolupament d’accions, seguiment i avaluació del Pla natura. Tanmateix 

seguiment periòdic del Pla Natura a través dels òrgans del 



 

 

 

 

Acció 17 

Enfortir el lideratge de la ciutat  en matèria de la biodiversitat i participar en les 
iniciatives internacionals 

Participar activament en les xarxes de ciutats i en els organismes més rellevants compromesos ambla 
conservació de la biodiversitat duent a terme un intercanvi d’experiències és indispensable per 
avançar en les polítiques internes de conservació de la biodi

 

 

Acció 18 

Fer presents els reptes de la biodiversitat en la normativa municipal i en la 
documentació tècnica  

Per a certes activitats relacionades amb la natura trobem encara alguns esculls jurídics que cal 
estudiar per trobar la solució més idònia, ja sigui canviant, actualitzant o modificant la legislació 
vigent. En són exemples la legalització de 
agraris, o facilitar la participació ci

 

 

Acció 19 

Aprofundir en sistemes de finançament complementaris com ara la fiscalitat verda o el 
patrocini i aplicar-los 

Per aconseguir-ho és necessari f
existents, i dels futurs espais verds 
continuació estudiar les possibilitats de fiscalitat verda per a la creació de verd
altres vies de finançament per a la creació i el mante
accions de custòdia, cessions temporals, permisos, bonificacions,.... 

 

 

 

Enfortir el lideratge de la ciutat  en matèria de la biodiversitat i participar en les 

articipar activament en les xarxes de ciutats i en els organismes més rellevants compromesos ambla 
conservació de la biodiversitat duent a terme un intercanvi d’experiències és indispensable per 
avançar en les polítiques internes de conservació de la biodiversitat.  

Fer presents els reptes de la biodiversitat en la normativa municipal i en la 

activitats relacionades amb la natura trobem encara alguns esculls jurídics que cal 
ar la solució més idònia, ja sigui canviant, actualitzant o modificant la legislació 

vigent. En són exemples la legalització de l’apicultura, i permetre la comercialització de productes 
la participació ciutadana a l’espai verd públic.  

Aprofundir en sistemes de finançament complementaris com ara la fiscalitat verda o el 

ho és necessari fer una anàlisi del cost del manteniment del verd i de la biodiversitat 
dels futurs espais verds  previstos, pel que fa a recursos humans, econòmics i materials. 

studiar les possibilitats de fiscalitat verda per a la creació de verd. A més caldrà e
altres vies de finançament per a la creació i el manteniment dels espais verds, com ara el patrocini
accions de custòdia, cessions temporals, permisos, bonificacions,....  

Enfortir el lideratge de la ciutat  en matèria de la biodiversitat i participar en les 

articipar activament en les xarxes de ciutats i en els organismes més rellevants compromesos ambla 
conservació de la biodiversitat duent a terme un intercanvi d’experiències és indispensable per 

Fer presents els reptes de la biodiversitat en la normativa municipal i en la 

activitats relacionades amb la natura trobem encara alguns esculls jurídics que cal 
ar la solució més idònia, ja sigui canviant, actualitzant o modificant la legislació 

permetre la comercialització de productes 

Aprofundir en sistemes de finançament complementaris com ara la fiscalitat verda o el 

er una anàlisi del cost del manteniment del verd i de la biodiversitat 
previstos, pel que fa a recursos humans, econòmics i materials. I a 

. A més caldrà estudiar 
ais verds, com ara el patrocini, 



 

 
 


