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La gestió ecològica consisteix en l´ús sostenible dels recursos i la protecció del medi 
ambient, i en conseqüència de la salut.  S’APLICA A TOTA LA CIUTAT. 
 
La naturalització consisteix en la transformació dels espais verds, gestionant-los a favor 
dels processos ecològics i serveis ambientals, i de l’entrada espontània de flora i fauna, 
sense perdre la qualitat estètica i orientant-los al benefici social, de salut i de 
conservació de la biodiversitat. S´APLICA EN ALGUNS ESPAIS DE LA CIUTAT. 

NOUS CONCEPTES PER A UNA NOVA GESTIÓ Ajuntament  
de Barcelona 

  Més verd:  
      +1m2/hab = 160 noves ha 
   Millor verd, + naturalitzat 
   Amb la ciutadania 

2017-2030 

PROJECTE DE GESTIÓ ECOLÒGICA I NATURALITZACIÓ DELS ESPAIS VERDS 



ELS BENEFICIS DEL CANVI DE GESTIÓ  Ajuntament  
de Barcelona 

Per què  
és important 
tenir un verd 
de qualitat?  

Barcelona aposta per la gestió ecològica i la naturalització dels espais verds  
L’objectiu és augmentar la natura a la ciutat per guanyar més salut i qualitat de vida 

Beneficis de comptar amb més i millor verd per la 
ciutadania l’ecosistema i la fauna:  
- Contribueix al benestar físic i emocional 
- Millora la qualitat de l’aire 
- Regula les temperatures i aporta ombra i frescor 
- Proporciona tranquil·litat i espais de trobada 
- Aporta valor paisatgístic i estètic a la ciutat 



 PROJECTES METROPOLITANS DE NATURA 
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BESÒS SALUDABLE. 

RENATURALITZACIÓ DELS 

ESPAIS D´OPORTUNITAT 

(2020) 

PLA 
ESPECIAL 

(2002) 

MPGM 
PLA ESPECIAL 

(2015) 

MPGM PEPNAT 
(provisional 2019) 

PLA LITORAL 
(2019) 



PROPOSTA PER AL CANVI DE GESTIÓ Ajuntament  
de Barcelona 

D’una gestió diferenciada a una gestió ecològica en la que tots els tipus d’espais tenen el mateix protagonisme 



• representen una significació i entitat 
històrica i artística 
• poden tenir una col·lecció vegetal 
remarcable 
• jardins que esdevenen l’únic exemple 
representatiu d’un corrent o d’un 
moment 
• s’inclouen espais singulars o 
emblemàtics 
• generalment, compten amb la presència 
d’arbres grans i vells,  tanques vegetals 
retallades, topiària i praderes de gespes 
C3 tradicionals 
• formen part d´un inventari municipal 
establert per una Comissió adhoc 

• elevada afluència  
• ús intens 
• generalment presenten  
una elevada oferta d’equipaments 
• no entren en la definició de cap dels 
altres dos grups 

• espais amb una superfície naturalitzada 
superior al 60%, constituïda per la 
presència d’elements com prats, 
herbassars, grups mixtos de vivaces, 
basses naturalitzades, bosquets, zones 
d’interès natural llenyoses i herbàcies, i 
zones d’especial interès alterades 
• espais d’especial interès per a la flora 
autòctona i espontània i per la 
importància de  la fauna present 
• poden presentar comunitats vegetals 
assilvestrades 
• poden ser espais naturals o semi 
naturals, amb zones forestals i herbassars 
• poden ser  creació humana com els 
refugis de biodiversitat  

Parc del Laberint d’Horta Interior d’Illa de l’Eixample Espai Ninot- Clínic   

Espais biodiversitat (bio) Espais urbans Espais patrimonials 

TRES NOUS TIPUS D´ESPAIS  Ajuntament  
de Barcelona 



Espais biodiversitat Espais urbans Espais patrimonials 

TRES NOUS TIPUS D´ESPAIS  Ajuntament  
de Barcelona 

134,1 ha  631,7 ha 256,1 ha 



MESURES PER A LA NATURALITZACIÓ 

NOUS CONCEPTES PER A UNA NOVA GESTIÓ 

MESURES   
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HÀBITATS: 
• creació de nous hàbitats de diferents tipus (vegetals, aquàtics, litorals,...) 
• Crear diversitat d’ambients (herbassars, grups arbustius, arboris,...) 
• millora del sòl i connectivitat dels espais verds 
• augment de la biomassa  
• transformar les basses per tal que hi pugui viure fauna aquàtica 
 
ESPÈCIES: 
• plantació de més espècies vegetals autòctones i més diversificació de la flora: arbrat, arbusts, herbes 
• deixar créixer la gespa per tal que esdevingui un prat natural o herbassar 
• deixar créixer plantes i flors espontànies, sobretot als escocells dels arbres 
• plantació de flora amiga o beneficiosa que afavoreix la fauna útil, principalment als escocells dels arbres i als horts 
• conservació i potenciació de les espècies de flora i fauna protegides i/o d’interès o útils 
•eliminació d’espècies invasores en espais concrets instal·lar caixes niu i altres estructures per a la fauna 



Nous espais  per naturalitzar  Ajuntament  
de Barcelona 

PARCS I ESPAIS VIARIS  AMB 
POSSIBILITATS  DE NATURALITZAR:  
s’estudiarà com compatibilitzar la pressió del 

parc amb accions de naturalització                                                                        

ESPAI VERD Superfície m2 

Parc de la Mar Bella 22.323,69 

Parc de Diagonal Mar  134.331,7 

Parc de la Nova Icària 28.160,9 

Parc de Poblenou (una part) 104.708,9 

Parc de la Trinitat 54.072,11 

Voltants del Polvorí (Montjuïc) 15.000 

Anella Olímpica - Europa, Pl.  (protecció orquídees) 68.898,98 

Parc de Montjuïc – zona Av. Estadi (protecció orquídees) 35.641,05 

Parc de Montjuïc - Pg. Dels Cims 19.843,6 

Jardins de Petra Kelly 68.637,78 

Can Solé (Vallvidrera) 1.428,8 

Parc Rieres d'Horta 26.228,54 

Pl. Karl Marx 9.272,32 

Parc  Central de Nou Barris (protecció zona aquàtica) 126.547,41 

Parc  Casa de l'Aigua 11.932,8 

Parc de la Pegaso (zona aquàtica) 35.196,32 

Parc de La Maquinista de Sant Andreu 21.073,71 

60 espais viaris (rotondes, via pública,...) 

17 espais verds de 783.298,61 m2 

+ 60 espais viaris 

Orquídees  espontànies a l’Anella Olímpica 



Com avança la naturalització  Ajuntament  
de Barcelona 

BCN treballa en el mapa de naturalització 

Els espais de biodiversitat inclouen: 
• Espais bio (parcs i altres) 
• Zones d’interès natural en espais  
patrimonials històrics (en revisió) 
•5 Refugis bio 
•22 Actuacions de naturalització 

NOTA: en curs. S’està treballant en l’inventari de les Zones d’interès natural (ZIN i ZinA) dels espais patrimonials històrics, algunes de les 
quals estan en el mapa. A més s’afegiran espais com els escocells sembrats i amb herbes espontànies, els “Jardins d’aigua”, els “Suds”, 
les parcel·les verdes,  les reserves de natura, les basses naturalitzades  i noves propostes. 



 Les zones d’interès natural  Ajuntament  
de Barcelona 

Barcelona compta amb zones d'interès natural a Montjuïc, Tres Turons i el vessant de solell de Collserola, en les 
quals hi destaca la presència d'un tipus de vegetació pròpia de la regió mediterrània. Són l'hàbitat d'una gran 
diversitat de flora i fauna i també desenvolupen un paper important com a zones donadores de biodiversitat a la 
trama urbana de la ciutat.  
 
Fins ara inventariades al NEV com a zona naturalitzada o boscany.  
A l’inventari del NEV sumen un total de 120 ha (en revisió) 

Zona d'Interès Natural (ZIN) (d’origen natural), caracteritzada  per la seva composició, amb comunitats naturals o 
seminaturals, en bon estat de conservació, que conformen un hàbitat especialment favorable per a la flora i la 
fauna. La vegetació exòtica invasora o els elements vegetals provinents de la jardinera ornamental de la ciutat són 
poc representatius en relació al conjunt.  Són espais que presenten un manteniment associat de mínima intervenció 
per afavorir la biodiversitat de l’espai i per afavorir la gestió. S’han diferenciat en: 
  
      ZIN llenyosa: quan l'espai presenta un estructura vegetativa eminentment arbustiva  i/o arbòria.  
      ZIN herbàcia: quan l'espai presenta una estructura vegetativa eminentment herbàcia.  

Zin llenyosa al Castell de Montjuïc Zin herbàcia al Parc de la Creueta del Coll Camí de l‘Esparver (Montjuïc) 



Les herbàcies en els espais verds Ajuntament  
de Barcelona 
Ajuntament  
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Prat de flor 
 sembrat  

Herbàcia Superfície m2 (2020) Tendència 

Gespa  tradicional 1.629.118  

Prat urbà 203.600  

Herbassar 218.453  

Prat  de flor sembrat 9.423  
 



 Els escocells  Ajuntament  
de Barcelona 

Eradicació de l’herbicida  glifosat (gener 2016). Canvis en la gestió dels escocells 

 Mapificació dels carrers (per Districtes): 
-   Escocells amb desherbatge i desbrossament manual. CARRERS A 
- Escocells amb herbes espontànies . CARRERS  B  I C 
- Escocells amb encoixinat.  
- Projecte “Sembra d’escocells amb flora amiga”, útil com a depredadora de plagues d’arbres.   

Més de 1.300 escocells sembrats 
Escocells amb encoixinat: 5.315  ut 
50 sp flora espontània en escocells 

CARRERS A | Zones emblemàtiques, centres d’antics nuclis històrics . Zones d’ús 
molt intens i zones comercials.  
CARRERS B | Zones de trama urbana. Intensitat mitja.  
CARRERS C | Zones properes a espais naturals (Collserola, Besòs, Montjuïc).  



 
 
 
 

Corretjola (Convolvulus arvensis) Ravenissa blanca 
(Diplotatxis erucoides) 

Caps blancs (Alyssum 
maritimum) 

Margaridoia (Bellis perennis) Borratja (Borago 
officinalis) 

Boixac de camp (Calendula 
arvensis) 

“Posar en valor la flora espontània”.  
Les grans desconegudes són plantes molt comunes a la ciutat i amb gran potencial pol·linitzador 
 

 Els escocells  Ajuntament  
de Barcelona 

Flora espontània durant el confinament.  29 d’abril de 2020 



Figura de protecció Refugis bio   Ajuntament  
de Barcelona 

Creació d’una figura de protecció especial dels refugis de biodiversitat presents en 
espais verds, amb àrees d’especial interès per a la fauna. Per ex.: fauna aquàtica i nius 
d’ocells. Exemples a Ciutadella, Diagonal Mar i Sagrada Família. 

Refugi de biodiversitat del Parc de la Ciutadella 
 
• Durant el període de reproducció i cria de la fauna (de març a 
juliol) evitar tasques de manteniment de la vegetació de les zones 
refugi (blau) a excepció de les estrictament imprescindibles.  
 
• Per facilitar el desplaçament de les aus aquàtiques, evitar  
tancaments de parterres  
 



Refugi de biodiversitat de la Plaça Sagrada Família  i Plaça Gaudí    

•  Durant el període de reproducció i cria de la fauna (de març a juliol) evitar tasques de manteniment de la 
vegetació de les zones refugi (blau), a excepció de les estrictament imprescindibles.  

Refugi de biodiversitat del Parc de Diagonal Mar 

Figura de protecció Refugis bio   Ajuntament  
de Barcelona 



Protecció d’aus en edificis   Ajuntament  
de Barcelona 

PROJECTE AUS PROTEGIDES EN EDIFICIS: falciots, ballesters, orenetes, xoriguer, falcó, gralla ... 
 
 

 Normativa autonòmica i estatal de protecció: Decret Legislatiu 2/2008 Text refós de la Llei de protecció dels 
animals, Llei 42/2007 del patrimoni natural i de la biodiversitat, Reial Decret Estatal 139/2011 Llistat d’espècies 
Silvestres en Règim de protecció Especial i del catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades i Article 334 del Codi 
Penal.  

 
 Novetats i recursos a disposició de promotors públics o privats, i ciutadania: 
 

 S’inclou la normativa de protecció d’espècies protegides a la guia de  
tràmits de l’aplicatiu E-Llicències per a la concessió de llicències d’obra a privats 

 
 Web Ecologia Urbana Protecció d’aus nidificants  
 https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/aus-en-edificis  

 https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/aves-en-edificios 
 https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/birds-in-buildings 

 
 Guia “Arquitectura i fauna urbana” online. Solucions arquitectòniques  
       en rehabilitacions i obra nova per integrar espais de nidificació i refugi. 

 
 Llistat de 950 adreces d’edificis amb presència de nius d’espècies protegides 

 
 Visor de nius per localitzar edificis amb presència de nius d’espècies  
protegides  https://visornius.cat/visor/consulta 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/aus-en-edificis
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/aus-en-edificis
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/aus-en-edificis
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/aus-en-edificis
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/aus-en-edificis
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/aus-en-edificis
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/aus-en-edificis
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/aus-en-edificis
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/aus-en-edificis
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/aus-en-edificis
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/aus-en-edificis
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/aves-en-edificios
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/aves-en-edificios
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/aves-en-edificios
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/aves-en-edificios
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/aves-en-edificios
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/aves-en-edificios
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/aves-en-edificios
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/aves-en-edificios
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/aves-en-edificios
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/aves-en-edificios
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/aves-en-edificios
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/birds-in-buildings
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/birds-in-buildings
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/birds-in-buildings
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/birds-in-buildings
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/birds-in-buildings
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/birds-in-buildings
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/birds-in-buildings
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/birds-in-buildings
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/birds-in-buildings
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/birds-in-buildings
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/birds-in-buildings
https://visornius.cat/visor/consulta
https://visornius.cat/visor/consulta
https://visornius.cat/visor/consulta
https://visornius.cat/visor/consulta
https://visornius.cat/visor/consulta


Croquis de solucions de nius d’obra 

Fotos d’ocellets en façanes 

Solucions tècniques prefabricades per a 
nius 

Portada de la guia 



1. CANVI DE GESTIÓ EN LA JARDINERIA:  BCN consolida la implantació de la gestió ecològica i la naturalització dels espais verds, 
passant d’una jardineria intensiva a una jardineria de baix impacte, sostenible i ecològica. Nova classificació del verd  
  
2. BIOMASSA VERDA: BCN aposta per incrementar la seva biomassa verda (arbrat més gran, més arbustos, més herbàcies) i en fa 
el seguiment per NDVI (cobertura vegetal) 
 
3. CONNECTIVITAT: BCN potenciarà la infraestructura verda amb la connectivitat entre espais verds, per donar millors serveis 
ecosistèmics a la ciutadania i afavorir la fauna 
 
4. HERBÀCIES: BCN aposta pels prats i herbassars  excepte en els espais patrimonials (històrics i singulars) 
 
5. ZONES D’INTERÈS NATURAL: BCN reconeix les zones d’interès natural, que són àrees forestals naturals o seminaturals, arbrades, 
arbustives i herbàcies, i que no són parcs i jardins de creació humana i els aplica una nova gestió per a la conservació de la 
biodiversitat 
 
6. FLOR ORNAMENTAL: BCN redueix els grups de flor de temporada amb planta anual, excepte en espais patrimonials, i treballarà  
amb planta vivaç, rosers i grups mixtos, més sostenibles i que duren uns anys; i amb prats de flor, d’interès per a la biodiversitat i 
amb alt valor ornamental 
 
7. ESCOCELLS: Barcelona opta per la naturalització en la gestió dels escocells amb un 35% de carrers amb desherbatge, un 25% 
amb gestió d’herbes espontànies i un 40% amb herbes espontànies. Continuarà el projecte “sembra d’escocells” amb flora amiga 
 
8. EL SÒL: BCN permeabilitzarà (despavimentarà) 3 ha i hi recuperarà el sòl orgànic 
 
9. FAUNA: BCN aposta per la conservació de la fauna creant estructures per a les diferents espècies  
 
10. FAUNA: BCN restringeix la poda d’arbres i arbusts, i adapta el calendari per respectar la nidificació i la pol·linització  
 

20 Compromisos 2020-2023 del projecte Cap a la gestió ecològica i  
la naturalització  dels espais verds a la ciutat de Barcelona 
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11. FAUNA: BCN intensifica els projectes de conservació de fauna protegida (aus en edificis i en arbrat,  i altres vertebrats protegits) 
 
12. FAUNA: Creació d’hàbitats per a ocells i altra fauna. Es plantaran grups d’arbusts i es diversificaran les espècies d’arbusts per 
crear hàbitats en favor de la fauna 
 
13. FAUNA: Protecció d’àrees existents. En àrees d’especial interès per a la fauna presents en parcs i jardins, es crearà la figura de 
protecció especial “Refugis de biodiversitat “, i s’aplicaran les mesures que se’n derivin en els espais adients 
 
14. FAUNA: BCN continuarà amb el projecte de naturalització de basses ( Desconsol al Parlament de Catalunya,  Francesc Macià i 
Safareig de Can Soler) 
 
15. COMPRA SOSTENIBLE: Renovació de maquinària i vehicles: BCN està renovant les màquines i vehicles amb una compra més 
sostenible, tant pel que fa a emissions de carboni com de sorolls. Es prioritza la maquinària elèctrica, i es seguiran els criteris de la 
Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles del Programa Ajuntament+sostenible. 
 
16. COMPRA PER A LA BIODIVERSITAT: BCN amplia el catàleg d’espècies arbustives i vivaces que es compren, introduint-ne de 
noves  fins arribar al 55% d’espècies amb valor per a la biodiversitat  (atraients per als pol·linitzadors, fauna auxiliar i ocells) 
 
17. GESTIÓ ECOLÒGICA DE PLAGUES: BCN aposta per buscar alternatives als tractaments que, per motius de seguretat, encara són 
químics (per a la processionària, morrut de les palmeres i tigre del plàtan). BCN experimenta amb herbicides ecològics i continua 
amb la lluita biològica 
 
18. RESIDUS ORGÀNICS: BCN farà projectes per tancar els cicles de la matèria. Assolirà el 100 % de compostatge dels residus 
orgànics dels horts  i el seu consum en els horts municipals 
 
19. RESIDUS ORGÀNICS:  BCN farà un projecte de tancament del cicle reaprofitament de fusta de poda per a la jardineria urbana 
 
20. ELIMINACIÓ D´IMPACTES: Gestionar els impactes de gats, gossos i senglars en els espais verds, per protegir la biodiversitat 

20 Compromisos 2020-2023 del projecte Cap a la gestió ecològica i  
la naturalització  dels espais verds a la ciutat de Barcelona  
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Barcelona. 5 de juny de 2020 


