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1. PER QUÈ UN NOU PLA?

Nou Pla horitzó 2030
i programa 2021-2025
Atenent :
- als reptes del canvi climàtic,
- a la preservació de la salut de la ciutadania
- i a la reducció de la biodiversitat a la Terra

Pla V+B 2013

2020
Assoliments Pla V+B

Situació ambiental global 2021: més greu i més reconeguda.
“Una biodiversitat sana és la infraestructura essencial que sosté totes les formes de vida sobre la Terra, inc. la vida humana”.
Secretària executiva CDB
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2. ESTRUCTURA DEL NOU PLA 2021-2030

ESTRUCTURA NOU PLA 2021-2030
Eixos

Àmbits
transversals

EIX 2. CONSERVACIÓ
I MILLORA DEL VERD
I BIODIVERSITAT

EIX 3. AMB I PER A LA
CIUTADANIA

I LA GOVERNANÇA

EIX 1. MÉS
VERD I BIODIVERSITAT
EL CONEIXEMENT

PLA 2013-2020
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ÀMBITS TRANSVERSALS:
EL CONEIXEMENT I LA GOVERNANÇA

2. ESTRUCTURA DEL NOU PLA 2021-2030

EIX 1. MÉS
VERD I
BIODIVERSITAT

EIX 2.
CONSERVACIÓ I
MILLORA DEL
VERD I
BIODIVERSITAT

EIX 3.AMB I PER
A LA
CIUTADANIA

11 Projectes
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EN EL DESPLEGAMENT DEL PLA HI HAN
PARTICIPAT, ENTRE D’ALTRES:

PROGRAMA DE BIODIVERSITAT - PIJBIM MASU - EU - BR - BIMSA – IMU - CREAF - ICO ZOO DE BCN - UB - MUSEU DE CIÈNCIES
NATURALS - INSTITUT BOTÀNIC - JARDÍ
BOTÀNIC - CONSORCI BESÒS - ASPB AGENTS RURALS - GENERALITAT - DIPUTACIÓ
- CREAF - GALANTHUS - CTFC - UNIVERSITAT
DE VIC - OXYGASTRA - PARC DE COLLSEROLA
- SEFAS - UAB - CBMS - MUSEU DE
GRANOLLERS - AMB - ICTA - ISGLOBAL ESCOLA DE JARDINERIA RUBIÓ I TUDURÍ XARXA DE CONSERVACIÓ DE LA NATURA ...

4. ASSOLIMENTS I FEINES EN CURS

EIX 1. INCREMENTAR EL VERD I LA BIODIVERSITAT
EIX 2. CONSERVAR I MILLORAR EL VERD I BIODIVERSITAT
EIX 3. AMB I PER A LA CIUTADANIA
ÀMBIT 1. EL CONEIXEMENT
ÀMBIT 2. LA GOVERNANÇA

Jardins del Dr. Pla i Armengol. Abril 2021
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EIX 1. INCREMENTAR EL VERD I LA BIO

✔Identificada la infraestructura verda de la ciutat (NDVI)
Cobertura verda total (NDVI) 3.659 ha (2017)

• 3.463 ha de cobertura verda (1.866 ha sense comptar Collserola)
• 21,6 m2/hab de cobertura verda (11,6 m2/hab sense comptar Collserola)
• Eixample té 4m2/hab cobertura vegetal inclòs cobertura d’ arbrat

Espais verds urbans 1.136 ha (2017)

• 1.150 ha d’espais verds mantingudes per PiJ
• 7m2verd/hab.
• Eixample té 1,9 m2 superfície d’espais verds/hab
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EIX 1. INCREMENTAR EL VERD I LA BIO

✔Treballem en el Model del verd, que ha de ser la visió del Pla, pel que fa a l’eix 1.
ZONES D’ACTUACIÓ
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✔Estudis de serveis socioambientals de la infraestructura verda

EIX 1. INCREMENTAR EL VERD I LA BIO

EIX 1. INCREMENTAR EL VERD I LA BIO

ACTUACIONS FETES I EN CURS (2015-2019)
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✔ Desplegament

EIX 1. INCREMENTAR EL VERD I LA BIO

de la Mesura de govern: Programa d’impuls de la infraestructura verda urbana.
Línia 1. Increment de la infraestructura verda urbana
Objectiu: 160 ha per al 2030 = 1 m2 més de verd /hab = 40 noves ha per mandat

EIX 2. CONSERVAR I MILLORAR EL VERD I LA BIO
 Conservació de la flora i fauna

12

EIX 2. CONSERVAR I MILLORAR EL VERD I LA BIO
Conservació de la fauna

13

Ajuntament
de Barcelona

EIX 2. CONSERVAR I MILLORAR EL VERD I LA BIO

Creació de nous espais per a la natura. Enriquir el verd existent i potenciar-ne la funció d’hàbitat

EIX 2. CONSERVAR I MILLORAR EL VERD I LA BIO
 Gestió dels espais verds amb criteris d’eficiència i sostenibilitat i a favor de la biodiversitat
Les herbàcies

Sega selectiva. Jardins de Joan Brossa,
Montjuïc

Zin herbàcia al Parc de
la Creueta del Coll

15
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EIX 3 . AMB I PER A LA CIUTADANIA

6 Accions de la Mesura de govern Programa d’impuls de la IVU
30 Accions del Pla de Joc
5 Accions del Pla director de l’Arbrat de Bcn 2017-2037
16 Accions de l’Estratègia d’Agricultura urbana de Bcn
Pla estratègic del CFL
10 Accions del programa Mans al verd 2030

Manifest en defensa del verd i de la biodiversitat de la ciutat de
Barcelona.
Grup de treball del verd i biodiversitat.
Signat per 177 organitzacions i 284 persones a títol individual

ÀMBIT 1. EL CONEIXEMENT

✔El coneixement al servei de la conservació i millora de la biodiversitat urbana

Alguns exemples d’estudis i seguiment de l’evolució de la flora i la fauna de la ciutat

17

ÀMBIT 1. EL CONEIXEMENT

✔El coneixement al servei de la conservació i millora de la biodiversitat urbana

Estudis i seguiment de l’evolució de la flora i la fauna de la ciutat
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ÀMBIT 1. EL CONEIXEMENT

✔El coneixement al servei de la conservació i millora de la biodiversitat urbana

Publicacions destacades

*Consultables online
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ÀMBIT 1. EL CONEIXEMENT
✔El coneixement al servei de la difusió

20

ÀMBIT 2. LA GOVERNANÇA

La governança al Pla del verd i de la biodiversitat des del 2013

Reptes interns:
●

La biodiversitat ha entrat en les polítiques municipals: Creació del Programa de
Biodiversitat i dotació de recursos econòmics i humans.

●

Es transforma el model de gestió del verd, que incorpora la biodiversitat.

●

El Pla del Verd i de la Biodiversitat es desplega amb el conjunt de l’organització. Els reptes
del Pla es fan presents a la documentació tècnica i legal, i als projectes de transformació
urbanística.

Impacte i col·laboració externa:
• Els reptes del Pla s’impulsen i es treballa en intercanvi i innovació més enllà de
l’Ajuntament de Barcelona, i es comparteixen amb la ciutadania.

21
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5. PRIMER ESBORRANY DEL PLA: 3 EIXOS, 2 ÀMBITS, 19 ACCIONS + PROJECTES
EIX o ÀMBIT

EIX 1: Més verd

EIX 2: Millorar i
conservar el verd i la
biodiversitat

EIX 3: Amb i per a la
ciutadania

Àmbit transversal 1:
Coneixement

Àmbit transversal 2:
Governança

N.
1
2

ACCIÓ
Desplegar el Model del Verd, per incrementar i connectar, en el marc de la Infraestructura verda metropolitana
Implantar la Carta del verd

3

Impulsar 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

4
5
6
7

Conservar els hàbitats i les espècies terrestres
Conservar els hàbitats i les espècies aquàtiques
Desplegar el projecte de gestió ecològica i naturalització
Conservar i millorar el verd i la biodiversitat en els jardins històrics

8

Impulsar un paper actiu per part de la ciutadania en la promoció i conservació de la natura urbana en l’àmbit públic

9
10
11

Activar la implicació de la ciutadania per conservar, protegir i millorar el verd i la biodiversitat en l’àmbit privat
Estendre el coneixement de la natura urbana i el valor de la seva conservació
Comunicar a la ciutadania el valor de la natura urbana

12

Fomentar la incorporació dels valors de la biodiversitat entre els professionals

13

Crear l'Observatori de la Biodiversitat de Barcelona (dades, indicadors, cartografia, estudis…)

14

Establir sinergies amb centres de recerca per reforçar la transferència de coneixement

15

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

16
17
18

Treballar amb la xarxa de les entitats i organitzacions a favor de la biodiversitat
Enfortir el lideratge de la ciutat en matèria de la biodiversitat i participar en les iniciatives internacionals
Fer presents els reptes de la biodiversitat en la normativa municipal i en la documentació tècnica

19

Aprofundir en sistemes de finançament complementaris com ara la fiscalitat verda o el patrocini i aplicar-los
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11 PROJECTES TRACTOR 2021-2025
Planificar la infraestructura verda amb priorització de l’equitat, l’accessibilitat, la dimensió, la quantitat i la connexió metropolitana i
dins la ciutat. Incloure-hi els corredors verds i els eixos verds.
EIX 1

Desplegar la Carta del Verd i la Biodiversitat i aplicar-la als projectes d’urbanització, edificació i millora de l’espai públic, com a
instrument de disseny del sòl, l’aigua i la vegetació.
Executar els projectes planificats amb l’objectiu d’arribar a les 160 hectàrees l’any 2030 (+1 metre quadrat de verd per habitant)
Participació de Barcelona en el desplegament del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola (PEPNat Collserola).

EIX 2

Continuar avançant i desplegant la gestió ecològica i la naturalització de determinats espais verds.
Experimentar i aplicar la sembra de prats de flor amb barreges de llavors de plantes autòctones.
Potenciar els projectes d’implicació de la ciutadania en accions de natura a la ciutat, com per exemple el programa Mans al Verd,
l’estratègia d’agricultura urbana, etc.

EIX 3

ÀMBIT 1

Desenvolupar un servei (formació, assessorament, bones pràctiques, subvencions, recursos, etc.) per atendre les necessitats de les
diferents organitzacions (entitats, hospitals, comerços, hotels, empreses, indústries...) per ampliar la natura en els seus espais en el
marc de la Xarxa de Compromís Barcelona + Sostenible.
Crear un observatori de la biodiversitat per recollir, estudiar, analitzar i difondre la informació al servei de les polítiques sobre natura
urbana i de la ciutadania en general. Seguiment de l’estat i l’evolució del patrimoni natural amb banc de dades, sistemes d’indicadors
del vers i la biodiversitat, cartografia, estudis i coneixement de la ciència ciutadana.
Elaborar i fer pública una avaluació de l’impacte global de la natura sobre la salut de la ciutadania analitzant qüestions com la qualitat
de l’aire, el soroll, millora de biodiversitat, aigua, calor i temperatura, agricultura urbana, salut i benestar, desserveis (zoonosi,
al·lèrgies, etc).

ÀMBIT 2

Dotar els treballadors i treballadores de Parcs i Jardins de recursos, nous perfils professionals i capacitacions d’ecojardineria per
maximitzar la gestió ecològica i la naturalització dels espais verds.

PLA NATURA BARCELONA 2021-2030
DECIDIM
27 Abril de 2021
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