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LA BIODIVERSITAT – LA VARIETAT DE LA VIDA 

Diversitat genètica  Diversitat d’organismes  Diversitat d’ecosistemes  

La definició més acceptada és 
la gestada en el conveni de la 
diversitat biològica de Rio, 
1992: 
 
-Diversitat genètica (diversitat 
de genomes de cada espècie) 
 

- Diversitat d’organismes 
(diversitat d’espècies dins un 
ecosistema) 
 

- Diversitat d’ecosistemes 
(diversitat d’hàbitats, 
comunitats i relacions en una 
regió) 
 
 



És un element clau en la 
funcionalitat dels ecosistemes 
què, en definitiva, fan possible 
les condiciona per viure, també 
per l’home. La biodiversitat ens 
sustenta. 
 
És un dels principals serveis 
ecosistèmics de suport i, per 
tant, és la base de molts 
beneficis directes per la 
societat, tant científics com de 
lleure, d’aprovisionament o de 
regulació. 
 
Dota de resiliència els 
ecosistemes i el territori. 
 
 
 

Ens sustenta  Principal servei de suport  Ens fa més resilients  

PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA BIODIVERSITAT? 



Hàbitats d’interès comunitari  Zones humides  Ruta migratòria d’aus  

PER QUÈ ÉS IMPORTANT EN ÀREES METROPOLITANES COM L’AMB 

L’AMB se situa al hot-spot de 
biodiversitat de la conca 
mediterrània, i conserva 
hàbitats mediterranis i zones 
humides de notable interès per 
a la biodiversitat. 
 
D’altra banda, també se situa 
en una de les principals rutes 
migratòries d’aus entre el nord 
d’Europa i Àfrica  
 
 



En àrees metropolitanes pren 
importància, sobretot, el 
servei de suport que fa la 
biodiversitat a serveis de 
regulació, com l’atenuació de 
l’illa de calor, o a serveis 
culturals, com el lleure en 
espais oberts o l’educació 
ambiental. 
 
 

Illa de calor  Lleure  Educació ambiental  

PER QUÈ ÉS IMPORTANT EN ÀREES METROPOLITANES COM L’AMB 



A l’AMB es disposa de 
nombrosa informació sobre la 
biodiversitat de molts dels seus 
espais protegits i/o municipis. 
Aquesta informació, però, 
moltes vegades no és completa 
per a tots els grups,  està presa 
amb metodologies diferents, i 
no és homogenia per a tots els 
territoris. 
 
I, encara més greu, fins a dia 
d’avui no sabíem fins a quin 
punt desconeixem la 
biodiversitat de l’AMB. Punt 
primordial per dissenyar una 
estratègia de conservació. 
 
 

Territoris i espècies  

discriminats  
Diversitat d’organismes  Diversitat d’ecosistemes  

BUITS D’INFORMACIÓ 



L’ESCALA D’ANÀLISI 



L’ESCALA D’ANÀLISI FACTOR DETERMINANT 

Una fageda és un hàbitat més 
aviat singular en el nostre entorn, 
un element que dota de 
biodiversitat Catalunya. Però, en 
canvi, és un hàbitat bastant 
extens a Centre-Europa. 
 
Mentre que les pinedes 
mediterrànies són considerades 
HIC, tot i ser comunes al nostre 
àmbit. 
 
La conca mediterrània és un hot-
spot de biodiversitat a nivell 
mundial, les espècies 
mediterrànies estan molt 
restringides territorialment a 
escala planetària. 
 
 

Una pineda mediterrània té una aportació rellevant a la biodiversitat? 



LA BIODIVERSITAT URBANA – ESCALA LOCAL VS ESCALA GLOBAL 

 
• Escala local: Riquesa d’hàbitats i espècies d’un espai en concret 
 
 

 
• Escala global: Contribució a la conservació de la biodiversitat a nivell global 
 

- Ecosistemes novells (Espècies que troben en l’ambient urbà el seu principal hàbitat de nidificació – Exemple: El 
Ballester) 

 
- Grups que troben condicions més adequades en espais verds: Amfibis – quiròpters 
 
- Espais clau en la hivernació o la migració per a determinades espècies (papallones – ocells) 



QUÈ POT FER EL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC? 



PLANIFICACIÓ DEL VERD URBÀ 

Urbanisme: Drets i deures de la propietat del sòl  ordenació de l’ús i la seva 
forma i intensitat. 
 
• Biodiversitat urbana a escala local: Més centrada en el disseny (projecte) i la gestió 
 

 
• Biodiversitat a escala global: 

 
- Funcionalitat dels espais verds (connectivitat / relació amb la resta d’espais agroforestals) 
 
- Habitabilitat i educació ambiental (Accessibilitat al parcs, condicions de forma i equipament) 
 



FUNCIONALITAT ECOLÒGICA DELS ESPAIS VERDS 

 
• Mida necessària per assolir més biodiversitat 

 
• Disposició en forma d’encadenats (relació) 

 
• Posició i respecte preexistències (litoral / vores) 
 
 
 
SOBRE EL PAPER QUEDA MOLT BÒNIC PINTAR 
CONNECTORS, PERÒ AIXÒ NO VOL DIR QUE HO SIGUIN A 
NIVELL FUNCIONAL  ENS HEM DE PREGUNTAR SOBRE 
LA SEVA FUNCIÓ I EFECTIVITAT 

 



HABITABILITAT I EDUCACIÓ AMBIENTAL 

 
• Menor necessitat de buscar l’oci i l’esbarjo en 

espais més sensibles 
 

 
• Major respecte als valors de la biodiversitat 

 
 



CRITERIS PLANEJAMENT 



PLANIFICAR ELS ESPAIS VERDS URBANS COM A SISTEMA 

Cal consolidar una xarxa de parcs que actuï com a sistema a 3 nivells: 

 

• La xarxa ecològica (biodiversitat urbana) 
 

• La xarxa social (usos sòcio-culturals) 
 

• La xarxa de regulació ambiental (condicions ambientals) 

Tipologies d’estructura i complexitat de sistemes de parcs i jardins: 
 
• Ordenació de les taques (1) 
• Relacions de linkatge (2) 
• Cambinació de diferents tipologies de xarxes (3) 

1 

2 

3 

ESTÀNDARDS 



RESPECTAR VALORS PREEXISTENTS DE LA MATRIU BIOFÍSICA 



VERD PLANIFICAT 



VERD FUNCIONAL 



VERD PLANIFICAT VS VERD FUNCIONAL 

Plaça dels Països Catalans, Barcelona Plaça dels Països Catalans, Badalona 



COMPLEMENTARIETAT SERVEIS 

El disseny formal, dels usos i la gestió del parc (activitats, etc) molts cops es duen a terme de forma individual, sense 

tenir en compte la resta d’usos existents en el sistema de parcs dels municipis i la metropolis. Però no tots els usos 
que la gent realitza en els parcs i jardins caben en un sòl parc 



COMPLEMENTARIETAT SERVEIS 

CAN ZAM 

PARC FLUVIAL DEL BESÒS 

PARC EUROPA 



COMPLEMENTARIETAT SERVEIS 

  

PARC EUROPA 
 

Passeig general 
Relació coneguts 

Jugant nens 
Passejant nen petit 
Reflexió/Descans 

 
Parc del passeig i de 

relacions socials 

PARC FLUVIAL 
 

Bicicleta 
Corrent 

Passeig general 
Activitat organitzada 

 
Predomini de la 
bicicleta i usos 

esportius 
 

CAN ZAM 
 

Passeig general 
Jugant nens 

Menjant 
Bicicleta 

Esport en grup 
 

Usos molt variats 

Serveis ambientals dels parcs i jardins de l’àmbit Besòs. Lluch 2015 



 Parcs de proximitat 
 
     Parc infantil i de lleure 
 
 
 
 
     Parc de salut i descans 
 
 
 
 
     Parc o jardí de regulació ambiental 

COMPLEMENTARIETAT SERVEIS 

 Parcs metropolitans 
 
      Parc esportiu 
 
 
 
 
      Parc forestal i d’educació ambiental 
 
 
 
 
      Parc de trobada i relació 
 
 
 
 
      Parc de regulació hídrica 

 
 

MULTIFUNCIÓ 

PGM: No defineix 
tipologies de parcs 



COMPLEMENTARIETAT SERVEIS 

Quantificació del servei Qualificació del servei Representació 

0-2 No proporciona el servei 

  

2-4 Proporciona part del servei 

  

4-10 Proporciona el servei 

  

!

!

!

Mapa: Valoració global de cada parc. Font: Indicadors ambientals Parcs Metropolitans Mapa: Accessibilitat a cada parc. Font: Indicadors ambientals Parcs Metropolitans 

Accés a peu 5 minuts 
Accés a peu 10 minuts 

AVALUACIÓ DELS SERVEIS AMBIENTALS ACCESSIBILITAT ALS SERVEIS AMBIENTALS 

Serveis ambientals dels 
parcs i jardins de l’àmbit 

Besòs. Lluch 2015 



EDUCACIÓ AMBIENTAL 

Població amb potencial ús 
d’aquest servei, i la seva distància 
a peu, bicicleta, transport públic o 
vehicle privat. 

Anàlisi de la població que té accés a peu a 
menys de 1.000 m a cada parc metropolità  



EDUCACIÓ AMBIENTAL 



PDU 



Pla territorial general 

Plans territorials parcials 

Planejament urbanístic general 

Pla territorial General de Catalunya 
16 de març de 1995 

Pla territorial Metropolità de Barcelona 
20 d’abril de 2010 

Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana 
14 de juliol de 1976 

Plans d’Ordenació Urbanística Municipal 

Pla territorial general 

Plans territorials parcials 

Planejament urbanístic general 

Pla territorial General de Catalunya 
16 de març de 1995 

Pla territorial Metropolità de Barcelona 
20 d’abril de 2010 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA METROPOLITÀ 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC METROPOLITÀ 

CONTEXT NORMATIU 

Plans territorials sectorials 

Plans directors específics 



 
• Definir un model urbanístic metropolità que integri la diversitat actual en un projecte comú, ecològicament 

sostenible, econòmicament eficient i socialment cohesionat 
 

 

• Definir els mètodes i les eines necessàries per a que aquest model metropolità de ciutat disposi dels 
instruments ajustats als requeriments de la realitat actual 

OBJECTIUS PDU 



LA INFRAESTRUCTURA VERDA METROPOLITANA 



LA INFRAESTRUCTURA VERDA METROPOLITANA 
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Gràcies per la seva atenció 

La vida s’extingeix allà on existeix l’obstinació 
d’esborrar les diferències 

 
Vasili Grossman 


