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01. Programa de basses i fonts naturalitzades 

 Objectiu: oferir una alternativa a la gestió química de les basses i fonts 
ornamentals de la ciutat, perquè sigui la pròpia bassa la que s’autoreguli a través 
de l’equilibri natural de la seva fauna i flora, tot mantenint la qualitat de l’aigua  

 
 
 Inici del projecte : 2008 amb Galanthus 
 
 
 Seguiment 2018: 
 

 112 basses (públiques i privades) 
 

 43 vasos naturalitzats (públics).   
 

 8 parcs de la ciutat (públics) amb basses naturalitzades  
            

 Viver de Tres Pins: Centre neuràlgic del projecte 



  

01. Programa de basses i fonts naturalitzades 

Parcs amb basses naturalitzades 



  

02. Seguiment del programa de basses i fonts naturalitzades 

Seguiment de les poblacions d’amfibis per parcs 2008-2015. Font Galanthus 

Tòtil Granota verda 



  

02. Seguiment del programa de basses i fonts naturalitzades 

Seguiment de les poblacions de granota verda per parcs 2008-2015. Font Galanthus 



  

02. Seguiment del programa de basses i fonts naturalitzades 

Font Galanthus 

Espiadimonis (Ischnura graellsi) 

Cargol aquàtic (Lymnaea stagnalis) Estadi larvari libèl·lula Asprella (Chara vulgaris) 



  

03. Organització del manteniment de les basses i fonts ornamentals 

BCASA 

Conservació 

UTE 
Manteniment 

Equips de 
jardineria 

Calendari de buidats Comunicat formalitzat 

 
 UTE Manteniment FCC (Lot 2): Eliseu Paisatgista 
 
 Parc de la Tamarita   
 Turó Park    
 Palau de Pedralbes   
 Laberint d’Horta  
 
 
 UTE Manteniment Fonts de Barcelona (Lot 3): Guillem Pascual 
 
 Teatre Grec 
 Jardins de Laribal 
 Jardins d’Aclimatació 
 Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer 
   



  

03. Organització del manteniment de les basses i fonts ornamentals 

 
 DOCUMENTS DE REFERÈNCIA: 
 

 Plec de clàusules tècniques del contracte de serveis de manteniment de les fonts 
de Barcelona (2016-2019) 

 Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA)  
 

 Criteris tècnics per al disseny i realització de projectes de fonts ornamentals 
públiques a la ciutat de Barcelona. Novembre 2013 

 Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) 
 

 Procediment Mediambiental PMA 23: Criteris de gestió de biota en basses i 
fonts ornamentals 

 Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (DEVB) 
 
 Objecte: definir la sistemàtica a utilitzar en el moment de la neteja, per a la 
 conservació de les comunitats animals i vegetals autòctones, presents en les 
 basses i fonts ornamentals naturalitzades 
 



  

04. Criteris de gestió 



  

04. Criteris de gestió 

 Matèria orgànica 
 
 Retirar setmanalment la fullaraca superficial i restes de menjar 

 
 Si es determina necessària la retirada de la matèria orgànica del vas caldrà 

separar tota la fauna invertebrada i vertebrada continguda en els llots per 
posteriorment retornar-la a la bassa: 

   
 - detritívors:  capgrossos, cargols aquàtics, larves d’efímeres i puces d’aigua   
    
 - depredadors: xinxes aquàtics, larves de libèl·lules i amfibis adults  



  

04. Criteris de gestió 

 Algues filamentoses 
 

 Eutrofització. Desenvolupament de les poblacions algals 
 
 Retirada manual de les algues filamentoses quan sigui convenient, a excepció de 

l’època de reproducció dels amfibis (de març a juliol) ja que en aquesta època les 
algues poden contenir postes.  
 

Palau Reial Diagonal Mar 



  

04. Criteris de gestió 

Paràmetre Límit mínim Límit màxim Freqüència 

pH 6 9 6 controls/any 

Conductivitat - 3000 µ S/cm 6 controls/any 

Nitrits - 0,3 ppm 6 controls/any 

Nitrats - 20 ppm 6 controls/any 

Amoni - 0,4 ppm 6 controls/any 

Fosfats - 0,1 ppm 6 controls/any 

Oxigen dissolt 4 >7 ppm 6 controls/any 

Legionella sp Només a Fonts amb 
brolladors i/o cascades 

1/anual 

Aerobis 22°C 2/aunual 

Bioindicadors 

Diatomees 

N° espècies/font 

Anual opcional 

Macròifits Anual opcional 

Macroinvertebrats Anual 

Plec de Clàusules Tècniques de manteniment de les fonts de Barcelona (2016-2019). BCASA 



  

04. Criteris de gestió 

 Espècies exòtiques invasores 
 

 Carpes (Cyprinus carpio) i carpins (Carassius carassius) 
      Tortugues de Florida (Trachemys scripta) 
      Gambúsies (Gambusia holbrooki) 
      Cranc de riu americà (Procambarus clarkii)  
 
     Retirar les espècies exòtiques tan aviat com sigui possible 
  
 Mantenir la fauna exòtica en basses que per les seves 
     característiques i el context urbà on es troben, no permetin  
     dur a terme programes de naturalització 



  

04. Criteris de gestió 

 Neteges anuals 
 

 El Programa de Biodiversitat de la DEVB, BCASA i les UTE’s de manteniment valoraran 
la conveniència de realitzar buidats anuals en les fonts ornamentals naturalitzades  

 
 Neteja anual en l’època de menor activitat biològica (novembre-febrer) 
  
 Previ a les tasques de neteja i manteniment, totes les espècies 
 autòctones identificades, vertebrades i invertebrades, seran retirades de 
 forma provisional utilitzant bidons de PVC i retornades a l’espai una vegada 
 finalitzats els treballs.  
  
 Correspon als equips de jardineria de la DEVB la responsabilitat de mantenir la planta 

aquàtica ornamental en bones condicions. Aprofitar neteges anuals per fer tasques de 
manteniment, divisió i plantació de planta aquàtica 



  

04. Criteris de gestió 

Proveïment 



  

05. Exemple de naturalització: Can Cadena 2015 



  

06. Viver de Tres Pins 



  

06. Viver de Tres Pins 

 Planta aquàtica 
 

 Objectiu: 
- Reorganitzar la producció de planta i el seu proveïment per donar servei a la 
ciutat 
- Recuperar planta aquàtica (Parc de la Tamarita, Plaça Adrià, Desconsol, ...) 
- Noves propostes (Can Soler, Plaça Francesc Macià, ... )  

 
 Coordinació: flux d’informació 

 

Programa de 
Biodiversitat 

Conservació 

- Equip jardiners 
del Viver (DEVB) 

- Galanthus 

Propostes i assessorament 

Petició de planta 

Proveïment 
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