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INFRAESTRUCTURA VERDA: “Una xarxa d’àrees naturals i semi-naturals i d’altres elements 

ambientals, planificada de forma estratègica, dissenyada i gestionada per proveir una extensa varietat de 

serveis ecosistèmics”. Estratègia Europea Infraestructura Verda (2013)  

Alguns conceptes 

Reptes que existeixen a les zones urbanes per fer front al Canvi Climàtic, la Contaminació, les 

Desigualtats socials i la Desconnexió amb  la natura: 

 

• Promoure la urbanització sostenible  

• Restaurar ecosistemes degradats  

• Desenvolupar estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic  

• Millorar la gestió del risc i la resiliència  

SERVEIS ECOSISTÈMICS:Els serveis ecosistèmics són aquells beneficis que un ecosistema 

aporta a la societat i que milloren la salut, l’economia i la qualitat de vida de les persones. 
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Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS)  Cobertes i murs verds 

Algunes solucions basades en la natura 

Imatge: Francesc Baró 

Corredors verds 



Gestió de la vegetació de ribera 

La gestió dels espais fluvials dels municipis és clau, perquè les funcions que 

ens poden oferir són: barrera natural, font, filtre i embornal de materials, 

connectivitat entre ecosistemes i refugi d’animals entre d’altres. 

Una de les coses que el municipi 

pot fer per a la conservació 

d’aquests hàbitats és l’aplicació 

del mètode RIBUR, que compara 

els hàbitats de les riberes amb 

les categories del planejament 

urbanístic i en valora l’evolució 

futura. 
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Gestió d’espais amb aigua 
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La diversitat d’hàbitats i la presència d’aigua són elements imprescindibles si volem una naturalització 

més gran dels espais. 
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Què cal fer per la biodiversitat urbana? 

- Que hi hagi una proporció de verd suficient a les zones urbanes, el més 

naturalitzades possible, creant espais amb microclimes confortables 

- Que estiguin repartits per tota la zona urbana  

- Que estiguin connectats ecològicament (entre ells i amb les zones naturals) 

- Que hi hagi diversitat d’hàbitats 

- Que no hi hagi espècies invasores 

- Que no es facin tractaments químics 

- Que estiguin Il·luminats de manera suficient i no molesta 

- Que tinguin un aïllament suficient dels impactes 



Què aporta el Cercle de Verd Urbà a la conservació de la 

biodiversitat ? 
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La finalitat del Cercle és la millora de la gestió municipal del verd urbà amb 

indicadors que dónen pautes per valorar-la. Tot el que fem per a una bona gestió 

influirà en un augment de la biodiversitat, i tots els indicadors aporten quelcom, 

però n’hi ha directament relacionats amb la biodiversitat: 

• Oferta de verd urbà, espais verds i arbrat viari  

• Biodiversitat en l’arbrat viari 

• Tractaments en l’arbrat, els espais verds i els escocells  

• Paviments durs i tous 

• Podes   

• Reutilització de les restes vegetals  

• Despesa corrent de verd urbà 

Veiem-ne alguns d’ells 



m2 d’espais verds per 

habitant 

S’observa una 

lleugera tendència 

a l’alça, però les 

diferències entre 

municipis són 

grans. 
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La OMS recomana que hi 

hagi 10-15 m2 per habitant. 



% de metres lineals de carrers arbrats respecte els metres 

lineals totals de carrers 
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A més dels beneficis que ens pot aportar cada arbre, la disposició dels 

carrers arbrats en cada municipi ens permetria valorar la connectivitat. 

El Cercle de Verd urbà i la 

Biodiversitat 

Els carrers arbrats, 

a més d’oferir altres 

serveis 

ecosistèmics, poden 

ser connectors entre 

espais verds 



Distribució dels paviments en els espais verds 
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Aquestes dades són sobre el total dels espais verds urbans. Tenint en compte 

que tenim de mitjana un 13,2% d’espais verds en els nostres municipis, resulta 

que el 88,6% de la superfície urbana es pot considerar impermeable.   
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Biodiversitat en l’arbrat viari 

La biodiversitat ha disminuït de manera notable en aquests últims 

anys; perquè?. 
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Total de tractaments 2013 i 2016 en % 
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Aparentment els 

tractaments 

químics 

disminueixen, però 

no oblidem 

l’entrada en vigor 

del Reial Decret  

sobre fitosanitaris. 
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Poda de l’arbrat viari 
Encara falta 

molt per arribar 

a una poda 

òptima 
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Es veu una lleugera millora en les podes, però es manté molt constant el nombre 

d’arbres podats. 



Despesa corrent de verd urbà sobre el total de despesa corrent del 

pressupost municipal 

Es manté la 

proporció de 

despesa pel verd 

respecte al 

pressupost 

municipal. 
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El pressupost destinat al verd no arriba al 3%, però a banda de les 

quantitats, estaria be veure com es distribueix dins del servei. 



Què podem fer des del Cercle ? 
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Aprofundir en la definició més acurada de la qualitat de la gestió del verd, 

treballant sobre els indicadors existents o no que mesurin l’aportació del 

verd a la resiliència de les nostres ciutats:   
 

 

• Repartiment de les zones verdes en el municipi 

• Connectivitat 

• Zones recuperades com a verd urbà 

• Naturalització dels espais 

• Concretar les millores i condicionaments realitzats en els espais verds 

• Resposta de la ciutadania a la gestió i evolució de la mateixa 

• Distribució del pressupost del verd urbà 
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Des de l’Oficina de Canvi Climàtic estem treballant per adaptar, implementar i 

monitoritzar els ODS a nivell local: 

 

Centrem el nostre treball en l’objectiu 13: “Adoptar mesures urgents per a combatre el 

CC i els seus efectes”, integrant en aquest la resta d’objectius, i donant rellevància als 

aspectes següents: 

 

• Enfortir la resiliència 

• Millorar la sensibilització 

• Augmentar la planificació i la gestió eficaces en relació amb el CC. 

 

No es tracta només d’establir actuacions, sinó sobretot de desenvolupar-les i obtenir 

resultats, i per tant, portar a terme aquelles que es considerin possibles i importants. 

 

Totes les actuacions que es puguin fer per millorar la gestió del verd urbà i 

augmentar la biodiversitat són imprescindibles a l’hora d’assolir els ODS. 

Els municipis tenen una funció clau a l’hora de definir, identificar i protegir el 

patrimoni cultural urbà. 
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