CATÀLEG D’ACCIONS PER
MILLORAR LA BIODIVERSITAT I EL
VERD URBÀ

“

La degradació i destrucció dels hàbitats, la contaminació i la
sobreexplotació dels recursos naturals, i el canvi climàtic
originat per l'activitat humana són les principals causes de la
pèrdua de la biodiversitat. La gravetat d’aquesta crisi actual
exigeix l'aplicació de mesures urgents.
En un món cada vegada més urbanitzat, en què més de la meitat de la població mundial es
concentra a les ciutats, és imprescindible retornar espai a la natura dins els nuclis urbans.
Resoldre el divorci entre el món urbanitzat i la biodiversitat és un objectiu que ha d'estar
present no únicament entre les polítiques ambientals, sinó també en les urbanístiques,
territorials i socials. Són necessàries accions a múltiples escales, des de l'economia global
a les decisions de consum individuals, des dels organismes internacionals als governs
locals, des dels espais naturals més remots fins als nostres pobles i ciutats. És en aquests
últims, als espais urbanitzats, en els quals es centren les actuacions proposades en el
present catàleg.
Aquest catàleg recull una vintena d’accions per
renaturalitzar la trama urbana, classificades en 4
àmbits: Estructures per la fauna, Creació de nous
hàbitats, Qualitat de l’espai públic, i Millora dels edificis.
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Caixes-niu per pàrids
Caixes-niu per ratpenats
Menjadores
Biotronc
Piràmide de fusta
Hotel d’insectes

Les ciutats, aparents deserts de diversitat
biològica, són per a la fauna urbana el seu
medi natural. La fauna urbana és part del
patrimoni natural de les nostres ciutats i la
majoria està protegida.
En els últims temps, s’han dut a terme
diverses estratègies per respondre a l’interès
creixent de potenciar la biodiversitat urbana
a les ciutats millorant la qualitat dels espais
verds i les estructures urbanes per tal de
potenciar la presència de fauna.
La instal·lació d’estructures per a la fauna
forma part de la naturalització dels
espais urbans oferint nous hàbitats a la fauna
a favor de crear ecosistemes més equilibrats i
resilients.

”

ESTRUCTURES PER LA FAUNA

Caixes-niu per pàrids
Descripció
La poda sistemàtica d’arbres i la retirada i renovació de
l’arbrat viari han anat desposseint els espais urbans
d’arbres vells amb cavitats naturals, amb la qual cosa
moltes espècies d’ocells estan tenint problemes per
nidificar i, en conseqüència, desapareixen de la trama
urbana. La instal·lació de caixes niu de les mides
adequades (diferents segons l’espècie que volem
afavorir) compensen la falta d’espais de nidificació i pot
incrementar la presència de molts d’aquests ocells.
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Els pàrids són petits ocells insectívors,
depredadors naturals de les erugues i
crisàlides de la processionària del pi. Afavorir
l’establiment d’aquests ocells pot ajudar en el
control de plagues urbanes

Depenent del diàmetre del forat d’entrada, la caixa-niu
serà ocupada per una espècie o una altra:
Espècie
Mallerenga carbonera
Parus major

Mallerenga blava
Cyanistes caeruleus

Mallerenga emplomallada
Lophophanes cristatus

Ø entrada
>30mm
>27mm
>28mm
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Recomanacions
Les caixes es col·loquen en una branca lateral
d'un arbre (penjades) o al tronc principal
(lligades), sempre de 2 a 8 m sobre el terra, fora
de l’abast de la gent. Cal vigilar que l'orifici
d'entrada quedi el màxim d'allunyat possible del
tronc principal de l'arbre o d'altres branques que
puguin facilitar l'accés als depredadors.

Cal evitar que la caixa-niu quedi suspesa sobre
un riu o riera, ja què quan els pollets abandonin
el niu podrien caure-hi i ofegar-se.
Es poden instal·lar amb l’ajuda d’una perxa, una
escala o ambdues coses i cal deixar una
separació mínima entre elles de 50 a 80 m.

Cal que les caixes-niu per a pàrids estiguin
És recomanable evitar la instal·lació de les
col·locades al febrer que és quan aquests ocells
caixes-niu en indrets exposats al Sol tot el dia
comencen a buscar lloc per a nidificar.
(les temperatures a l'interior de la caixa
arribarien a ser massa elevades).

Pressupost aproximat
El pressupost inclou la compra i la instal·lació de les caixes-niu.

Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Caixa-niu Ø: 27 mm (unitats)

Material fungible

2

20,00 €

40,00 €

Caixa-niu Ø: 30 mm (unitats)

Material fungible

2

20,00 €

40,00 €

Instal·lació (hores)

Personal

2

20,00 €

40,00 €

Total

120,00 €

ESTRUCTURES PER LA FAUNA

Caixes-niu per ratpenats
Font: Toni Llobet

Descripció
Les caixes-niu per a ratpenats serveixen per oferir refugi
a aquelles espècies que requereixen de forats en arbres
o esquerdes per amagar-se, criar, i aparellar-se. A
Catalunya, la manca d’arbres madurs provoca una
reducció dels forats i clivelles disponibles, i un fenomen
semblant es repeteix a la ciutat, quan els edificis
reformats ja no presenten esquerdes o altres orificis.
Així, les caixes-niu seran ocupades principalment per
espècies urbanes com les pipistrel·les comuna i nana
(Pipistrellus pipistrellus i Pipistrellus pygmaeus), el
ratpenat de vores clares (Pipistrellus kuhlii) o el ratpenat
dels nathusius (Pipistrellus nathusii), i també per
espècies forestals.

Un ratpenat pot consumir en una nit el seu
propi pes en mosquits adults, més de 300!
Els ratpenats són espècies protegides i molts
tenen problemes greus de conservació
bàsicament degut a la manca d’arbres madurs
que els serveixen de refugi i a la reducció de
les seves poblacions per l’efecte dels
insecticides.
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Recomanacions
Les caixes es poden instal·lar als troncs dels
arbres utilitzant claus d’alumini o, de forma
similar, a la façana d’una casa, sempre situades
de 3 a 5 metres sobre el terra fora de l’abast de
la gent.
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És recomanable evitar la instal·lació de les
caixes-niu en indrets exposats al Sol tot el dia
(n’hi ha prou amb 5-7 hores de Sol), o en llocs
amb molt vent o corrents fortes que els
impedeixin una bona entrada dins la caixa.

Per al seu correcte funcionament cal que És preferible col·locar més d’una caixa en un
l’entrada de la caixa quedi lliure d’obstacles mateix lloc i amb diferents orientacions.
(branques, heura, etc.) i lluny d’elements que
facilitin l’accés als depredadors.

Pressupost aproximat
El pressupost inclou la compra i la instal·lació de les caixes-niu.

Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Caixa-niu per ratpenats (unitats)

Material fungible

2

30,00 €

60,00 €

Instal·lació (hores)

Personal

2

20,00 €

40,00 €

Total

100,00 €

ESTRUCTURES PER LA FAUNA

Menjadores
Descripció
Les menjadores són estructures que s’instal·len per
oferir aliment i atraure a la fauna.
Les menjadores permeten a diferents espècies
faunístiques tenir menjar sempre al seu abast, sobretot
en les èpoques en que és més complicat trobar
aliments, mentre són un sistema immillorable per
observar-les de ben a prop.
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Les menjadores es poden comprar en
botigues especialitzades o les podem fabricar
amb materials reciclats

Segons la seva situació i el tipus de menjar que hi
posem, la menjadora atraurà unes espècies o unes
altres.

Recomanacions
Cal col·locar la menjadora en un lloc lliure de la
presència de gats, i en el cas de penjar-la en un
arbre, vigilar que quedi allunyada del tronc
principal o d'altres estructures que puguin
facilitar l'accés als depredadors.
Les menjadores per a ocells solen utilitzar-se
habitualment a partir d’octubre o novembre i a
l'hivern, doncs es tracta de l'època de l'any en
que hi ha menys aliments, i no es recomanable
utilitzar-les durant tot l’any.
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A l’estiu, la menjadora es pot substituir per un
punt d'aigua permanent, ja que en èpoques més
seques els és difícil trobar llocs on beure o
banyar-se.
Mentre mescles de llavors, pipes o cacauets
pelats atrauen ocells granívors i també
insectívors a l’hivern, nous i avellanes poden
atraure esquirols i ratolins. Tot el menjar ha
d’estar sec i en bon estat, i no pot ser ni cuit ni
salat.

Pressupost aproximat
El pressupost inclou la compra i la instal·lació de les menjadores.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Menjadores per aus / altra fauna silvestre (unitats)

Material fungible

3

20,00 €

60,00 €

Instal·lació (hores)

Personal

2

20,00 €

40,00 €

Total

100,00 €

ESTRUCTURES PER LA FAUNA

Biotronc
La presència d'arbres
morts afavoreix la
biodiversitat i
proporciona nous
hàbitats. Deixar aquests
arbres morts (drets o
caiguts) dins d'un espai
natural augmenta els
recursos disponibles per
la fauna dels quals
depenen diverses
espècies de fongs,
invertebrats i ocells

Descripció
Un biotronc és un gran tronc talat que es torna a posar
en peu on s'hi afegeixen elements per promoure la
biodiversitat.
En el biotronc s’hi col·locarà una caixa-niu per xoriguer
comú al coronament (ja que requereixen de llocs
elevats i espais oberts) i dues caixes-niu adossades per
a ratpenats. Als laterals es crearan forats de diferents
diàmetres per abellots i es construirà una base de
pedres per proporcionar llocs d’insolació per rèptils i
refugi per petits mamífers.
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Recomanacions
En zones urbanes és recomanable col·locar el
biotronc en un lloc tranquil i espaiós amb poca
freqüència de gent per evitar molèsties a la
fauna, i evitar la instal·lació en indrets exposats
al sol tot el dia ja que l’escalfament de les caixesniu pot ser excessiu. Tampoc es recomana
situar-lo en una zona massa freda i humida.

Cal assegurar que l’estructura es manté en bon
estat per evitar danys als seus ocupants. També
es recomana netejar les caixes-niu durant els
mesos d’hivern, eliminant els paràsits i retirant
els nius vells per impedir-ne el col·lapse.

En zones agràries, la caixa-niu de xoriguer es pot
substituir per una per a mussol comú.

Pressupost aproximat
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El pressupost inclou la compra i la instal·lació del biotronc amb tots els seus elements per
promocionar la biodiversitat. També inclou el disseny i fabricació d’un panell informatiu per fer-ne
difusió.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Tronc talat (unitats)

Material fungible

1

35,00 €

35,00 €

Caixa-niu per ratpenats (unitats)

Material fungible

2

30,00 €

60,00 €

Caixa-niu per xoriguer comú (unitats)

Material fungible

1

60,00 €

60,00 €

Pedra per a murs (kg)

Material fungible

200

0,50 €

100,00 €

Elaboració de forats per insectes (hores)

Personal

1

20,00 €

20,00 €

Disseny (hores)

Personal

5

20,00 €

100,00 €

Instal·lació (hores)

Personal

6

20,00 €

120,00 €

Panell informatiu (unitats)

Material fungible

1

400,00€

400,00€

Total

895,00 €

ESTRUCTURES PER LA FAUNA

Piràmide de fusta
Descripció
Una piràmide de fusta consisteix en un cúmul de troncs
on petits animals hi troben aliment i refugi.

La fusta morta ofereix possibilitats
d’alimentació a insectes xilòfags que, en
alimentar-se’n, participen també en els
processos de descomposició de la matèria
orgànica i són, alhora, part de la base
alimentària de molts grups faunístics

La presència de fusta morta afavoreix la biodiversitat ja
que proporciona nous hàbitats i augmenta els recursos
disponibles per la fauna dels quals depenen diverses
espècies de fongs i invertebrats o on petits mamífers i
rèptils hi troben refugi.
A banda dels aspectes relacionats amb la biodiversitat,
cal considerar el valor estètic i ornamental de l’actuació.
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Per a la instal·lació de la piràmide de fusta es
requereix d’una excavadora ja que per
instal·lar la piràmide cal excavar un forat on
col·locar-la i tapar amb terra la base de
l’estructura

Recomanacions

Font: Flickr - J. Bensliman

En zones urbanes és recomanable col·locar la piràmide
de fusta en un lloc tranquil amb poca freqüència de gent
per evitar molèsties a la fauna i possible vandalisme.
Cal destacar que la piràmide de fusta no requereix de
cap tipus de manteniment especial.

Pressupost aproximat
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El pressupost inclou la compra de material i la construcció de la piràmide de fusta. També inclou la
fabricació d’un senyal informatiu amb codi QR per fer-ne difusió.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Tronc talat (unitats)

Material fungible

12

10,00 €

120,00 €

Moviments de terra (hores d’excavadora)

Personal

3

35,00 €

105,00 €

Creació de la piràmide (hores de paleta)

Personal

8

25,00 €

200,00 €

Disseny (hores)

Personal

3

20,00 €

60,00 €

Panell informatiu (unitats)

Material fungible

1

100,00 €

100,00 €

Total

585,00 €

ESTRUCTURES PER LA FAUNA

Hotel d’insectes
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Descripció
Un hotel d’insectes és una estructura generalment
construïda amb materials naturals (com troncs, pinyes,
branques, escorça, palla, canyes, maons porosos,
terracota, etc.) per a acollir i oferir refugi als insectes.

Les abelles, vespes i altres insectes tenen una
funció molt important en els ecosistemes com
a pol·linitzadors i control de plagues.
Actualment, però, estan en regressió a causa
de l'ús de pesticides en l'agricultura i de la
pèrdua d'hàbitat

En els diferents espais de l’estructura es reprodueixen
hàbitats naturals diversos per tal d’afavorir la presència
d’aquest grup d’invertebrats allà on se situï l’hotel.

En zones urbanes
la falta de llocs i
substrats de
nidificació dificulta
el seu establiment,
fet que redueix
també la
pol·linització de les
plantes per part
d’aquests insectes

Els hotels poden ser aptes per a diversos tipus d’insectes
alhora, o fins i tot es poden idear per a altres animals
com rèptils, amfibis o petits mamífers.

Recomanacions
Ja que moltes de les espècies que utilitzen els
hotels d’insectes són insectes pol·linitzadors, és
important situar l’hotel en un espai amb riquesa
florística per tal que hi pugui haver disponibilitat
de flors on puguin aconseguir aliment (pol·len i
nèctar) durant bona part de l’any.
És recomanable situar l’hotel en un lloc
arrecerat del vent, en un espai assolellat però no
insolat excessivament, orientat al sud o sud-est,
protegit de la pluja i evitant el contacte directe
amb el terra per no patir un excés d’humitat (pot
estar penjat o aïllat del terra amb potes).
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A més del substrat de nidificació, els insectes de
l’hotel utilitzen altres materials per la
construcció del niu (fang, resina, fulles,
borrissol, etc.) que cal que puguin trobar en les
zones properes.
No requereix gaire manteniment, però cal dur a
terme revisions periòdiques per assegurar la
disponibilitat de substrat de nidificació.
En zones urbanes és recomanable col·locar una
malla que impedeixi l’accés als materials de
nidificació per evitar que la gent els retiri o
molesti la fauna present.

Pressupost aproximat
El pressupost inclou la compra i la instal·lació d’un hotel d’insectes (tot i això s’inclou el preu de dos
hotels de dimensions diferents). El cost pot ser molt variable depenent dels materials utilitzats i la
mida de l’hotel. També inclou el disseny i fabricació d’un panell informatiu per fer-ne difusió.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Hotel d’insectes gran (unitats)

Material fungible

1

1.000,00 €

1.000,00 €

Hotel d’insectes petit (unitats)

Material fungible

1

200,00 €

200,00 €

Panell informatiu (unitats)

Material fungible

1

400,00€

400,00€

Disseny (hores)

Personal

5

20,00 €

100,00 €

Instal·lació (hores)

Personal

2

20,00 €

40,00 €

Total

1.740,00 €

CREACIÓ DE NOUS HÀBITATS
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“

Espiral d’aromàtiques
Jardí de papallones
Creació d’una bassa
Naturalització de punts d’aigua
Creació d’un prat semi-natural

La integració de criteris ambientals en el disseny i
gestió del verd urbà és una mesura que pot reduir
la pèrdua de biodiversitat associada al creixement
urbà i, al mateix temps, reforçar els serveis
ambientals que aporta consolidant el seu paper com
a infraestructura verda. Així mateix, aquest procés
facilita l'acostament de la natura a l’interior ciutat
amb les conseqüents repercussions positives sobre
la qualitat de vida de la ciutadania i sobre la pròpia
conservació de la biodiversitat.
Per a la conservació de la biodiversitat són necessaris canvis en el disseny, el manteniment,
i la gestió de les zones verdes urbanes, les quals han de recuperar la seva funció d’hàbitat
per a la fauna i la flora, ser compatibles amb les necessitats d'ús públic i el manteniment
dels valors històrics, culturals, arquitectònics i ornamentals, i en el seu conjunt, constituir
una xarxa d'espais verds interconnectats que permetin el moviment continu de les
espècies que se’n beneficien.
Qualsevol zona verda, independentment de la seva grandària i característiques, és
susceptible de rebre mesures per a la creació de nous hàbitats en benefici de la
biodiversitat.

”

CREACIÓ DE NOUS HÀBITATS

7.

Espiral d’aromàtiques

Descripció
L’espiral d’aromàtiques consisteix en un parterre en
forma d’espiral circular, que iniciant-se a nivell de terra
creix en alçada, estant al seu centre l’alçada màxima.
Amb aquesta construcció en espiral es crea una zona de
cultiu en tres dimensions que, a part d’augmentar la
superfície conreable, el desnivell permet crear diversos
microclimes.
Les espirals d’aromàtiques són estructures molt
utilitzades en permacultura ja què permeten disposar
d’una reserva de plantes culinàries, aromàtiques i
medicinals molt variada en un espai reduït. Aquestes
estructures també poden ser molt útils com a eina per
promoure la biodiversitat gràcies a la varietat de plantes
que s’hi poden plantar i a la fauna que hi atrau.
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L’espiral permet cultivar plantes amb
necessitats diferents en un espai molt reduït. I
per començar, amb poques plantes n’hi ha
prou ja que diverses de les aromàtiques més
conegudes es poden propagar
fàcilment per divisió

Recomanacions
Cal situar-los en un espai assolellat i protegit del L’espiral permet crear quatre ambients
vent i per al reg, és recomanable muntar un possibles segons l’alçada (proporcional al
sistema de degoteig.
drenatge) i l’orientació del lloc dins l’espiral:
El manteniment de l’estructura és el mateix que
per qualsevol altre espai urbà vegetat. Cal fer el
manteniment necessari per a cada espècie de
planta (podes, reg, etc.) i reemplaçar-les en el
cas de que alguna mori.

Sec i assolellat – romaní, espígol, farigola, sàlvia,
marduix, etc.
Sec i ombrívol – milfulles, julivert, orenga, etc.
Humit i assolellat – coriandre, cebollí, agrella, etc.
Humit i ombrívol – tarongina, menta, camamil·la,
etc.

Pressupost aproximat
El pressupost inclou la construcció de l’espiral i la compra i plantació de les plantes aromàtiques.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Plantes aromàtiques (unitats)

Material fungible

30

5,00 €

150,00 €

Terra vegetal (kg)

Material fungible

500

0,50 €

250,00 €

Pedra per a construcció (kg)

Material fungible

300

0,50 €

150,00 €

Disseny (hores)

Personal

5

20,00 €

100,00 €

Construcció de l’espiral (hores de paleta)

Personal

10

25,00 €

250,00 €

Plantació de les aromàtiques (hores)

Personal

2

20,00 €

40,00 €

Total

940,00 €

CREACIÓ DE NOUS HÀBITATS

8.

Jardí de papallones

Descripció
El jardins de papallones ofereixen un espai dissenyat per
afavorir la presència d'aquests i d'altres insectes
pol·linitzadors.
Per construir aquests jardins s'utilitzen espècies de
plantes autòctones que floreixin en diferents èpoques
de l'any, amb flors de diferents colors i mides, per tal
que siguin un reclam constant per a diferents espècies.
A més, també cal posar-hi plantes nutrícies per a les
erugues, que no sempre són les mateixes que
necessiten els adults per alimentar-se.
Les papallones són fàcils d’observar, tenen un caràcter
bioindicador (la seva presència indica un indret amb
bona salut ambiental), i es pot aprofitar l'atractiu visual
i social d’aquests insectes com a recurs educatiu,
didàctic i de sensibilització ciutadana.

La majoria de les papallones mediterrànies
estan en declivi, en part a causa de
l'escalfament global, les sequeres, la
urbanització del territori, l'abandonament dels
espais oberts i l'agricultura intensiva
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La creació de jardins de papallones és una
acció positiva per a la seva conservació i la
sensibilització social vers aquesta problemàtica

Recomanacions
Cal situar-los en un espai assolellat i protegit del
vent. I per obtenir un bon resultat, és important
que estiguin a prop d'un punt d'aigua on les
papallones puguin libar sals del fang.
Hi ha d’haver zones amb una mica de relleu per
evitar que les plantes es facin ombra entre elles
i es recomana agrupar les aromàtiques totes
juntes en un marge o en un racó.
Es poden sembrar lleguminoses o gramínies
cespitoses en els espais sense plantar o deixar
que hi creixin plantes ruderals ja que serveixen
d’aliment d’algunes papallones i erugues.

Cal crear diferents ambients amb plantes
diverses. Llistat d’espècies:
Aquàtiques: nenúfar, boga, salicària, jonc d’estores,
lliri groc, reina dels prats, lisimàquia, menta d’aigua.
Hort: cebes, alls, carxofes, pastanagues, bledes,
espinacs, cols. Prat: cap blanc, borratja, fonoll,
sempreviva borda, herba de bruixa. Aromàtiques:
romaní, espígol, espernallac, orenga, farigola,
tarongina, sàlvia. Nectaríferes: boixac, camamilla,
lantana, aranyoner. Arbustives de sotabosc: ginesta,
matabou, llentiscle, arboç, marfull, arç blanc,
estepes, espantallops, aloc, sanguinyol, botja,
aladern. Rocalla: jonça, cerastí, crespinell, ceba
marítima, fonoll marí, viola de bosc, falsa alfàbrega.

Pressupost aproximat
El pressupost inclou la compra i la plantació de les plantes, i el material per construir el jardí.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Plantes (unitats)

Material fungible

50

5,00 €

250,00 €

Terra vegetal (kg)

Material fungible

500

0,50 €

250,00 €

Material de construcció (pedra/ fusta) (kg)

Material fungible

200

0,50 €

100,00 €

Disseny (hores)

Personal

5

20,00 €

100,00 €

Construcció, sembra i plantació (hores)

Personal

10

20,00 €

200,00 €

Total

900,00 €

CREACIÓ DE NOUS HÀBITATS

9.

Creació d’una bassa

Descripció
El condicionament de basses i petits aiguamolls
contribueix a incrementar la biodiversitat de les zones
verdes urbanes.
La creació d'una bassa es pot realitzar mitjançant una
simple excavació sobre un substrat argilós, instal·lant
una membrana impermeable o aplicant argila o ciment.
L'objectiu és generar un espai en el qual es retingui
l'aigua de pluja de forma temporal o permanent.
Font: Gardeners Word

En els casos en què el substrat de la bassa sigui artificial
cal introduir contenidors amb terra per facilitar el
desenvolupament de les plantes aquàtiques
autòctones.

Les poblacions urbanes d’amfibis es veuen
amenaçades per la manca d'espais adequats
per a la seva reproducció a les ciutats. La
creació de basses és una mesura senzilla i
eficaç per a la seva conservació

Recomanacions
El disseny d'aquests petits aiguamolls es pot
ajustar als requeriments paisatgístics de cada
zona verda, des dels acabats rústics a altres més
moderns.

Es recomana dissenyar la bassa amb un contorn
irregular (amb entrants, penínsules i illes), ribes
de pendents suaus, combinant sectors amb
diferents profunditats (entre 10 i 60 cm) i
instal·lar refugis a la bassa i al seu entorn en
Cal ubicar la bassa en una zona on puguin
(plantes aquàtiques, pedres, troncs i arbustos).
recollir una gran quantitat d'aigua de pluja,
preferiblement en àrees no molt ombrejades Per al manteniment de la bassa, cada any
per la vegetació i allunyades de les zones més
s'hauria d'eliminar part de la cobertura vegetal
transitades.
per generar zones d'aigües lliures i retirar les
espècies exòtiques si n’hi ha.

Pressupost aproximat
El pressupost inclou la creació de la bassa i la compra i plantació de les plantes aquàtiques.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Plantes aquàtiques (unitats)

Material fungible

10

5,00 €

50,00 €

Argila (kg)

Material fungible

1.000

0,50 €

500,00 €

Pedra per a construcció (kg)

Material fungible

100

0,50 €

50,00 €

Disseny (hores)

Personal

5

20,00 €

100,00 €

Creació de la bassa (hores d’excavadora)

Personal

1

50,00 €

50,00 €

Plantació (hores)

Personal

2

20,00 €

40,00 €

Total

790,00 €

CREACIÓ DE NOUS HÀBITATS

10.

Naturalització de punts
d’aigua

Descripció
Les fonts i estanys sempre s'han utilitzat en el disseny
de parcs i jardins, i compten amb un gran potencial per
a la conservació de la biodiversitat urbana. No obstant,
en la major part de les ocasions estan subjectes a un
gestió intensiva que impedeix la colonització per part de
la flora i fauna silvestre.
Afavorir el desenvolupament de comunitats biològiques
complexes i equilibrades en fonts i estanys és una
alternativa viable i preferible a la utilització d’algicides,
pesticides o a la cloració, que pot reduir la pèrdua de
biodiversitat associada a la falta de punts d’aigua urbans
aptes per alimentar-se i criar.

Les plantes aquàtiques desenvolupen funcions
ecològiques bàsiques com la captació de
nutrients, la oxigenació de l'aigua i l'aportació
de aliment i refugi per a la fauna

Font: Flickr

Amb una gestió adequada es pot arribar a un
equilibri natural a través de la seva fauna i
flora, i fer que el sistema aquàtic s'autoreguli,
potenciant a el mateix temps la biodiversitat

Recomanacions
Per a la naturalització, el primer pas és la
introducció de plantes aquàtiques. Depenent de
la profunditat i les dimensions de l'estany es
poden utilitzar contenidors, biorrotllos, mantes
orgàniques i fins i tot matalassos flotants.

Per evitar un excés de matèria orgànica, cal
retirar setmanalment la fullaraca superficial i
informar els visitants que no han d'aportar
aliment a la fauna.

Es recomana instal·lar sistemes de recirculació
Es recomana únicament l'ús d'espècies superficial de l'aigua, incorporar estructures
aquàtiques autòctones: Chara vulgaris, Nymphae que facilitin l'entrada i sortida dels amfibis i la
alba, Potamogeton pectinatus, Myriophyllum fauna que hi caigui accidentalment, i establir
spicatum, Potamogeton nodosus. Carex sp., Iris zones refugi en l'entorn, com rocalles o rodals
pseudacorus, Scirpus holoschienus...
arbustius.
Eliminant l'ús de algicides, de clor i retirant els
peixos exòtics, es poden desenvolupar projectes
d'introducció d'algunes espècies faunístiques
d'interès.

Pressupost aproximat

Font: Wikimedia Commons

El pressupost inclou la compra de material i la renaturalització del punt d’aigua. També inclou el
disseny i fabricació d’un panell informatiu per fer-ne difusió.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Biorrotlle vegetat (m)

Material fungible

5

55,00 €

275,00 €

Element d’entrada i sortida de fauna (unitats)

Material fungible

1

20,00 €

20,00 €

Sistema de recirculació d’aigua (unitats)

Material fungible

1

100,00 €

100,00 €

Panell informatiu (unitats)

Material fungible

1

400,00 €

400,00 €

Total

795,00 €

CREACIÓ DE NOUS HÀBITATS

11.

Creació d’un prat
semi-natural

Descripció
Els jardins de gespa convencional requereixen un
manteniment intens i no suposen un espai d’interès
per a la fauna i la flora urbana. Un canvi en la
composició i la gestió d’aquests espais pot augmentar
la seva diversitat florística esdevenint també un espai
de gran interès faunístic.

Les plantes herbàcies són una bona oportunitat
de renaturalització urbana. La sembra de plantes
autòctones nutrícies o amb floracions
nectaríferes atrauen gran diversitat d’insectes
pol·linitzadors

La transformació d’aquests jardins cap a prats seminaturals dominats per plantes herbàcies autòctones i
amb la menor presència de plantes nitròfiles es basa
en la recuperació de la flora urbana espontània
existent i la sembra de flors silvestres. La diversitat
herbàcia genera aliment i refugi per a moltes espècies
d'insectes que compleixen importants funcions
ecològiques, com la pol·linització o el control de
plagues.

Font: Alamy stock photo

A banda dels aspectes relacionats amb la
biodiversitat, cal considerar el valor estètic i
ornamental de l’actuació

Recomanacions
Aquests tipus d’espais naturalitzats responen a
la dinàmica d’un prat natural, amb la seva
estacionalitat, així doncs no són continus,
homogenis ni verds tot l’any.

L’actuació es pot dur a terme en una zona
d’herbassar ruderal on hi dominin espècies
nitròfiles o en una zona verda únicament de
gespa.

Els prats i herbassars tenen un baix cost de
manteniment, podent reduir reg i segues (a
una sega biennal per mantenir la condició
herbàcia del prat) respecte els prats de gespa
convencionals. Per mantenir el banc de llavors,
es recomana incorporar les restes de sega a la
superfície dels prats, excepte els casos que
puguin provocar risc d’incendi.

Un prat semi-natural no es crea en un any. En
funció del tipus de vegetació anterior, de la
persistència del banc de llavors i de la intensitat
de la futura gestió que s’hi realitzi, els treballs es
poden allargar. Les actuacions del primer any són
les més importants:
1.
2.

Eliminació de les espècies ruderals o
exòtiques existents.
Sembra de les plantes desitjades i
manteniment de l’actuació.

Pressupost aproximat
El pressupost inclou la compra de material i la creació i manteniment d’un prat semi-natural.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Eliminació de la vegetació prèvia (hores)

Personal

3

20,00 €

60,00 €

Sembra i reg manual (hores)

Personal

1

20,00 €

20,00 €

Llavors autòctones (m2)

Material fungible

100

0,40 €

40,00 €

Total

120,00 €

QUALITAT DE L’ESPAI PÚBLIC
12.
13.
14.
15.
16.

“

Espais d’ombra
Testos i jardineres
Gestió dels escocells
Jardí d’arbustives
Tancat de protecció

La falta d’espais adequats per al suport de la biodiversitat dins de la trama urbana fa de
les ciutats un espai impermeable per a les espècies locals i poc connectat amb l’entorn
natural que les envolta. Incrementar aquestes oportunitats passa per potenciar la funció
d’hàbitat dels espais verds millorant-ne la seva qualitat biològica, i connectar i expandir el
verd a totes les tipologies d’espais presents a les ciutats.
El verd urbà fa un servei no tan sols ambiental sinó també social, millorant la salut i el
benestar de les persones de forma equitativa i redistributiva. La vegetació urbana regula
la temperatura i la humitat dels nuclis urbans, redueix l’efecte de “illa de calor” i filtra les
radiacions solars. També fixa el carboni atmosfèric, absorbeix contaminants i esmorteeix
els sorolls, fent de l’espai públic un espai més agradable i saludable per a tothom.
Els serveis ecosistèmics urbans (beneficis que un ecosistema aporta a la societat, derivats
de les seves pròpies funcions) i el manteniment i conservació de la biodiversitat es
potencien amb la connectivitat del verd, generant una xarxa d’espais verds i establint
alhora una continuïtat amb el territori natural de la rodalia. Els carrers poden actuar com
a connectors ecològics si s’augmenta la superfície i la qualitat del verd que contenen.

”

QUALITAT DE L´ESPAI PÚBLIC

12.

Espais d’ombra
La presència d’ombra reforça el paper dels
jardins i els espais públics com indrets
agradables on dur a terme activitats de vida
quotidiana

Descripció
En un context de canvi climàtic i augment continu de
les temperatures és important crear espais d’ombra
per millorar la qualitat dels espais públics.
Es proposa construir una pèrgola verda, una
estructura pensada tant per projectar ombra com per
fomentar la biodiversitat augmentant la coberta
vegetal present a l’espai.

Les ombres produïdes per les edificacions sobre
els espais oberts són d'aprofitament relatiu ja
que, generalment, les necessitats d'ombra es
produeixen quan el sol es troba més alt pel que
la superfície contigua protegida resulta petita i
insuficient

Recomanacions
Utilitzar vegetació de fulla caduca per crear Les variacions de volum i color d’una pèrgola
espais d’ombra permet tenir ombra a l'estiu, verda aporten a l'espai públic una imatge variada
evitant també el reescalfament del terra, fins i i atractiva.
tot en aquells moments en què el sol està més
alt, mentre en els mesos d'hivern deixarà
passar els raigs de sol.
És important utilitzar espècies autòctones, ben
adaptades al clima local i de baixa demanda
hídrica, com: Vitis vinifera, Hedera helix, Rosa
spp., Clematis spp., etc.
L’ombra generada per la pèrgola pot ser
limitada en el moment de la instal·lació, però
augmenta amb l’extensió de la coberta vegetal.
Font: Houzz

Pressupost aproximat
El pressupost inclou la compra del material i la construcció de la pèrgola verda. El cost pot variar
depenent del disseny i dimensions de la pèrgola.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Pèrgola de fusta (unitats)

Material fungible

1

850,00 €

850,00 €

Plantes enfiladisses (unitats)

Material fungible

4

15,00 €

60,00 €

Jardineres (unitats)

Material fungible

4

40,00 €

160,00 €

Terra vegetal (litres)

Material fungible

300

0,25 €

75,00 €

Disseny (hores)

Personal

3

20,00 €

60,00 €

Instal·lació (hores)

Personal

10

20,00 €

200,00 €

Total

1.405,00 €

QUALITAT DE L´ESPAI PÚBLIC

13.

Testos i jardineres

Descripció
L’ús de testos i jardineres de grans dimensions és una
estratègia per augmentar la presència de flors i plantes
a tota la ciutat, fins i tot en aquells espais on l’escassetat
de parcs i jardins dificulta la sembra de vegetació al sòl.

L’ús de testos i jardineres als espais privats i a
la via pública augmenta la presència de verd a
la ciutat i millora la qualitat de l’espai tant per
a les persones com per a la biodiversitat
urbana
Els testos municipals
també es poden
utilitzar com a eina
per pacificar l’espai
públic i reduir la
presència de cotxes

Els testos són petits espais verds que, gestionats
correctament amb l’ús d’espècies mediterrànies que
durin tot l’any i floreixin en diferents èpoques, milloren
la qualitat de l’espai públic fent-lo més agradable per a
les persones alhora que ajuden a promoure la
biodiversitat urbana.

Font: Pinterest

Recomanacions
Per augmentar la presència de verd i de color a
la ciutat a llarg de l’any cal utilitzar plantes que
floreixin en diferents èpoques. Preferentment,
cal introduir grups mixtos de flor, barrejant
plantes de tipus perenne amb flor vivaç i arbust.

Els testos i jardineres de grans dimensions
poden ajudar a la recuperació de la jardineria
urbana, amb la creació d’iniciatives ciutadanes
que impliquin la col·laboració dels veïns i veïnes
en el manteniment d’aquests espais.

L’ús de flor de temporada, té un cost de Paral·lelament, també es pot promoure que
manteniment més elevat ja que s’ha de comerciants i veïnat enjardinin balcons,
substituir tres cops l’any.
terrasses, façanes i escocells.
Per a que la supervivència de les plantes sigui
màxima i es requereixi del mínim manteniment,
es recomana l’ús d’espècies autòctones
adaptades al medi i amb les mínimes necessitats
d’aigua.

Pressupost aproximat

Font: Pixabay

El pressupost inclou la compra i la instal·lació de dues jardineres.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Jardinera (unitats)

Material fungible

2

100,00 €

200,00 €

Terra vegetal (litres)

Material fungible

240

0,25 €

60,00 €

Plantes (unitats)

Material fungible

8

10,00 €

80,00 €

Disseny (hores)

Personal

5

20,00 €

100,00 €

Instal·lació (hores)

Personal

3

20,00 €

60,00 €

Total

500,00 €

QUALITAT DE L´ESPAI PÚBLIC

14.

Gestió dels escocells

Descripció
A les ciutats, on el verd és escàs, cal potenciar la
naturalització de les zones sense asfaltar o enllosar. Malgrat
la seva reduïda grandària, els escocells de l'arbrat urbà son
espais en els quals es poden aplicar mesures per a la
conservació i l’increment de la biodiversitat urbana.

Els escocells verds no tan sols
compleixen una funció ornamental, sinó
que depenent de les plantes presents
poden afavorir la presència d’alguns
insectes beneficiosos pel control de les
plagues urbanes que afecten l’arbrat

Hi ha diferents alternatives per a la naturalització dels
escocells, com deixar que aquests espais siguin colonitzats
per la vegetació espontània, realitzar sembres amb mescles
de llavors de flors silvestres, conrear plantes aromàtiques i
altres espècies atractives per als pol·linitzadors o, fins i tot,
establir mecanismes de custòdia urbana, delegant al veïnat
la responsabilitat de la naturalització i cura dels escocells.

Recomanacions
Cal evitar algunes pràctiques que són
incompatibles amb l’objectiu de naturalitzar els
escocells, com l’ús d’herbicides com el glifosat,
la instal·lació de malles cobertores, el farcit amb
cautxú o l'ús de paviments drenants.

Font: Deep Root

Es recomana acompanyar l’actuació amb la
instal·lació de protectors dels escocells i rètols
informatius per tal que la ciutadania s’hi vagi
sensibilitzant.

Per a que durant la naturalització dels escocells
la supervivència de les herbes plantades sigui
màxima i es requereixi del mínim manteniment,
es recomana l’ús d’espècies adaptades al medi i
amb les mínimes necessitats d’aigua.

Pressupost aproximat

Font: AHBE LAB

El pressupost inclou la compra i plantació de les llavors.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Llavors autòctones (m2)

Material fungible

25

0,40 €

10,00 €

Terra vegetal (litres)

Material fungible

250

0,25 €

62,50 €

Tancat d’estaques i corda (m)

Material fungible

100

1,50 €

150,00 €

Instal·lació (hores)

Personal

10

20,00 €

200,00 €

Total

422,50 €

QUALITAT DE L´ESPAI PÚBLIC

15.

Jardí d’arbustives

Descripció
L'estrat arbustiu té un escàs desenvolupament en la
major part de les zones verdes, espais que normalment
es caracteritzen per la presència d'arbrat dispers
acompanyat de gespa intensament segada.
La cobertura arbustiva es pot incrementar potenciant
les tanques verdes com a element de separació,
habilitant zones arbustives al costat de murs i tanques,
plantant petits rodals d'arbustos dispersos als parcs o
permetent el desenvolupament d'arbustos espontanis
en àrees d'elevada pendent.
Tradicionalment, en jardineria, se solen plantar
arbustives monoespecífiques (una única espècie), en
molts casos coníferes exòtiques. L'objectiu dels jardins
d’arbustives és generar una estructura densa i
complexa, combinant espècies autòctones caducifòlies
i perennifòlies, i utilitzant espècies productores de
fruits.

Els matolls i arbustos són especialment
favorables per a la fauna, ja que aporten fruits,
invertebrats, refugis o hàbitats de nidificació

Font: Garden News

L’estrat arbustiu facilita els moviments de la
fauna en paisatges urbans i periurbans, actuant
com a autèntics corredors ecològics

Recomanacions

Font: Which.uk

L'estudi de les arbustives de l'entorn de la ciutat pot Es recomana utilitzar plantes en contenidor
ajudar a escollir les espècies més apropiades per al de 2-5 litres (aprox.) d'uns 80-120 cm i
disseny de parcs i jardins.
col·locar-les amb un tutor i, per evitar
danys a la planta quan es realitzin
Cal plantar les espècies naturals dels paisatges
desbrossaments, un protector.
agraris de l'entorn de la ciutat, utilitzant
combinacions de diferents arbustos autòctons.
Exemples d’espècies autòctones amb fruit:
Laurus nobilis,

Arbutus unedo,

Rhamnus

Per a les plantacions s’hauria d'utilitzar planta de alaternus, Phyllirea latifolia, Smbucus nigra,
procedència local produïda en vivers de la regió.
Salix atrocinerea, Corylus avellana, Cornus
Per una tanca arbustiva de 15 m es recomana utilitzar sanguinea,
spinosa ...
uns 25 exemplars separats entre 0,5 i 1,5 m.

Crataegus

monogyna,

Prunus

Pressupost aproximat
El pressupost inclou la compra i plantació de les arbustives.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Plantes arbustives (unitats)

Material fungible

25

20,00 €

500,00 €

Tutors i protectors (unitats)

Material fungible

25

1,00 €

25,00 €

Disseny (hores)

Personal

5

20,00 €

100,00 €

Plantació (hores)

Personal

5

20,00 €

100,00 €

Total

725,00 €

QUALITAT DE L´ESPAI PÚBLIC

16.

Tancat de protecció

Descripció
La creació d’espais tancats al públic permet garantir el
mínim impacte als hàbitats i la biodiversitat que
presenten.

Els espais verds urbans no només tenen una
funció ambiental, sinó també social. Els espais
tancats poden servir per a l’aprenentatge i
observació de la biodiversitat de forma
respectuosa

Delimitar alguns espais instal·lant tancats de protecció
que evitin tant el pas de les persones com de les seves
mascotes permet un millor desenvolupament de la
vegetació així com reduir les molèsties a la fauna creant
petits refugis de biodiversitat.
Els tancats poden ser naturalesa molt diversa: una tanca
metàl·lica, un mur de pedra o gabions, una tanca
arbustiva, etc. En tots els casos, el tancat ha de garantir
la protecció d’espais singulars

Font: Wikipedia

L'ús de plantes enfiladisses sobre murs o
tanques és una forma senzilla de diversificar
l'estructura vegetal de les zones verdes,
especialment per les que no tenen espai
suficient per plantar tanques arbustives

Recomanacions
En funció del tipus de tancat, és important integrar
passos de fauna per facilitar el trànsit d'aquelles
espècies de menor mobilitat com gripaus, tritons,
vidriols o eriçons. En cas contrari, aquests
tancaments provocaran la fragmentació de les seves
poblacions i amb això s'incrementarà el risc
d'extinció local.

Els tancats de pedra són especialment
interessants per a invertebrats, amfibis,
rèptils, aus i petits mamífers que crien o es
refugien entre les seves esquerdes i buits, a
més de ser un hàbitat artificial d'interès per
a algunes plantes rupícoles. Altres elements
constructius, com és el cas dels gabions o
els bancals en terrenys amb pendent,
Durant les tasques de manteniment, s'haurà d'evitar
poden aportar els mateixos beneficis a la
l'eliminació de la flora present als murs i tanques,
biodiversitat.
llevat d’aquells casos en què les plantes siguin la
causa de problemes estructurals.

Pressupost aproximat
El pressupost inclou la compra i la instal·lació del tancat. El cost pot variar depenent de la llargada
i els materials utilitzats.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Tancat de protecció de fusta (m)

Material fungible

25

50,00 €

1.250,00 €

Planta enfiladissa (unitats)

Material fungible

4

15,00 €

60,00 €

Gabions de pedra (unitats)

Material fungible

3

50,00 €

150,00 €

Instal·lació (hores)

Personal

10

20,00 €

200,00 €

Total

1.660,00 €
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“

Mesures anti-col·lisió d’aus
Integració de nius als edificis
Cobertes verdes
Jardins verticals

En els últims anys moltes espècies lligades al medi urbà estan patint
un important declivi en les seves poblacions, és el cas d'aus com el
pardal comú (Passer domesticus), el ballester (Apus melba) o el falciot
negre (Apus apus), cada vegada més escasses en moltes ciutats
d'Europa. Entre les principals causes, hi ha la pèrdua de refugis i
espais per a la reproducció en els edificis, tant per la seva eliminació
en les obres de rehabilitació i reforma d'habitatges antics, com per
la manca de buits i cavitats adequades en les construccions
modernes.
Evitar la desaparició d'aquesta riquesa natural de les ciutats i la pèrdua dels serveis
ecosistèmics que aporta passa per l'aplicació de mesures en la restauració i rehabilitació
d'edificis i la construcció de nous immobles, i introducció de pràctiques que contribueixin
a la conservació de la biodiversitat urbana, com la naturalització dels edificis, la
incorporació de mesures correctores per evitar els riscos per a la fauna, o l'aplicació de
mesures per a pal·liar la contaminació acústica i lumínica en l'ambient construït.

”

MILLORA DELS EDIFICIS

17.

Mesures anti-col·lisió d’aus

Descripció
La col·lisió mortal d'aus contra finestres és un
dels majors problemes de conservació de les aus
a les nostres ciutats. Cada any milions d’aus
moren en tot el món a causa de l'impacte contra
vidrieres, un problema en augment a causa del
creixent ús d'aquest material en edificis i
infraestructures.

Una barrera de vidre transparent o finestrals que
reflecteixin el cel o la vegetació circumdant poden ser
una trampa mortal per a les aus, incapaces de
percebre aquests obstacles

La instal·lació d’adhesius dissuasius per fer
Font: Vancouver Sun
visibles els vidres per a les aus permet disminuir
la mortalitat associada a aquesta causa, sobretot Hi ha un gran desconeixement d’aquest problema per
part de la població en general i, en particular, dels
en aquelles espècies més afectades.
col·lectius professionals amb responsabilitat en el
disseny i planificació dels edificis

Recomanacions
Cal evitar la instal·lació de parets transparents Tot i que les siluetes de rapinyaires en negre
en els llocs exposats o bé reduir la visibilitat que estan disponibles comercialment, no està
tenim a través d'elles.
provada la seva eficàcia. Les aus no les
reconeixen com a enemics, no cobreixen prou
El marcatge de tota la superfície o l'ús de
superfície, i no ofereixen suficient contrast en
materials translúcids han demostrat la seva
certs moments del dia, quan la il·luminació és
eficàcia. Cal que la malla de marcatge (de punts
escassa. Malgrat això se segueixen instal·lant en
o ratlles) no només sigui densa, sinó a més
molts llocs.
brillant i, si és possible, s’instal·li a la part
exterior.
Les mesures correctores de marcatge poden ser
molt diverses: la instal·lació de vinils, la
col·locació de cinta adhesiva semitransparent o
la realització de murals artístics. En tots els
casos, cal que aquestes ocupin tota la superfície
de vidre.

Pressupost aproximat

Font: Improving Visibility for Birds on Campus

El pressupost inclou la compra i la instal·lació de mesures anti-col·lisió d’aus.

Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Cinta adhesiva semitransparent 15 m (unitats)

Material fungible

3

20,00 €

60,00 €

Instal·lació (hores)

Personal

2

20,00 €

40,00 €

Total

100,00 €

MILLORA DELS EDIFICIS

18.

Integració de nius als
edificis
Font: Toni Llobet

Descripció
La presència d’aus insectívores a les zones urbanes
proporciona indubtables beneficis per l’acció de control
d’aquestes espècies sobre les poblacions d’insectes el
que reverteix directament sobre el benestar de les
persones.
Els falciots i ballesters (Apus sp.) crien o troben refugi en
orificis o cavitats existents en edificis antics. Actualment
però, els edificis de nova construcció solen ser molt més
hermètics per la biodiversitat que els antics, pel que en
la majoria dels casos, aquests no tenen buits ni escletxes
en els quals la fauna urbana pugui trobar refugi o espais
per a la reproducció.
La instal·lació de caixes niu externes o integrades als
habitatges té l’objectiu de proporcionar estructures
com a punts de refugi i nidificació que compensin la
pèrdua de construccions adequades.

La nova construcció i
rehabilitació
d’habitatges sovint
comporta la pèrdua
d’orificis o cavitats
existents en edificis antics on
hi crien o hi troben refugi
diverses espècies faunístiques, com ara ocells
insectívors i ratpenats. Els acabats hermètics
sense orificis habituals en les construccions
modernes, no són gens apropiats per a
aquestes espècies
La persistència d’aquestes espècies
insectívores, tan necessàries per reduir
l’abundància d’insectes entre els quals el
mosquits tigre, està seriosament compromesa
a causa de la transformació de la trama
urbana si no es creen cavitats de refugi i
nidificació en els nous habitatges

Recomanacions
Les caixes per a falciots i ballesters poden ser
individuals o múltiples, separades entre elles per
una distància mínima de 2m, a una alçada
mínima de 15m de terra i sempre a l’ombra
Els nius poden ser prefabricats, d’obra integrats
a la façana, o en forma de teula. En edificis
d’obra nova es recomana la integració de nius a
les façanes més que la instal·lació com a
elements externs, ja que són més eficaços i
tenen menys necessitats de manteniment. Al
mercat hi ha disponibles diferents tipus de
caixes nius de materials resistents ja preparades
per a col·locar en edificis o infraestructures.

Per evitar les molèsties sovint associades a la
presència de coloms, cal adequar els forats
d'entrada reduint-los a 7 cm de diàmetre si són
rodons, o de 5 x 10 cm si són rectangulars, el que
permet limitar l'entrada dels coloms, però no la
de falciots o ballesters. Si el problema, en canvi,
és la caiguda d’excrements, especialment
conspicus en el cas de les orenetes, es poden
col·locar a sota dels nius, a una distància mínima
d’uns 50 cm, safates per tal que la façana no
s’embruti o que no caiguin directament a la via
pública.

Pressupost aproximat
El pressupost inclou la compra i la instal·lació de les caixes-niu.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Caixa-niu per falciot (unitats)

Material fungible

2

50,00 €

100,00 €

Caixa-niu per ballester (unitats)

Material fungible

2

50,00 €

100,00 €

Instal·lació (hores)

Personal

4

20,00 €

80,00 €

Total

280,00 €

MILLORA DELS EDIFICIS

19.

Cobertes verdes

Descripció
Els terrats, cobertes i celoberts dels edificis són un
recurs actualment infrautilitzat. A la ciutat, on l’espai
sovint és limitant, treure el màxim rendiment social,
ambiental i energètic d’aquests espais transformant-los
en terrats i cobertes verdes aportaria nombrosos
beneficis en tots els àmbits: en les relacions socials, en
el confort tèrmic i la qualitat de l'aire, en la creació de
nous espais verds, en el paisatge urbà, en el cicle de
l'aigua i en l'estalvi energètic.

A moltes ciutats, la majoria de les cobertes
dels edificis són terrats, és a dir, cobertes
planes i generalment accessibles
L’aprofitament dels terrats per a la instal·lació
de cobertes verdes, és pot combinar amb
instal·lacions de captació d’energia i d’aigua

Aquest tipus de mesures permetrien incrementar la
infraestructura verda de les ciutats al mateix temps que
contribuirien a crear espais per a la biodiversitat urbana.
La instal·lació de cobertes verdes promociona la creació
d’espais d’ombra i augmenta la qualitat del terrat com a
espai d’esbarjo i de repòs, ajudant a que els espais
existents actualment sense ús s’utilitzin com a espais
col·lectius per als veïns.

Font: Wikipedia

Les cobertes verdes poden ser un element
clau per aconseguir una ciutat més verda i
sostenible, i per contribuir a l’adaptació dels
efectes provocats pel canvi climàtic

Recomanacions
Una coberta verda pot incloure espais verds,
horts urbans d'autoabastament, espais d'ús
social o de captació d'aigua de la pluja, i és
compatible amb la instal·lació d'energies
renovables.

Per incrementar la biodiversitat cal incloure
agrupacions de vegetació autòctona (plantes
herbàcies, aromàtiques, bulboses, entapissants i
arbustives de port baix.), i part del substrat, de no
menys de 10 cm de gruix, ha de procedir de l’hàbitat
que es vol potenciar. És recomanable fer servir
elements com roques, troncs o escorces per atreure
la fauna.

Hi ha molts tipus de cobertes i depenent de la
seva funció principal cal considerar diferents
aspectes a tenir en compte:
Per a l’aïllament tèrmic i acústic cal augmentar la
Per a millorar la qualitat de l’aire cal maximitzar la
superfície coberta amb vegetació.

profunditat del substrat, proporcionar reg,
seleccionar espècies vegetals frondoses per generar
ombres a l’estiu, etc.

Pressupost aproximat
El pressupost inclou la compra de material i la instal·lació de la coberta verda.

Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Coberta verda (m2)

Material fungible

10

120,00 €

1.200,00 €

Disseny (hores)

Personal

5

20,00 €

100,00 €

Instal·lació (hores)

Personal

5

40,00 €

200,00 €

Total

1.500,00 €
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20.

Jardins verticals

Descripció
Potenciar la creació de jardins verticals o el
desenvolupament de plantes enfiladisses i lianes, tant
sobre el tronc dels arbres com sobre murs o façanes,
permet diversificar l'estructura vegetal i la disponibilitat
d’hàbitats per la fauna a l’espai públic.

Els jardins verticals permeten l’optimització
dels recursos disponibles, tant per
l’aprofitament de l'espai vertical de les parets
com també per l’ús d’elements reciclats per
donar-los una nova utilitat

Els jardins verticals neixen com una nova forma de
conrear plantes sense necessitat de sòl o substrat
horitzontal, i s’han convertit en la nova tendència per
integrar la jardineria a la llar, tant a l’interior com a
l’exterior.
Té obvis beneficis ambientals, per exemple, si el mur
vegetal és a l’ aire lliure, ajuden a reduir la calor i
purifiquen l’ambient. En una façana, en ser aïllants,
redueixen els costos de calefacció i aire condicionat, el
que suposa un estalvi energètic i econòmic.

Font: El blog de Haya

Comptar amb diversitat vegetal no només
confereix al jardí un aspecte més atractiu sinó
que permet que la seva imatge canviï en
funció de l'època de l'any i les espècies triades

Recomanacions
Els jardins verticals poden implantar-se tant en
espais exteriors com interiors i en qualsevol
entorn climàtic, sempre que hi hagi una acurada
selecció de plantes de manera que s'adeqüin a
les condicions climàtiques de l'indret.

La construcció d’aquest tipus d’estructura verda
està basada en quatre punts bàsics: la creació
d'una estructura de subjecció, el tipus de
substrat, l'estructuració d'un sistema de reg
eficaç i la correcta selecció d'espècies vegetals.

Es recomana sempre l’ús de plantes autòctones Actualment hi ha nombroses empreses
ben adaptades al medi.
especialitzades en el disseny, l'execució i el
manteniment de jardins verticals, però també hi
Si el jardí vertical es crea a l’interior d’un
ha alternatives més senzilles amb l´ús de
immoble, el més important és que rebi força
materials reciclats com palets, testos o
llum.
ampolles.

Pressupost aproximat
El pressupost inclou la compra del material i la instal·lació d’un jardí vertical amb palets.
Descripció treball (unitats)

Tipus

Nº uts.

€/ut.

Total

Palets (unitats)

Material fungible

4

20,00 €

80,00 €

Plantes autòctones (unitats)

Material fungible

70

5,00 €

350,00 €

Terra vegetal (litres)

Material fungible

300

0,25 €

75,00 €

Disseny (hores)

Personal

5

20,00 €

100,00 €

Instal·lació (hores)

Personal

6

20,00 €

120,00 €

Total

725,00 €

