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Impactes de les infraestructures verdes sobre la 

qualitat de l’aire



Què són les infraestructures verdes?

Eixos verds: trajectes amb alta presència
de vegetació, que recorren
els assentaments urbans, connectant diferents
espais verds urbans i periurbans.

La infraestructura verda és una xarxa planificada de zones naturals i seminaturals i altres 
elements ambientals, que proporciona un ampli ventall de serveis ecosistèmics i protegir la 
biodiversitat tant dels assentaments rurals com dels urbans.

Xarxa d'eixos verds a l 'AMB (PDU, 2019)

Terrats/cobertes verds: transformar
terrats en espais verds.

Part de la coberta de l'edifici del carrer Llauder
(https://cat.elpais.com/cat/2020/03/12/actualidad/1584016237_2515
24.html)

https://cat.elpais.com/cat/2020/03/12/actualidad/1584016237_251524.html


Què són les infraestructures verdes?

Agricultura urbana i peri-urbana: recuperar zones 
abandonades

Parcs urbans: parcs a l'area metropolitana

El parc de Joan Reventós (https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-
a-bcn/parcs-i-jardins/parc-de-joan-reventos_99400214912.html)

Agricultura urbana (https://alimentaciosostenible.barcelona/
en/protecting-planet/urban-agriculture

https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-de-joan-reventos_99400214912.html
https://alimentaciosostenible.barcelona/en/protecting-planet/urban-agriculture
https://alimentaciosostenible.barcelona/en/protecting-planet/urban-agriculture


Impactes de les infraestructures verdes

1) Reduir estrès, augmentar l'activitat física i la
salut mental.

2) Reduir la degradació d'un barri/zona i el risc de
segregació social.

3) Regulació tèrmica: refugis urbans en èpoques
de molta calor.

4) Impacte sobre la qualitat de l'aire: dispersió
atmosfèrica, deposició, emissions.

5) Mitigació del canvi climàtic: reducció dels ga-
sos d'efecte hivernacle a causa de la captura
de carboni.

https://urbag.eu/

https://urbag.eu/


Impacte sobre la qualitat de l'aire

Kumar et al.,2019 (https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105181)

Avantages:
- Reducció de problemes respiratoris 
i cardiovasculars i altres problemes de salut.
- Reducció dels contaminants a causa de 
la deposició seca.

Desavantatges:
- Augment de les al·lèrgies.
- Augment de la contaminació 
(emissions de bVOCs, O3).
- Depenent d'on estiguin col·locades, pot limitar 
la dispersió.

http://Kuhttps:/doi.org/10.1016/j.envint.2019.105181


Impacte sobre la qualitat de l'aire

I. Directes: Dispersió atmosfèrica, emissions (bVOC i Pollen), deposició seca
II. Indirectes: canvis en la temperatura, canvis en la altura del PBL -> afecta la fotoquímica.

Kumar et al.,2019 (https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105181)

http://Kuhttps:/doi.org/10.1016/j.envint.2019.105181


Canvis en: temperatura, emissions i 
concentracions GHG i contaminants.

Escenari (e.g. potencial d’agriculturaperiurbana)

Models atmosfèrics: BEP-tree, 

WRF, WRF-Chem

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095521000936

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095521002121

A) Més vegetació (6 parcs urbans i arees verdes, un total de 255.64 ha per l'any 2030 segons el PDU)
- Vegetació urbana redueix l'impacte de les onades de calor.
- La temperatura es redueix fins a 1.70 °C a les 11:00 UTC.

B) Zones urbanes s'han canviat per vegetació
- Brisa marina penetra més a l'interior quan traiem les zones urbanes.
- Durant el dia les temperatures baixen fins a 3.4 ◦C i durant la nit fins a 4.3 ◦C.

Com quantifiquem l'impacte?

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095521000936
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095521002121
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AMB Pla Director Urbanístic

Què estem fent? Escenàris d'agricultura

Objectiu: Evaluar l'impacte de l'agricultura
i la vegetació (l'ús del sól) a la qualitat de
l'aire i canvi climàtic a l'AMB.

Mètode: WRF- Chem/BEP/BEM 
model de qualitat de l'aire acoblat a un 
model urbà.
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Conclusions
1) Les infraestructures verdes són instruments per mitigar els problemes de salut, socioeconòmics i del medi 
ambient.

2) A zones urbanes, les infraestructures verdes són una de les estratègies de mitigació per millorar la qualitat de 
l'aire.

3) Les infraestructures verdes poden reduir la contaminació a nivell urbà si es té en compte on (ex. dispersió) i 
quin tipus de vegetació es posa (ex. emissions bioèniques i pol·len).

4) També s'han de tenir en compte els efectes indirectes (temperatura i PBL) de les infraestructures verdes de 
cara millorar la qualitat de l'aire.

5) Falten estudis que avaluïn/quantifiquin els impactes de la vegetació a la qualitat de l'aire a llarg terme.
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