
NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME
APORTANT VALOR ALS SERVEIS DE LES ENTITATS PROFESSIONALS.



QUI SOM?

La Fundació Privada de l’Enginyeria Agrícola Catalana va ser constituïda l’any 2002 des del Col·legi d'Enginyers

Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, passant a constituir-se com a Fundació de la Jardineria i el Paisatge

l'any 2011.

El nostre principal objectiu és el de la divulgació de coneixement, així com la dinamització del sector de la

jardineria i el paisatgisme, com a principal actor en el manteniment, conservació i gestió de la infraestructura verda

de les nostres ciutats, a través de la publicació de les NormesTecnològiques de Jardineria i Paisatgisme.

Patrons:



QUÈ SON LES NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME?

❖ Formen una col·lecció de documents tècnics per a tots aquelles persones professionals, relacionades amb el

sector dels espais verds, que requereixin un material sòlid sobre el qual fomentar els seus treballs.

❖ Son una referència imprescindible. Les NTJ estableixen uns criteris objectius enfocats cap a la millora de la

qualitat dels productes i també dels serveis.

❖ Nascudes del consens general. Més de 400 professionals i entitats col·laboren en aquest treball, aportant la seva

experiència, coneixement i suport.

❖ Fomenten la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat, millorant la imatge que la societat té de les institucions,

professionals i empreses del sector.

❖ En línia amb les normatives europees. Unifiquen criteris, fan possible l'ús d'un llenguatge comú i afavoreixen la

transparència del mercat.

❖ D'utilitat immediata. Són d'ús habitual en ajuntaments, gabinets d'arquitectura i enginyeria, consultores, empreses,

jutjats, centres de formació, etc. Molts organismes oficials i empreses del sector ja les han incorporat en la seva

activitat diària.



Faciliten la tasca als responsables 
tècnics. 

Promouen la qualitat i la seguretat 
en l’execució dels projectes.

Fomenten la professionalitat i 
bones pràctiques en el sector.

QUIN VALOR APORTEN LES NTJ ALS PROFESSIONALS DEL SECTOR?



❖ En la fase de projecte.

❖ En la fase de subministrament, execució i recepció de l'obra.

❖ En la fase de manteniment i gestió.

❖ En la certificació i control de qualitat.

❖ En els plecs de condicions tècniques.

❖ En els dictàmens, informes i peritatges.

Més de 75 títols publicats agrupats en 

17 famílies temàtiques

ÚS I APLICACIÓ DE LES NTJ EN EL SECTOR DELS ESPAIS VERDS



PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ



US PROPOSEM COL·LABORAR AMB NOSALTRES:

Oferint el Servei d'accés a la consulta en línia de les

NTJ a totes les persones adherides a la vostra entitat, a

través del web www.ntjdejardineria.org.

http://www.ntjdejardineria.org/


VOLEM APORTAR VALOR:

 Complementant la missió de l’entitat: Ajudant

a fomentar la difusió del coneixement i la dignificació de

el sector.

 Reforçant el sentiment de pertinença a l'entitat:

Ampliant l'oferta que l’entitat ofereix a les persones afiliades.



VOLEM APORTAR BENEFICIS TANGIBLES:

▪ Ampliant el catàleg de productes i serveis que oferiu com entitat.

▪ Oferint una eina formativa i de professionalització. Oferir el servei d'accés a la

consulta online de les NTJ, ajuda a l'entitat a fomentar el coneixement i la dignificació del

sector.

▪ Ajudant en la fidelització. Amb el servei d'accés a la consulta online de les NTJ,

s'aporta valor a la quota d'afiliat, ja que es veu compensat l'import de la quota*.

▪ Ajudant en la captació. Les NTJ són un argument de venda per a captar noves persones

afiliades, ja que el cost d'adquisició de les publicacions és elevat*.

*El preu de la subscripció és de 900 € + 4% IVA.



COMUNICACIÓ I ACTIVACIÓ DEL SERVEI



Signatura de l’acord de 
col·laboració entre l’entitat i la 

FJiP.

Difusió de l’acord de 
col·laboració.

Difusió de l’accés gratuït al 
servei de consulta online de les 
NTJ a les persones afiliades a 

l’entitat.

Registre i alta al servei a través 
del web dels usuaris que ho 

sol·licitin i validats per l’entitat.

PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ



EXEMPLES D’ESPAIS PUBLICITARIS ON COMUNICAR L’ACORD

Banner en la web
www.ntjdejardineria.org

Difusió de notícies en el butlletí 
mensual

Contingut relacionat com entitat 
col·laboradora



Contacte amb nosaltres

Telèfon: 93 246 15 17 | www.ntjdejardineria.org | ntj@ntjdejardineria.org

http://www.ntjdejardineria.org/
mailto:ntj@ntjdejardineria.org

