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1.  INTRODUCCIÓ 

L’Hospitalet de Llobregat és una ciutat que aposta per la millora contínua del benestar 

dels ciutadans i la seva prosperitat i desenvolupament. 

Es conforma com una ciutat moderna, amb sensibilitat per UNA CIUTAT VERDA, 

implicada i preocupada pel medi ambient, la qualitat de l’aire, la naturalització de 

l’espai i amb ganes d’aportar solucions efectives, des del verd urbà, per a l’adaptació i 

reducció del CANVI CLIMÀTIC. 

El desenvolupament científic, metodològic i pràctic que hi ha hagut en aquest darrers 

anys, sobretot a nivell internacional, ens du a plantejar-nos el VERD URBÀ com un 

recurs que ens aporta els beneficis necessaris pel nostre dia a dia, dels que no podem 

prescindir, i que per tant, és necessari conservar, millorar i adaptar als nous escenaris 

d’avui dia i de futur. 

La infraestructura verda és una de les claus de l’habitabilitat de les ciutats. L’arbrat és 

considerat un elements urbanístic fonamental en la definició de l’estructura urbana de 

les ciutats i en la valoració de la qualitat de l’espai públic. 

Els espais verds han d’estar distribuïts de manera justa i equitativa per tot el municipi 

perquè els beneficies arribin a tota la ciutadania. 

La infraestructura verda, com qualsevol altra infraestructura urbana, s’ha de planificar, 

mantenir i gestionar per aconseguir que ens presti el màxim de beneficis. 

Per tant, és considera necessària l’elaboració d’aquest Pla Director del Verd Urbà per 

tal de dissenyar i construir el VERD del futur, respectant el caràcter únic de la ciutat i 

els seus habitants. 

El Pla Director del Verd Urbà és una eina de planificació d’aquesta infraestructura, un 

suport a la presa de decisions municipals i un full de ruta per a la gestió del verd urbà a 

la ciutat. Els principis bàsics han d’ajudar a protegir, conservar i millorar el patrimoni 

verd de la ciutat, maximitzant, així, els serveis i les funcions que el verd urbà 

proporciona a la ciutat i al benestar i salut de les persones. 

Les diferents estratègies plantejades guiaran la transició del verd i l’arbrat cap a un 

verd i arbrat biodivers, madur, saludable, segur, identitat, sostenible i resilient, adaptat 

a l’ecosistema urbà, que disposi de les millors condicions per al desenvolupament i 

amb capacitat d’adaptació al canvi; per a satisfer les necessitats de la ciutat i actuar a 

la millora mediambiental, social, per a la salut, i per a la contribució a la mitigació del 

canvi climàtic. 

Des de la FAO, (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i Agricultura), 

s’ha generat un document en el qual s’aconsella sobre les directrius a seguir en la 

Gestió de l’Ecologia Urbana (gestió dels espais verds urbans): 

Avui més que mai, hem d’afrontar el repte de garantir que les ciutats siguin 

econòmicament, socialment i ambientalment sostenibles, resilients i capaces de 
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subministrar els serveis ecosistèmics requerits pels ciutadans per a una bona qualitat 

de vida. 

En comptes de recalcar l’exigència de conservar la natura i protegir la biodiversitat, el 

discurs ha canviat posant l’accent en les connexions entre ecosistemes, biodiversitat i 

els serveis essencials que aquests produeixen per a la humanitat. 

En comptes de recalcar l’exigència de conservar la natura i protegir la biodiversitat, el 

discurs ha canviat posant l’accent en les connexions entre ecosistemes, biodiversitat i 

els serveis essencials que aquests produeixen per a la humanitat. 

Totes les ciutats comparteixen una estructura física similar que comprèn la 

infraestructura gris (edificacions residencials i industrials, carreteres, serveis i 

aparcaments), la infraestructura blava (rius, llacs, estanys,... ) i la infraestructura verda 

(arbres, arbustos, parcs, boscos, jardins). Per tal de remodelar o construir ciutats 

capaces de respondre als desafiaments urbans, és fonamental optimitzar les 

interaccions entre aquest elements. 

 

 

 

 

El Pla Director del Verd Urbà està conformat per dos documents diferenciats; per una 

part hi ha el documents que fa referència als espais verds (entenent-lo com parcs, 

jardins, places, mitjanes... amb tots els seus elements vegetals) i per altra part hi ha el 

document que fa referència a l’Arbrat Viari. 

Són dos conceptes, tipologies de verd i necessitats diferents tant pel que fa a la 

conservació, planificació i gestió, però alhora comparteixen objectius i són 

complementaris.  

 

2.  MARC D’APLICACIÓ I ACTUACIÓ 

ÀMBIT TEMPORAL 

El present PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

(PDVULH),  té una durada prevista de 10 anys.  És un temps relativament curt i 

correspon a una primera fase d’aplicació. La planificació d’aquestes actuacions 

s’hauran d’anar concretant periòdicament en funció de les obres i millores que es facin 

a la ciutat i els treballs planificats a realitzar des de la secció de Manteniment del Verd 

Urbà i Biodiversitat.  Malgrat tot, la filosofia al llarg d’aquests anys ha de ser la 

mateixa. 

Visió: Crear una ciutat RESILIENT, SALUDABLE  I DIVERSA, potenciant, millorant i 

incrementant el VERD URBÀ, per a contribuir a la SALUT I BENESTAR DELS 

CIUTADANS i gaudir d’una CIUTAT HABITABLE. 
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ÀMBIT ADMINISTRATIU 

El PDVULH és una eina transversal a nivell municipal, ja que tot i afectar principalment 

a l’activitat del servei tècnic de Manteniment i Verd Urbà i Biodiversitat, estableix 

diverses col·laboracions amb altres departaments de l’Espai Públic, Urbanisme, 

Circulació, Mobilitat i Patrimoni, tant per les afectacions d’arbres per obres, el disseny 

de noves urbanitzacions i infraestructures, les indemnitzacions per danys als arbres, 

les incidències pels arbres en les edificacions... 

ÀMBIT LEGAL 

Aquests controls, col·laboracions i afectacions a l’arbrat han d’estar regulades 

legalment i expressades en les Ordenances que regulen cada una de les situacions i 

defineixen el procés a seguir per una aprovació o actuació determinada. Aquestes 

ordenances garantiran el compliment dels acords establerts en el PDVULH. 

Documents a desenvolupar: 

✓ Normes tècniques específiques. 

 

✓ Ordenança reguladora de l’ús i protecció dels espais verds i arbrat urbà, dotant 

a l’arbrat del valor patrimonial que li correspon. 

 

✓ Catàleg d’arbres d’interès local amb l’objectiu de proporcionar mesures 

especials de protecció en funció dels seus valors. 

Les ordenances proporcionen el valor i força jurídica mentre que el PDVULH aporta el 

caràcter tècnic i de gestió. D’aquesta manera amb la publicació de les ordenances i el 

PDVULH queden definides les línies mestres que s’han de seguir per a la protecció i 

posada en valor de l’arbrat urbà i dels espais verds, tant present en la vida de tots els 

ciutadans. 

 

3.  ANTECEDENTS I DOCUMENTS PREVIS 

Al llarg dels darrers anys i amb l’objectiu de dotar la gestió pública de l’arbrat dels 

instruments de planificació i intervenció més adequats en cada moment, l’Ajuntament 

ha elaborat diversos documents per a concretar els procediments a seguir a l’hora 

d’administrar l’espai públic i garantir un arbrat saludable i funcional des del punt de 

vista ambiental i social. 

L’any 2005 es va elaborar el primer Pla director dels espais verds i l’arbrat de la ciutat, 

aquest pla aprovat l’any 2007 ha marcat les directrius i els criteris per a les actuacions 

d’aquest darreres anys. 

Al 2015 també es va elaborar el Pla estratègic per a carrers que cercava solucions 

concretes als problemes de l’arbrat en diverses tipologies de carrers i l’Estudi de risc 
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de l’arbrat de les Escoles i Instal·lacions municipals. 

Entre el 2016 i inicis del 2017 es va realitzar el Pla de risc de l’arbrat viari, i el Pla de 

poda de l’arbrat viari constituint el Pla de gestió de l’arbrat viari de la ciutat. 

Al 2016 es va treballar en l’elaboració del Protocol mediambiental per tal de definir com 

ha de ser la cobertura arbòria segons la tipologia del carrer i poder quantificar els 

beneficis ambientals de l’arbrat en quant a la seva cobertura arbòria i fixació del CO2. 

El mes de maig del 2017 es va presentar l’estudi previ del Pla director de l’arbrat viari. 

 

4.  BENEFICIS GENERATS PEL VERD URBÀ 

És indubtable i indiscutible la necessitat que tenim de relacionar-nos amb la natura. No 

obstant això, mitjançant nombrosos estudis, articles científics i projectes, s’ha pogut 

descobrir la gran quantitat de beneficis que ens aporten les àrees verdes i arbrat rubà i 

periurbà a la nostra societat. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. BENEFICIS AMBIENTALS 

4.1.1. MILLOREN LA QUALITAT DE L’AIRE 

Els espais verds i l’arbrat urbà influeixen en la qualitat de l’aire, sobretot a nivell local: 

✓ Són un filtre de contaminants atmosfèrics, sobretot de petites partícules, 

causants del deteriorament de la salut (asma, malalties pulmonars, 

cardiorespitatòries, al·lèrgies), incloent NOx, PM10. 

 

✓ Capten el CO2 atmosfèric, influenciant el cicle del carboni a nivell local i 

regional. 

 

✓ Afavoreixen la recirculació de l’aire, mitigant la temperatura, controlant la 

humitat de l’aire, els vents, creant ambients protectors enfront de climatologies 

extremes, ... 

 

Cada vegada s’estudia més la relació de la infraestructura verda; parcs, 

jardins, arbres..., amb més aspectes de la vida humana, especialment en 

ciutats, i les conclusions posen de manifest la seva necessitat per a fer-

la més HABITABLE, SANA i RELISIENT.  És des d’aquest punt de vista 

que l’esforç per a la millora del verd urbà té un autèntic sentit i es 

converteix en una eina imprescindible per a la construcció de ciutats 

més humanes.  
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Imatge 1. Esquema gràfic dels Beneficis generats del Verd Urbà. 

 

4.1.2. AUGMENT LA CAPTACIÓ DE L’AIGUA I EN MILLOREN LA SEVA 

QUALITAT 

L’arbrat i les zones permeables dels espais són àrees que intercepten, retenen i 

disminueixen el flux de la precipitació fluvial que arriba a terra, tancant, així, el cicle de 

l’aigua retornant-la a les capes freàtiques o a l’atmosfera mitjançant 

l’evapotranspiració. 

✓ Intercepten la quantitat d’aigua rebuda en les tempestes, alentint el cabal 

d’aigua que arriba als sòls i reduint-ne, d’aquesta manera, el dany per erosió. 

 

✓ Retenen l’aigua caiguda durant les tempestes, reduint la velocitat d’escorrentia 

i disminuint considerablement els danys al sòl i el risc d’inundacions. 

 

✓ Capten l’aigua superficial, retenint-la a nivell radicular i canalitzant-la a les 

capes freàtiques. 

 

✓ Filtren els contaminants a través del sistema radicular i l’àrea foliar, retornant 

aigua més neta. 

 

 

Imatge 2: Esquema gràfic dels Beneficis generats del Verd Urbà a nivell hídric. 
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4.1.3. REDUEIXEN L’EFECTE ILLA DE CALOR A LA CIUTAT 

Les infraestructures grises, edificacions, paviments,... emmagatzemen i emeten calor, 

juntament amb la contaminació atmosfèrica, la impermeabilització dels sòls, l’activitat 

industrial i l’ús massiu de vehicles, ... augmentant, en gran mesura, la temperatura a 

les ciutats. Aquest increment de temperatura esdevé major en les zones del centre i va 

disminuint a mesura que la quantitat d’arbrat i superfícies naturals augmenta. 

 

Imatge 3: Esquema gràfic de l'efecte illa de calor 

✓ Esmorteeixen les temperatures extremes, disminuint les altes temperatures 

estivals gràcies a l’ombra de les seves capçades. 

 

✓ Incrementen la humitat ambiental degut a l’evapotranspiranció i a la retenció de 

la humitat de cobertes vegetals inferiors, millorant la sensació tèrmica. 

 

✓ En carrers o paviments durs, per l’ombra que produeix la seva capçada, 

interfereixen en la radiació de calor que incideix a terra, retenint-ne la captació 

de calor i emissió. 

 

✓ Redueixen l’arribada de ragis UV a capes inferiors de la seva capçada, arribant 

a reduir l’índex de radiació UV fins a un 50%. 

 

✓ La col·locació estratègica d’arbres en zones urbanes pot disminuir la 

temperatura de l’aire entre 2º i 8ºC. 

 

 

 

 

 

Imatge 4: Temperatures recollides durant 

l’època estival: el color verd fa referència 

als espais sota la influència de l’ombra de 

l’arbrat, i en vermell les zones on la 

influència de la vegetació és nul·la. 

L’energia tèrmica és 
irradiada des de les 
zones urbanes 

Els espais verds dissolen l’acumulació del calor 

Les parets verdes, terrats i espais verds 
absorbeixen la calor i refresquen l’ambient urbà 

rural 

suburbà 

comercial 

Centre urbà 

comercial 

parcs 
Residencial 

Terres de conrreu 
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4.1.4. REDUEIXEN LA POL·LUCIÓ ACÚSTICA 

La vegetació, té un efecte en la reducció de la contaminació acústica, reduint el nivell 

de soroll i esmorteint el so transmès. 

✓ La vegetació disminueix la transmissió de soroll. El disseny estratègic combinat 

de vegetació i superfícies planes pot arribar a reduir el soroll fins a un 50%. 

 

✓ Augmenta la capacitat d’absorció del soroll fins a un 20%. 

 

4.1.5. ESTALVI ENERGÈTIC  

La vegetació, i sobretot l’arbrat, situats estratègicament, aporten un estalvi energètic 

considerable, sobretot a nivell particular, en el consum d’electricitat i calefacció. 

✓ Actuen com tallavents i impermeabilitzants de construccions, reduint els 

requeriments de calefacció a l’hivern (entre un 10 – 15%) i d’aire condicionat a 

l’estiu (del 20 – 50%). 

 

 

Imatge 5: Parc Nou de la Granvia 

4.2. BENEFICIS PER A LA SALUT 

Els efectes de l’arbrat i dels paisatges naturals pel que fa a la salut dels ciutadans 

estan relacionats majoritàriament amb la qualitat de l’aire i l’efecte de benestar d’un 

paisatge naturalitzat. D’aquí el concepte de biofilia, creat per explicar la necessitat de 

contacte amb la natura pel correcte desenvolupament psicològic humà. 
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✓ El contacte amb les diferents formes de natura, espais verds, arbrat... millora la 

salut de la comunitat. 

 

✓ Els estudis científics demostren que aquests elements disminueixen els 

problemes de salut, especialment la depressió i ansietat, malalties cardíaques, 

diabetis, dolor crònic de coll i esquena, asma, migranyes, etc; a més de 

disminuir el temps de recuperació de les intervencions quirúrgiques, la tensió 

arterial, la freqüència cardíaca i les alteracions del sistema nerviós entre 

d’altres. 

 

✓ Milloren la intel·ligència, el control de les emocions, la creativitat, el sentit 

estètic, l’expressió verbal i la curiositat. 

 

✓ Disminueixen les dèficit d’atenció i hiperactivitat en nens, influint positivament 

en la recuperació de trastorns generals del desenvolupament. 

 

 

Imatge 6: Esquema gràfic dels efectes negatius generats per la deficient qualitat de l'aire i pels paisatges 

desnaturalitzats. 

 

4.3.  BENEFICIS PER A LA SOCIETAT 

L’observació de la natura i el contacte amb ella i amb els paisatges naturalitzats són 

necessaris per a crear un clima de benestar i d’identitat en la comunitat. 

✓ L’observació i vivències amb la natura ens ajuden a crear una consciència 

ecològica. 

 

✓ El fet d’involucrar la comunitat amb la natura indueix a estrènyer interessos 

comuns, creant vincles socials entre el veïnat. 

 

✓ Els estudis científics demostren que la presència d’una consciència de 

comunitat i de fortes connexions socials donen lloc a menors nivells de 
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mortalitat, taxes reduïdes de suïcidis, disminució de vandalisme i crim i una 

millor salut física i psicològica. 

 

✓ La naturalització urbana i els jardins a la comunitat augmenten la percepció de 

seguretat, disminueixen el crim i redueixen la violència. 

 

✓ Els arbres i espais verds proveeixen d’experiències emocionals i espirituals 

significatives que són extremadament importants en la vida de les persones i 

poden conduir a un fort arrelament a llocs particulars i arbres. 

 

4.4.  BENEFICIS EN L’ECONOMIA 

A nivell internacional, són molts els estudis que han valorat econòmicament els 

beneficis que aporten els arbres i espais verds a la ciutat, i que conclouen en plans 

estratègics per al desenvolupament de la infraestructura verda a llarg termini on els 

beneficis superen amb escreix la inversió realitzada. 

✓ Els beneficis descrits anteriorment repercuteixen directament en l’estalvi 

econòmic de recursos i despeses: salut, filtració de l’aigua, estalvi d’energia, 

captació de contaminants, confort i benestar. S’estima que en un període de 25 

anys, els beneficis econòmics obtinguts tripliquen la inversió realitzada. 

 

✓ Augment del valor patrimonial: la presència d’arbres o jardins propers a un 

immoble, augmenta directament el valor d’aquest en una mitjana del 7%. 

 

✓ Augment del comerç en un 30%, en carrers o espais arbrats o enjardinats. 

 

✓ Augment del turisme i el comerç: augment del temps dedicat a passejar, i un 

augment de les àrees comercials enjardinades. 

 

✓ Reducció dels costos energètics de calefacció, electricitat i aire condicionat. 

 

✓ Els arbres col·locats de manera adequada al voltant dels edificis, redueixen les 

necessitats d’aire condicionat en un 30% i estalvien entre un 20% i un 50% de 

calefacció. 
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Imatge 7: Esquema gràfic sobre els beneficis generats pel Verd Urbà 
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5. PLA DIRECTOR DE L’ARBRAT – CONSIDERACIONS 

PRÈVIES 

La idea de ciutat està íntimament relacionada amb la idea de l’espai públic. L’espai 

públic és el que dóna identitat i caràcter a la ciutat, el que permet reconèixer-la i viure-

la en els seus espais urbans: naturals, culturals i patrimonials. 

L’espai públic s’entén com un espai de comunicació, intercanvi de béns, valors i 

informació, com lloc de trobada i reunió ciutadana, com receptor i amortidor ambiental, 

lloc per a la conservació de la biodiversitat, com escenari de la vida col·lectiva i com un 

tot conformat per elements interdependents i articuladors de l’estructura urbana. 

Hi ha nombroses evidències científiques que posen de manifest  que la infraestructura 

verda és una de les claus de l’habitabilitat de les ciutats. L’arbrat és considerat un 

element urbanístic fonamental en la definició de l’estructura urbana de les ciutats i en 

la valoració de la qualitat de l’espai públic. 

És, doncs, una part essencial de la infraestructura verda urbana, constitueix una xarxa 

que interconnecta tots els espais verds i hàbitats de la ciutat, actuant com elements 

organitzador de la trama urbana, com coberta dels carrers i per a donar escala als 

edificis. 

L’aportació de l’arbrat no ve determinada, només, per l’efecte estètic que dóna a la 

ciutat, ni tan sols pel valor patrimonial que li hem atorgat, sinó que es fonamenta en els 

beneficis funcionals que en gaudim. 

 

 

 

 

Els beneficis que aporten afecten a multitud d’aspectes de la vida a la ciutat, a tants i 

de manera tant intensa que es pot afirmar que la vida digna a la ciutat és possible, sol, 

gràcies a la seva presència. La gestió dels arbres no és, doncs, un tema menor, sinó 

que s’ha d’entendre com un dels aspectes de major importància en la gestió de les 

ciutats. 

Aquesta preocupació, s’engloba i estudia per un nou concepte acceptat a nivell 

mundial: “Urban Tree Forestry”. Actualment, es considera com un dels indicadors de 

confort urbà els m2 de foliar/m2 de superfície lliure. Les grans ciutats d’EEUU, Austràlia 

i Europa,... tenen com a objectiu ocupar un 20% de cobertura arbrada en les ciutats, 

mitjançant projectes/plans estratègics d’Urban Forestry. 

Tot i que els beneficis de la presència dels arbres a la ciutat són molts, també cal tenir 

en consideració alguns aspectes importants, per una part els arbres urbans són éssers 

vius, que canvien de forma i volum en el temps i a més no estan ubicats en el medi 

L’ARBRAT de les ciutats contribueix de manera decisiva sobre la 

QUALITAT AMBIENTAL, i per tant, sobre la QUALITAT DE VIDA de les 

persones, pels seus BENEFICIS AMBIENTALS, SOCIALS i per a la 

SALUT de la població. 
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natural dels arbres, sinó a la ciutats, el que fa que es troben sotmesos a nombrosos 

factors que condicionen el seu desenvolupament, com són el clima urbà, la 

compactació del sòl, la contaminació atmosfèrica, el vandalisme, els obres, les podes, 

la reducció del seu espai vital, la inadequada elecció de l’espècie, ubicació... i per altra 

part presenten també alguns inconvenients o desserveis com poden ser la generació 

d’al·lèrgies, les emissions de compostos orgànics volàtils, la capacitat invasora, els 

efectes negatius sobre el paviments, la presència de fulles, flors i fruits a les voreres..., 

i a més estan sotmesos a la intervenció de nombrosos actors: els ciutadans, els 

gestors dels espais verds i els diferents departaments municipals. Aquesta varietat i 

quantitat d’agents que afecten a l’arbrat complica la seva gestió. 

Si volem fer una gestió eficient dels recursos municipals cal disposar d’un instrument 

de treball que marqui uns principis bàsics, orienti les decisions i que actuï de marc de 

referència en la planificació i la gestió, que ajudi a protegir, conservar i millorar el 

patrimoni arbori de la ciutat, maximitzant els seus beneficis i minimitzant els 

inconvenients. 

De manera ràpida recollim aquí algunes de les conclusions més conegudes de 

diversos estudis sobre els beneficis que el verd i els arbres generen en  el seus 

entorns. 

 

Imatge 8: Beneficis dels arbres a la ciutat 
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BENEFICIS DE L’ARBRAT A LA CIUTAT 

SALUT I ÀREES VERDES 

Reducció de gran quantitat de malalties físiques i emocionals 

Augment de la velocitat de recuperació dels malalts 

Millora el comportament i reducció dels dèficits d’atenció en infants 

Reducció i/o eliminació de l’estrès 

Efectes preventius sobre la salut i en la reducció de morts prematures 

(especialment per malalties cardiorespiratòries) 

Faciliten les activitats esportives 

AMBIENTALS 

Captació de CO2, millora la contaminació atmosfèrica 

Reducció de partícules contaminants 

Reducció de la insolació i l’efecte bombolla de calor 

Reducció de la contaminació acústica 

Reducció de l’erosió i compactació del sòl 

Reducció de l’esllavissament d’aigua de pluja 

ECONÒMICS 

Increment del valor d’una propietat 

Reducció de les despeses d’energia (fins un 30%) 

TREBALL 

Efecte en la reducció de l’estrès 

SEGURETAT 

Reducció de la violència juvenil 

Menor inseguretat ciutadana 

Cada cop més s’estudia la relació de l’arbres amb més aspectes de la vida humà, 

especialment a les ciutats, i les conclusions posen en valor la necessitat de l’arbre 

per a fer-la més habitable. És des d’aquest punt de vista que l’esforç per a la millora 

de l’arbrat té un autèntic sentit i es converteix en una eina imprescindible per a la 

construcció de ciutats més humanes. 
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6. OBJECTIU DEL PLA DIRECTOR DE L’ARBRAT 

L’objectiu d’aquest Pla Director de l’Arbrat (PDALH) és disposar d’un instrument de 

treball que marqui uns principis bàsics que orientin les decisions i que actuïn de marc 

de referència en la planificació i la gestió, i que ajudin a protegir, conservar i millorar el 

patrimoni arbori de la ciutat, maximitzant els serveis i funcions que els arbres 

proporcionen a la ciutat i el benestar i salut de les persones. 

Les estratègies plantejades guiaran la transició de l’arbrat actual cap a un arbrat sa, 

dinàmic, biodivers, madur, segur, identitari, sostenible i resilient, adaptat a l’ecosistema 

urbà, que disposi de les millors condicions per al seu desenvolupament, que satisfaci 

les necessitats de la ciutat i actuï per a la millora mediambiental, de salut i social i 

contribueixi a la mitigació del canvi climàtic. 

El Pla Director de l’Arbrat és un document estratègic que defineix els reptes, objectius i 

compromís del govern municipal, respecte a l’ordenació i conservació de l’arbrat, per a 

la seva contribució sobre la qualitat ambiental i la qualitat de vida dels ciutadans, tant a 

nivell ambiental com social. 

Els objectius específics que comportaran les diferents actuacions a treballar es 

concreten en: 

✓ Planificar, ordenar i gestionar l’arbrat de la ciutat 

✓ Preservar, millorar i augmentar el patrimoni arbori 

✓ Incrementar la cobertura arbòria 

✓ Establir criteris per al disseny de l’arbrat en la trama urbana 

✓ Fomentar la biodiversitat arbòria 

✓ Protegir l’arbrat de qualsevol afectació directa o indirecta 

✓ Millorar les condicions dels arbres de la ciutat, per obtenir els màxims serveis 

ambientals i socials. 

Aquest objectius s’ha d’aconseguir, a més, amb un ús racional de la despesa 

econòmica pública, minimitzant les incidències o molèsties amb els ciutadans i amb un 

risc, associat als arbres, mínim. 

 

7. PRINCIPIS, OBJECTIUS I ESTRATÈGIES 

Les estratègies estaran dirigides a crear un ARBRAT MÉS SOSTENIBLE I 

RESILIENT. 

Els principis que guiaran els objectius i les estratègies són: 
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OBJECTIU 1: PLANIFICAR, ORDENAR I GESTIONAR L’ARBRAT 

❖ ESTRATÈGIA 1: Anàlisi estadístic de l’arbrat actual i la seva distribució a la 

ciutat 

❖ ESTRATÈGIA 2: Estudi i dades de la cobertura verda de l’arbrat. 

❖ ESTRATÈGIA 3: Anàlisi de l’arbrat viari i estudi de les interferències 

❖ ESTRATÈGIA 4: Documentar estudis, plans i protocols que facilitin la gestió. 

 

OBJECTIU 2: PRESERVAR I MILLORAR L’ARBRAT 

❖ ESTRATÈGIA 5: Conservació i protecció d’arbres i arbredes d’interès local. 

❖ ESTRATÈGIA 6: Preservar el patrimoni verd de la ciutat: conservació, protecció 

de l’arbrat i valoració. 

❖ ESTRATÈGIA 7: Fomentar i incrementar la biodiversitat arbòria. 

❖ ESTRATÈGIA 8: Millora de la salut de l’arbrat: gestió ecològica i sostenible. 

❖ ESTRATÈGIA 9: Millora del reg i gestió de l’aigua. 

❖ ESTRATÈGIA 10: Gestió del risc. 

 

OBJECTIU 3: AUGMENTAR LA COBERTURA ARBÒRIA 

❖ ESTRATÈGIA 11: Incrementar fins el 20% la cobertura verda de la ciutat durant 

Arbrat més 
sostenible i 

resilient

Incrementar  la  
cobertura arbòria i 

la biodiversitat

Protecció de 
l'arbrat 

Planificar les 
plantacions: pla 
de renovació de 

l'arbrat Definir els criteris 
generals del futur 

arbrat i dels 
treballs de 

conservació

Dissenyar per 
crear espais 
arbrats més 

adaptats i que 
generin més 

beneficis
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els propers 10 anys. 

❖ ESTRATÈGIA 12: Planificació de les plantacions. Pla de renovació de l’arbrat. 

 

OBJECTIU 4: CRITERIS DEL FUTUR ARBRAT DE LA CIUTAT 

❖ ESTRATÈGIA 13: Definició dels criteris per a la conservació del futur arbrat 

❖ ESTRATÈGIA 14: Noves plantacions 

❖ ESTRATÈGIA 15: Treballs per la conservació 

 

OBJECTIU 5: COMUNICACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA 

❖ ESTRATÈGIA 16: Pla de comunicació 

❖ ESTRATÈGIA 17: Seguiment dels objectius del Pla Director. 

 

8. ESTRATÈGIES I ACCIONS 

Les estratègies i accions a desenvolupar i/o participar pels diversos objectius són les 

següents:  

 

OBJECTIU 1: PLANIFICAR, ORDENAR I GESTIONAR L’ARBART 

❖ ESTRATÈGIA 1: ANÀLISI ESTADÍSTIC DE L’ARBRAT A L’ÀMBIT 

MUNICIPAL I LA SEVA DISTRIBUCIÓ A LA CIUTAT. 

Els arbres són presents a la xarxa viaria com arbrat d’alineació, als espais verds i als 

equipaments municipals (escoles i instal·lacions esportives). S’han reunit les dades de 

l’inventari d’arbrat a l’àmbit municipal. A partir d’aquí, s’han establert una sèrie de 

processos i eines per a quantificar i modernitzar el potencial futur de l’arbrat. 

✓ Recollida de dades de l’inventari d’arbrat viari, de l’arbrat dels espais verds i de 

l’arbrat a les escoles i equipaments municipals. 

✓ Recollida de dades de la ciutat del portal estadístic de la web municipal 

✓ Bases de dades de l’arbrat municipal. 

Aquestes dades han estat processades i estudiades per a poder analitzar tant les 

unitats existents, espècies arbòries i la seva distribució en els diferents barris i 

districtes de la ciutat. 
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Les 10 espècies d’arbrat més nombroses a la ciutat 

 

Aquestes 10 espècies representen el 51,04% del total. La resta es distribueix entre 

228 espècies més. 

Les 10 espècies majoritàries a la ciutat, en percentatge és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estudi es presenta a l’Annex 2. Anàlisi estadístic i distribució de l’arbrat 

. 

 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Platanus x hispanica

Ulmus sp.

Pinus pinea

Celtis australis

Tipuana tipu

Robinia pseudoacacia

Jacaranda mimosifolia

Populus bolleana

Styphnolobium japonicum

Morus alba

4.244

2.669

2.436

2.301

2.139

1.275

1.265

1.094

1.070

1.049

ESPÈCIE UNITATS %TOTAL 

Platanus x hispanica 4.244 11,09% 

Ulmus sp. 2.669 6,97% 

Pinus pinea 2.436 6,36% 

Celtis australis 2.301 6,01% 

Tipuana tipu 2.139 5,59% 

Robinia pseudoacacia 1.275 3,33% 

Jaracanda mimosifolia 1.265 3.30% 

Populus bolleana 1.094 2,86% 

Styphnolobium japonicum 1.070 2,79% 

Morus alba 1.049 2,74% 

 19.542 51,04% 
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ACCIONS: 

1.1. MANTENIR ACTUALITZAT L’INVENTARI I REALITZAR L’ANÀLISI 

PERIÒDICAMENT 

Incorporar les dades referents a l’arbrat, tant per a noves urbanitzacions com per 

baixes i anul·lacions d’emplaçaments per a la realització de l’anàlisi complet de l’arbrat 

a la ciutat periòdicament per a comprovar-ne el seguiment d’aquest Pla. 

 

❖ ESTRATÈGIA 2: ESTUDI I DADES DE LA COBERTURA VERDA DE 

L’ARBRAT 

Els beneficis que aporten els arbres ho fan mitjançant la seva capçada. 

El percentatge de cobertura que l’element verd té en una ciutat és directament 

proporcional als beneficis que genera, és, per tant, un objectiu primordial incrementar 

la cobertura verda arbrada. 

Per al càlcul de la cobertura arbòria de l’arbrat viari es consideren els arbres en funció 

del seu màxim desenvolupament, classificant-los com grans (G), mitjans (M) i petits (P) 

i de l’espai disponible, en funció d’això s’avalua l’espai disponible i per tant la cobertura 

verda que pot arribar a formar, mentre que per al càlcul de la cobertura dels arbres 

situats als espais verds i equipaments s’estima una superfície de cobertura mitjana. 

La superfície de cobertura verda de l’arbrat es xifra en 1.007.938m2, el que 

representar el 8,07% respecte a la superfície total de la ciutat. 

ARBRAT VIARI  418.474 m2 

ESPAIS VERDS  566,730 m2 

EQUIPAMENTS    22.734 m2 

TOTAL 1.007,938 m2 

 

La cobertura, principalment, s’aconsegueix en un 56% per l’arbrat emplaçat als espais 

verds, mentre que el viari, tot i estar present en molts carrers, només representa el 

42%. 
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A l’annex 7 “Estudi de la cobertura arbòria” es presenta l’anàlisi de les dades i el càlcul 

de la superfície total de cobertura verda. 

 

ACCIONS: 

2.1. ACTUALITZAR L’ANÀLISI I ESTUDI DE LA COBERTURA ARBÒRIA 

ANUALMENT 

L’actualització de l’anàlisi de la cobertura serà un bon indicador per a comprovar-ne el 

resultat de les actuacions i per a la planificació de les properes actuacions. 

 

❖ ESTRATÈGIA 3: ANÀLISI DE L’ARBRAT VIARI I ESTUDI DE LES 

INTERFERÈNCIES 

Les plantacions de les que són hereus les ciutats actuals es van fer amb altres 

conceptes i prioritats; en aquells moment l’objectiu era poder tenir arbres als carrers i 

no es plantejaven els problemes futurs que podrien ocasionar en els paviments, en les 

interferències amb les edificacions, ni tampoc es tenia en compte la selecció de 

l’espècie de l’arbrat que no anés més enllà que fos de creixement ràpid i amb una 

vigorositat important. D’aquí que actualment, hi ha un nombre importat d’arbres 

d’espècies de gran desenvolupament (oms, robínies, plataners...) en espais 

excessivament reduïts i que, per tant, ocasionen problemes i incomoditats als 

ciutadans, i que, per altre part generen la necessitat d’un treball de poda periòdic. 

Per a conèixer i tenir dades suficients per a gestionar aquests arbres, s’han analitzat 

tots els arbres viaris, agrupant-los en tipologies de creixements, espai lliure per al seu 

desenvolupament i amplada de la vorera. 

Per altra part, ara hi ha la normativa d’accessibilitat que defineix la distància lliure de 

pas (1,50m en carrers ja consolidats i d’1,80m en carrers de nova urbanització). 

Les interferències produïdes pels arbres, majoritàriament hi són en voreres inferiors a 

4m; en part per la selecció de l’espècie i en part per la limitació de l’espai. 

43%

55%

2%

VIARI

ESPAIS VERDS

EQUIPAMENTS
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En total hi ha 6.668 arbres que presenten interferències i d’aquests 5.808 arbres estan 

en voreres inferiors als 4m. D’amplada. La distribució en els districtes és diferent, ja 

que també ho són les espècies i configuració concreta del carrer. 

 

Percentatge de les interferències de l'arbrat 

Les interferències s’han estudiat, exclusivament, per a l’arbrat viari; ja que es 

considera que l’arbrat situat en els espais verds disposa d’espai suficient per al seu 

desenvolupament. És en aquests espais on s’ha de prioritzar i treballar per a poder 

disposar d’arbres de GRAN port i desenvolupament màxim per, obtenir així, els majors 

beneficis, i fer d’aquests espais uns petits pulmons distribuïts per tota la ciutat, que 

aportaran els majors beneficis mediambientals, per a la salut de la ciutadania i 

contribuiran significativament per a la mitigació del canvi climàtic. 

Annex 5 – Carrers arbrats en voreres  <2,50m. 

Annex 6 – Anàlisi i estudi de les interferències de l’arbrat viari. 

 

ACCIONS: 

3.1. ACTUALITZAR LES DADES REFERENTS A LES INTERFERÈNCIES 

L’actualització de les dades referents a les interferències serà d’utilitat per a la 

planificació de les actuacions a realitzar a curt i mig termini i incloure les modificacions 

adients en el pla de poda. 

 

❖ ESTRATÈGIA 4: DOCUMENTAR ESTUDIS, PLANS I PROTOCOLS 

QUE FACILITEN LA GESTIÓ DE L’ARBRAT 

Actualment s’han desenvolupat noves metodologies en la gestió del manteniment de 

l’arbrat. Es tracta d’una formació contínua on els coneixements, metodologies i 

tècniques s’han de plasmar d’alguna manera en documentació escrita i on es 

consensuïn els criteris i bases de treball. 

25%

10%

3%
3%

59%

INTERF. EN VORERES <3m

INTERF. EN VORERES 3-4m

INTERF. EN VORERES 4-6m

INTERF. EN VORERES >6m
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Aquest documents han d’estar en contínua revisió i millora: no són documents 

permanents sinó que depenen dels criteris de manteniment proposats per la ciutat de 

L’Hospitalet. 

Segons les anàlisis realitzades, els documents per a la millora de la gestió de l’arbrat 

necessaris són: 

 

Alguns d’aquest estudis ja s’han realitzat durant el procés de creació del PDVULH, 

altres ja estan definits pel Servei Tècnic de Manteniment del Verd Urbà i Biodiversitat i 

s’han actualitzat, i altres han de ser desenvolupats durant el Pla d’Acció proposat més 

endavant. 

Els documents realitzats i aprovats per l’equip del govern municipal són: 

✓ Pla de risc de l’arbrat viari. 

✓ Pla de poda de l’arbrat viari. 

✓ Estudi de l’arbrat de les escoles i equipaments (*) 

✓ Pla estratègic per a la plantació de carrers arbrats (*) 

A més dels documents esmentats anteriorment, seran vinculants les prescripcions del 

Plec Tècnic de Conservació vigent. En aquells aspectes que no estiguin prou definits 

es prioritzarà el compliment de les Normes Tecnològiques de Jardineria (NTJ) i les 

Normes d’Urbanització L’H. 

Pla de gestió de l'arbrat

Pla de Risc de l'arbrat

Pla de poda

Protocol per a la plantació d'arbrat. Guia d'espècies. Disseny de les 
plantacions. MIllora mediambiental de les Plantacions

Protocol per a la protecció de l'arbrat en les obres d'urbanització i 
actuacions als carrers de la ciutat

Catalogació d'arbrat d'interès local

Recursos humans: Pla de formació del personal de manteniment
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ACCIONS: 

4.1. ORGANITZAR I REVISAR EL CONJUNT DE NORMATIVA REFERENT A 

L’ARBRAT 

Es continuarà treballant per a mantenir actualitzats aquests documents ja que les 

dades de l’arbrat i actuacions a la ciutat fa que siguin dades molt dinàmiques. 

Per a l’actualització del Pla de risc serà indispensable la formació del personal del 

manteniment i, en algunes ocasions, la col·laboració de professionals en l’àmbit de 

l’anàlisi de risc de l’arbrat i amb un alt nivell d’expertesa en aquests termes. 

Aquests documents ajudaran a la presa de decisions per a la planificació de les 

actuacions a realitzar a l’arbrat de la ciutat, tant per a les noves plantacions, com per a 

la renovació de l’arbrat, conservació, ... 

 

4.2. REALITZAR L’ESTUDI DEL RISC I PLA DE PODA DE L’ARBRAT DELS 

ESPAIS VERDS 

Es continuarà elaborant la resta d’estudis referents a l’arbrat ubicat als espais verds 

per a poder disposar d’una eina de gestió similar a la que ja s’utilitza per a prendre les 

decisions referents a l’arbrat viari. 

 

OBJECTIU 2: PRESERVAR I MILLORAR L’ARBRAT 

❖ ESTRATÈGIA 5: CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ D’ARBRES I 

ARBREDES D’INTERÈS LOCAL 

El Decret 214/1987, de 9 de juny, regula la protecció i conservació de determinats 

exemplars d’espècies arbòries que pel seu valor monumental, històric o científic, 

formen part del patrimoni cultural de Catalunya. 

Hi ha, però altres arbres que, tot i que no assoleixen el grau de notorietat dels 

anteriors, també es considera necessària la seva protecció i conservació degut a les 

característiques i popularitat que posseeixen dins el municipi o comarca. D’acord amb 

el Decret 47/1988, de l’11 de febrer, sobre Declaració d’Arbres d’Interès Comarcal i 

Local. (DOGC núm. 961, 1988.11.02) l’administració pública competent pot declarar 

arbres d’interès local els exemplars que, per la seva particularitat científica o la seva 

història, per les mesures excepcionals dins la seva espècie o per la seva edat, són 

mereixedores de mesures de protecció. 

El present PDVULH, davant l’absència de catalogació d’arbres d’interès local, proposa 

la realització, a curt termini, del Catàleg d’arbres d’interès local, el qual ha d’incloure 

tots aquells elements arboris de la ciutat que tinguin calor històric, natural, paisatgístic, 

documental o tècnic en relació amb la història local. 
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L’objectiu principal d’aquesta estratègia és identificar, conservar i protegir l’arbrat que 

configura el patrimoni verd d’interès local de la ciutat de l’Hospitalet, així com divulgar 

el seu coneixement entre els seus ciutadans. 

Atès que els arbres d’interès local estan ubicats principalment als espais verds és en el 

document PLA DIRECTOR DELS ESPAIS VERDS on es desenvolupa aquesta 

estratègia. 

Annex 13 – Arbres d’interès local 

Annex 14 – Protocol per a la declaració d’arbres d’interès local 

 

Imatge 9: Phytolacca dioica a l'av. Josep Tarradellas 

 

ACCIONS: 

5.1. REALITZAR UN CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL 

Realitzar una catàleg d’interès local, d’acord a la informació incorporada als annexos 

13 i 14. Creació de la comissió i realització dels treballs i tramitació del document. 

 

❖ ESTRATÈGIA 6: PRESERVAR EL PATRIMONI VERD DE LA CIUTAT: 

PROTECCIÓ DE L’ARBRAT I VALORACIÓ 

L’objectiu d’aquesta estratègia és fixar els criteris municipals i mètodes per a 

preservar, valorar i protegir el patrimoni verd de la ciutat: 

✓ Definir els passos a seguir per a la protecció de l’arbrat en cassos d’afectacions 

i/o obres d’urbanització. 
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✓ Establir els criteris per a la valoració de l’arbrat (econòmica i ambiental). 

La realització d’obres a la via pública o en parcs és un dels motius més habituals de 

l’afectació de la vegetació urbana, especialment els arbres. Sovint, els danys que es 

produeixen no es fan evidents fins després d’uns anys d’haver-se realitzat les obres. 

S’ha de protegir la vegetació de qualsevol alteració que pugui perjudicar-la. Els danys 

més freqüents d’afectació de l’arbrat són l’asfixia radicular per compactació del sòl 

degut al pas de maquinària pesada, la impermeabilització del sòl, el tall i trencament 

d’arrels per l’obertura de rases i el trencament de branques i descompensació de la 

capçada per al pas de camions i altres vehicles de grans dimensions. 

Tots quests factors són els que s’han de preveure a l’hora de treballar al voltant dels 

arbres. Aquests, no obstant això, hauran de ser arbres sans i ben estructurats i ha 

d’assegurar-se que en la configuració final de l’espai, disposaran dels volums de sòl i 

aeris adequats, s’haurà de realitzar un pla de manteniment especial d’aquests arbres 

al llarg de tota la duració de les obres. 

La necessitat, el grau i el moment de cada mesura de protecció depèn fonamentalment 

de l’espècie a protegir, de la saba ubicació, així com del tipus i durada dels treballs de 

les obres. 

Qualsevol projecte o actuació que prevegi afectar arbres ha de ser objecte de 

valoració pel servei tècnic responsable del verd urbà. L’empresa responsable 

d’aquesta afectació haurà de lliurar un informe al servei tècnic de Manteniment del 

Verd Urbà determinant les actuacions a realitzar o actuacions preventives i/o 

correctores per a garantir la pervivència correcta dels arbres. El informe inclourà la 

valoració dels elements vegetals mitjançant l’aplicació de la Norma Granada, i la 

valoració ambiental. Aquest informe, haurà de ser validat o podrà ser modificat pel 

mateix servei tècnic.  

A les ordenances municipals s’especificaran tots els aspectes referents a la protecció 

de l’arbrat a tenir en compte en el moment de les obres, la necessitat de l’autorització 

d’aquest servei per a l’obtenció de la Llicència d’obres i per iniciar l’activitat general de 

l’obra, i se’n definiran les multes o indemnitzacions que es puguin determinar per 

l’incompliment dels requeriments que constin a l’informe tècnic. 

 

ACCIONS: 

 

6.1. INCORPORAR EN ELS PROJECTES D’OBRA EL DOCUMENT REFERENT A 

LA PROTECCIÓ DE L’ARBRAT DURANT LES OBRES 

A l’annex 15 s’estableix el protocol per a la protecció de l’arbrat durant les obres, que 

haurà de ser d’obligat compliment. Es revisarà i actualitzarà periòdicament. 
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6.2. UTILITZAR EL MÈTODE DE VALORACIÓ DE LA NORMA GRANADA PER ALS 

ELEMENTS VEGETALS 

La valoració de l’arbrat i arbustiva per mètode de la Norma Granada serà vinculant per 

a les obres i actuacions que afectin elements vegetals. És un mètode de valoració 

d’arbres i arbustos ornamentals. Té en compte els diferents factors que atribueixen 

valor als elements vegetals, no només el valor de la fusta o del fruit dels seus arbres, 

sinó també aspectes paisatgístics, ambientals, socials i culturals, etc. 

 

6.3. REALITZAR LA VALORACIÓ AMBIENTAL DE L’ARBRAT ELIMINAT PER LES 

OBRES 

Es realitzarà la valoració ambiental de l’arbrat afectat directament per les obres. 

S’haurà de preveure el retorn d’aquests valors mediambientals dins el mateix àmbit 

d’actuació, i en cas de no ser possible, es prioritzarà barri, districte i/o ciutat. 

Serà necessari, doncs, que el nou projecte superi en escreix aquests valors (retorn i 

nou benefici). 

 

❖ ESTRATÈGIA 7: FOMENTAR I INCREMENTAR LA BIODIVERSITAT 

ARBÒRIA 

L’objectiu d’aquesta estratègia és fonamentar i incrementar la biodiversitat arbòria. 

(veure també estratègia 7 del PDEV). 

La biodiversitat és principalment un factor d’estratègia i també, de paisatge urbà. 

L’excés d’arbres d’una mateixa espècie o monopoblacions pot ser un problema quan 

apareixen plagues o malalties capaces d’eliminar una espècie en concret. 

Concentrar l’arbrat urbà en poques espècies molt majoritàries suposa un risc de 

pèrdua massiva d’arbres, que a més de suposar una pèrdua patrimonial molt elevada, 

suposa assumir un cost de gestió molt important. 

Es considera que el percentatge màxim que una espècie ha de tenir a la ciutat és del 

15%. 

Una de les fórmules conegudes per aplicar el criteri de biodiversitat és la de Frank 

Santamour (US Forest Service, 1990). Aquesta fórmula es regeix per la relació d’un 

30% d’exemplars pertanyents a la mateixa família, d’un 20% procedents del mateix 

gènere i d’un 10% de la mateixa espècie. 

L’aplicació d’aquesta fórmula no ha de ser estricta, sinó que es pot entendre com una 

referència a complir en la mesura del possible. 
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Actualment, considerant la totalitat d’arbrat a la ciutat no hi ha cap espècie que superi 

aquesta xifra, mentre que si només es considera l’arbrat viari hi ha dues espècies que 

superen aquest 15%, són el Platanus x hispanica i Ulmus sp. Que representen el 

17,07% i el 15,94% respectivament. 

 

 

 

10 espècies majoritàries 
 

10.899 arbres 66,26% 

Les 10 espècies següents 

 

2.733 arbres 16,61% 

 

Hi ha 37 espècies, que sumen 286 arbres, totes elles amb una representació inferior a 

20 arbres. 

Actualment hi ha 96 espècies, només en el viari, el que representa un nivell important 

de biodiversitat. S’haurà de potenciar, però, l’increment d’unitats d’aquestes espècies 

per tal que hi hagi més representativitat. 

En els espais verds és prioritzarà la presència d’arbres de port gran i augmentarà la 

quantitat d’unitats de les espècies amb poca representació. Tot i que es comptabilitzen 

199 espècies només amb 20 ja hi ha el 71,14% de l’arbrat i hi ha 119 espècies amb 

representació inferior als 20 exemplars. 

10 espècies majoritàries 
 

10.682 arbres 50.89% 

Les 10 espècies següents 
 

4.320 arbres 20.58% 

30%

20%

10%

•Arbres pertanyents 
a la mateixa familia.

•Arbres pertanyents 
al mateix gènere

•Arbres pertanyents 
a la mateixa espècie

ESPÈCIE TOTAL % 

Platanus x hispanica 2.808 17,07 

Ulmus sp. 2.622 15,94 
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Pel que fa a l’arbrat de les escoles i instal·lacions municipals, hi ha una espècie amb 

un % major del 15%. Les tres espècies majoritàries són: 

ESPÈCIE TOTAL % 

Populus nigra 142 16,85 

Robinia pseudoacacia 105 12,47 

Platanus hispanica 74 8,78 

 

10 espècies majoritàries 569 arbres 67,58% 

Les 10 espècies següents 136 arbres 16,15% 

 

Hi ha 51 espècies que només sumen 137 arbres, i totes elles tenen menys de 10 

exemplars. 

 

Annex 3: Relació de les espècies arbòries de l’arbrat viari 

 

ACCIONS: 

Les accions aniran encaminades a assolir un patrimoni arbori biodivers en què cap 

espècie d’arbrat representi més del 15% del total, i augmentar les unitats d’altres 

espècies, molt minoritàries. 

 

7.1. REDUCCIÓ DE LES ESPÈCIES MAJORITÀRIES 

No es realitzaran substitucions amb aquestes espècies (excepte en ubicacions molt 

concretes). 

Eliminació d’elements arboris de les espècies majoritàries que a més impliquin un alt 

cost de conservació. 

Limitar la introducció de nous exemplars d’espècies que ja tinguin una representació 

elevada. 
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7.2. RENOVACIÓ D’ESPÈCIES SEGONS LES ACTUACIONS PREVISTES DINS 

DEL PLA DE RENOVACIÓ D’ARBRAT 

Les tres espècies majoritàries s’incorporaran al pla de renovació de l’arbrat, en part pel 

seu mal estat, gran quantitat de ferides per les podes periòdiques i malformacions en 

la seva estructura, com per exemple els Populus, Robinies ( presenten rebrots baixos 

amb punxes) i Platanus (per minvar els problemes que pugui ocasionar d’al·lèrgies). 

 

7.3. AUGMENTAR LA PRESÈNCIA D’UNITATS D’ARBRES DE LES ESPÈCIES 

MINORITÀRIES 

Augmentar el nombre d’espècies arbòries introduint noves espècies adaptades a un 

canvia de clima més calorós i amb menors necessitats hídriques. S’ha creat un annex 

en el que s’estudien i classifiquen les espècies arbòries amb una classificació 

d’adequació a diferents situacions, per a facilitar la selecció d’espècies arbòries en els 

noves plantacions. 

 

7.4. INTRODUCCIÓ D’ESPÈCIES 

Introduir noves espècies, prioritzar espècies autòctones. Les noves espècies s’hauran 

de provar prèviament per a comprovar la seva potencialitat, comportament i capacitat 

d’ús. La introducció serà gradual. 

 

❖ ESTRATÈGIA 8: MILLORA DE LA SALUT DE L’ARBRAT: GESTIÓ 

ECOLÒGICA I SOSTENIBLE. 

L’objectiu d’aquesta estratègia és aconseguir una infraestructura verda sana, 

mantinguda en el temps i sense risc. 

Un dels requisits més importants de tot el Pla Director del Verd Urbà és que l’arbrat i la 

vegetació tinguin una bona salut, sense podes dràstiques ni tractaments fitosanitaris 

químics. Per això és crucial generar entorns ecològics urbans el més equilibrats 

possibles, a nivell de disseny de plantació, de selecció de l’espècie, construcció de 

l’espai subterrani disponible, estudi de sòls i drenatges, procés de plantació, 

aspratges, podes de formació i manteniment. 

És una estratègia que engloba, pràcticament, tot el procés de l’arbre urbà. 

 

Annex 17 -  Gestió Integrada de Plaques 

 



PLA DIRECTOR DE L’ARBRAT  

 

           PDVUL’H - 29 

ACCIONS: 

 

8.1. REALITZAR UN PLA ESTRATÈGIC PER AL CONTROL DE PLAQUES I 

MALALTIES 

En el marc de la normativa vigent, i especialment del Reial Decret 1311/2012, de 14 de 

setembre pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels 

productes fitosanitaris, es restringirà al màxim l’aplicació de productes químics 

mitjançant la seva nebulització a l’ambient i tindrà preferència l’ús de mètodes 

biològics i ecològics, sempre amb la seva corresponent autorització. 

Per a poder posar en marxa la normativa vigent i les previsions d’eliminació de 

productes químics dins de l’espai públic, es crearà un Pla Estratègic per al control de 

plaques i malalties. En aquests hi constarà una classificació de plaques i malalties en 

funció de la gravetat dels seus danys que permetrà seleccionar els tractaments a dur a 

terme en cada cas concret. 

Els punts bàsics que defineixen el model de control fitosanitari són: 

✓ Es considera acceptable una certa presència de plaga a l’arbrat. 

✓ La utilització dels tractaments químics han de tenir al mínim possible fins poder 

assolir l’ús zero. 

✓ Es prioritzaran i fomentaran els tractaments biològics i ecològics. 

Aquest pla estratègic facilitarà la Gestió Integrada de plagues, establirà un protocol de 

tractaments seguint patrons d’eliminació de químics en un futur pròxim. 

Les empreses que realitzin tractaments fitosanitaris han d’estar obligatòriament 

inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides, Decret 149/1997, 

de la Generalitat de Catalunya (DOGC 06/23/97), Ordre del Ministeri d’Agricultura, 

Pesca i Alimentació (MAPA), de 24 de febrer de 1993 (BOE 03.04.93), així com també 

en el Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO), Reial Decret 1311/2012 del 

14 de setembre quan sigui possible fer-ho dins de l’àmbit territorial. A partir de la 

publicació del Reial Decret 1311/2012 han de portar la seva gestió segons la Lluita 

Integrada de Plagues. 

 

8.2. GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES (GIP) 

El programa de gestió de la sanitat vegetal inclou, a més dels tractaments fitosanitaris, tots els 

treballs i mesures de control que possibilitin una millora en l’equilibri de la sanitat de l’arbrat. El 

principal aspecte del control fitosanitari es basa en la vigilància de l’aparició de qualsevol plaga 

o malaltia. 

Es realitzaran proves amb productes alternatius i ecològics per tal de verificar la seva eficàcia. 
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Únicament es realitzaran tractaments en els casos següents: 

✓ Afectació a la vitalitat dels arbres de manera important 

✓ Risc d’afectar a molts exemplars de manera greu 

✓ Afectació a la seguretat i produeixi un risc 

✓ Generi molèsties importants 

El control Integral de Plagues, per a mantenir l’arbrat en un estat sanitari correcte es 

basa en: 

 

 

8.3. CERCAR ALTERNATIVES ALS FITOSANITARIS, PRIORITZANT LA 

UTILITZACIÓ DE PRODUCTES ECOLÒGICS I MESURES CULTURALS PER AL 

CONTROL DE LES PLAGUES, DEIXANT L’APLICACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS 

DE SÍNTESI COM DARRERA OPCIÓ 

Es realitzaran proves amb productes de nova comercialització per tal de provar-ne la 

seva eficàcia a la ciutat i valorar la seva efectivitat. 

• Es prioritzen treballs d'entrecavat, aportació d'encoixinats, 
dosificacions de reg...

Tasques culturals

• Mitjançant l'eliminació de branques afectades, sempre que 
es tracti d'afectacions parcials en branques de petit diàmetre.

Tasques mecàniques

• Existeixen productes innocus per a la salut humana que 
s'han d'emprar per al control de plagues i malalties (pugó, 
caparreta...)

Atomitzadors amb productes 
naturals /ecològics

• Mitjançant l'ús d'organismes vius per a controlar les 
poblacions d'un organisme que genera molèsties o danys a 
l'espècie, com són els parasitoides, depredadros, 
microorganismes i nemàtodes.

Control biològic

• Tractament hormonal que afecta normalment a les femelles 
evitant el tancament del seu cilcle reproductiu.

Trampes amb feromones

• Mètode innocu per a la salut del ciutadà i efectiu en plagues 
avançades on els anteriors tractaments no cotrolarien la 
plaga.

Endoteràpia vegetal

• En el cas en què el risc de plaga i grau d'afectació siguin alts.
Atomitzadros i aplicacions en 

forma de reg de producte 
químic

La millor prevenció és la planificació i manteniment  de l’arbre, atès que 

un arbre sa no genera plagues. 
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8.4. GENERAR UN PROTOCOL DE PLANTACIONS 

El protocol de plantacions ha d’incloure, entre altres aspectes, les especificacions de 

les necessitats de substrat necessari i una guia de selecció d’espècies adequada a 

l’espai i entorn. 

Es considera de màxima importància la creació d’un Protocol de Plantacions, ja que 

pràcticament totes les actuacions a realitzar en aquest pla parteixen de la planificació, 

el disseny i la plantació. 

 

 

 

A l’annex 16, s’estableix el procés funcional i fisiològic que ha de contenir el Protocol 

per a la plantació d’arbrat. 

 

 

SELECCIÓ EN CAMP DELS ESPAIS DISPONIBLES PER ALBERGAR 
ARBRAT O PLANTACIÓ

SELECCIÓ DE L'ESPÈCIE ADEQUADA

CREACIÓ DE L'ENTORN ADEQUAT: SOLS, DRENATGES, AIREACIÓ, 
ESPAI  SUBTERRARI DISPONIBLE, REG, PROTECCIÓ

SELECCIÓ EN EL VIVER DE L'ESTRUCTURA I PROCÉS DE VIVERISME 
ADEQUAT

PROCÉS DE PLANTACIÓ

PLANIFICACIÓ DEL MANTENIMENT I DEL PLA DE PODES DE 
FORMACIÓ

ESTUDI AMBIENTAL DE LES ESPÈCIES
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❖ ESTRATÈGIA 9: MILLORA I GESTIÓ DEL REG 

L’objectiu d’aquesta estratègia és aconseguir un correcta utilització de l’aigua per al 

reg de l’arbrat per afavorir un creixement saludable de l’arbrat. 

Els regs són imprescindibles per a l’arrelament i establiment dels arbres de nova 

plantació i també per aquells, que per diversos motius, tinguin el sistema radicular 

afectat. Per a la majoria d’arbres el sistema de reg tindrà una durada de 4 anys, en 

funció de la climatologia. Es faran regs abundants i espaiats en el temps per a 

permetre el dessecament parcial del sòl i la difusió de l’oxigen. 

 

ACCIONS: 

 

9.1. UTILITZACIÓ D’AIGUA FREÀTICA PER AL REG 

Es prioritzarà la utilització de l’aigua freàtica per al reg. En casos on no hi hagi xarxa 

s’utilitzarà l’aigua freàtica mitjançant camió cisterna. A la ciutat hi ha diversos punts de 

captació d’aigua per emplenar les cisternes amb aigua freàtica. 

Es realitzarà un control de l’aigua utilitzada per casa punt d’extracció, data i ubicació. 

 

9.2. IMPLEMENTAR UNA SISTEMATITZACIÓ I CONTROL TELE-GESTIONAT DEL 

REG 

Implementar una sistematització del reg utilitzant les noves tecnologies de tele-gestió i 

professionalitzant el manteniment de la xarxa secundària de reg. 

En els escocells de nova urbanització també serà prioritari el reg automatitzat. Si la 

xarxa primària està prop s’haurà de fer la secundària per aquesta nova plantació. 

 

9.3. PLA DE REGS D’EMERGÈNCIA 

Realitzar un pla de regs d’emergència amb camió cisterna per als arbres sense 

sistema de reg. 

 

9.4. INSTAL·LACIÓ DE COBERTURES NATURALS MITJANÇANT ENCOIXINATS 

Aportar cobertures naturals de sòl mitjançant encoixinats que ajuden a la retenció de 

l’aigua de pluja, regs... així com a la descomposició de la matèria orgànica, millora del 

sistema radicular i aportació de nutrients. 
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9.5. APORTACIÓ DE RETENIDORS D’HUMITAT 

En el moment de la plantació, principalment en l’arbrat en escocell, es realitzarà 

l’aportació d’hidrogel per a retenir la humitat (tipus Stocksorb o similar). 

 

9.6. REALITZACIÓ D’ENTRECAVATS 

Realitzar tasques d’entrecavada als escocells i/o plantacions per a generar sòls més 

airejats i drenants que afavoreixin la captació i la retenció de l’aigua. 

 

❖ ESTRATÈGIA 10: GESTIÓ DEL RISC 

Una de les decisions més importants que impliquen la seguretat de la ciutadania, així 

com la conservació d’un patrimoni sa i en les millores condicions, és la Gestió del Risc 

de l’arbrat i la gestió de les podes. 

L’Hospitalet de Llobregat és una ciutat sensible a la importància de la gestió del risc de 

l’arbrat, sobretot per la seguretat dels ciutadans però sense oblidar, a la vegada, l’estat 

de salut de l’arbrat i dels espais verds. 

Per això, des del servei tècnic de Manteniment del Verd Urbà i Biodiversitat s’ha 

realitzat un estudi exhaustiu de cada arbre viari, mitjançant l’anàlisi del seu estat  

fisiològic i biomecànic, per poder crear un document de gestió del risc, així com fitxes 

de poblacions d’arbrat on s’explicita la gestió de risc de l’arbrat i el Pla de poda de 

l’arbrat viari. Aquests plans, s’han d’introduir en els programes de manteniment, en les 

bases de dades i en les bases cartogràfiques. 

La gestió del risc té com objectiu l’eliminació o reducció al màxim del risc generat pels 

arbres, directa o indirectament, mitjançant la correcció o eliminació de les estructures 

que presentin danys. 

Es disposa d’una primera avaluació del risc de l’arbrat viari el qual estableix diversos 

criteris i variables per l’anàlisi del risc i la seva gestió. 

Annex 19 – Risc de l’arbrat. 

 

ACCIONS: 

10.1. CREAR UN PLA ANUAL DE REVISIONS I ACTUACIONS 

Crear un Pla anual de revisions i actuacions per a mantenir actualitzat l’estudi del Risc 

de l’arbrat viari.  
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⬧ És important crear el pla anual de revisions per a mantenir actualitzat aquest 

estudi i que segueixi sent vigent per tal de prendre les decisions correctes. 

⬧ Es imprescindible la formació específica, del personal implicat en el 

manteniment de l’arbrat, per a capacitar-los en l’anàlisi de la revisió o evolució 

del risc dels arbres i el manteniment informàtic de totes les dades i informació 

generada.  

La valoració visual del risc de l’arbrat es realitzarà anualment i en cas que hi hagi 

algun arbre amb defectes importants i que es consideri necessària la utilització d’altres 

tecnologies o aparells es derivaran a arboristes especialistes. 

 

10.2. FINALITZAR EL PLA DE GESTIÓ DEL RISC DE L’ARBRAT DELS ESPAIS 

VERDS 

Finalitzar el Pla de Gestió del Risc de la totalitat de l’arbrat dels espais verds de la 

ciutat i crear un Pla Anual de Revisions i Actuacions. 

Actualment, s’han revisat 4.307 unitats d’arbrat dels espais verds (l’arbrat viari s’ha 

revisat completament), i la resta es revisarà en els propers anys. Aquest estudi s’ha de 

revisar i actualitzar periòdicament. 

 

10.3. IMPLEMENTAR LA FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN EL RISC DE 

L’ARBRAT PER ALS TREBALLADORS I GESTORS DE L’ARBRAT 

És imprescindible l’actuació periòdica de la revisió de l’arbrat des del punt de vista de 

risc, per aquest motiu és necessari preveure la formació en mètodes d’anàlisi visual de 

l’arbrat per a la valoració del risc dels treballadors i gestors responsables de l’arbrat. 

 

10.4. REALITZAR LES PLANTACIONS GARANTINT AL MÀXIM 

DESENVOLUPAMENT DE L’ARBRE FUTUR 

Realitzar les plantacions considerant l’espai suficient subterrani, permetent i vetllant 

pel seu desenvolupament futur. 

 

OBJECTIU 3: AUGMENTAR LA COBERTURA ARBÒRIA 

 

❖ ESTRATÈGIA 11: INCREMENTAR FINS AL 20% LA COBERTURA 

VERDA DE LA CIUTAT DURANT ELS PROPERS 10 ANYS. 

L’objectiu d’aquesta estratègia és incrementar en un 8% per a assolir un 20% de la 

superfície urbana coberta per arbrat, mitjançant la planificació de noves plantacions i/o 
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substitucions de l’arbrat. 

L’estudi realitzar de la cobertura arbòria ha considerat només l’arbrat ubicat als espais 

verds, equipaments, i a la xarxa viària.  

Hi ha, però, altres espais amb presència d’arbrat que, també configuren la ciutat. S’ha 

de considerar, per tant, tot l’arbrat present en tot el terme municipal; és a dir, el verd 

privat, instituts, centres de salut/hospitals, centres comercials, zones industrials, 

parcel·les o espais sense ús, zones límit amb altres municipis, franja confrontant amb 

el riu i el parc agrari. 

 

ACCIONS: 

11.1. REALITZAR L’ESTUDI DE L’ARBRAT DE TOT EL TERME MUNICIPAL I 

INCLOURE’L A L’INVENTARI DE LA CIUTAT 

Es realitzarà la incorporació de tot l’arbrat dins el terme municipal a l’inventari de la 

ciutat (instituts, centres de salut/hospitals, zones industrials...). 

 

11.2. EXECUCIÓ DEL TRIANGLE VERD (PDEV) 

Per a l’increment de la cobertura verda de la ciutat es preveu la realització del Triangle 

Verd proposat al document Pla Director dels Espais Verds. A part de la millora de la 

connectivitat, implícitament millora de la cobertura verda. 

 

11.3. PLANTACIÓ EN ELS PARCS I ESPAIS VERDS 

Realitzar plantacions, prioritzant arbres de port gran, per a millorar la cobertura arbòria 

dels espais verds, mitjançant plantacions amb exemplars que puguin ser de gran port i 

desenvolupament.  

Identificar les àrees amb baixa cobertura i generar un programa de noves plantacions. 

Potenciar aquests espais per a convertir-los en pulmons verds distribuïts amb la 

màxima equitat en tot el territori. (PLA DIRECTOR DELS ESPAIS VERDS). 

 

11.4. SELECCIONAR ESPÈCIES AMB EL MAJOR PORT POSSIBLE 

A les actuacions del Pla de Renovació de l’Arbrat i Obres d’urbanització es prioritzarà 

la selecció d’espècies amb el major port que sigui possible en funció de l’espai 

disponible, considerant el percentatge de cobertura verda en funció del carrer.  

Annex 2 – Anàlisi estadístic i distribució de l’arbrat  
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11.5. MILLORAR LA COBERTURA VERDA A LES ÀREES DE JOC PER A LA 

INFÀNCIA I PATIS ESCOLARS 

Realitzar plantacions per a millorar la cobertura verda a les àrees de joc infantil i patis 

escolars (Projecte d’ombres). 

Aquesta mesura comparteix diversos objectius, per una part és necessari l’ombra a les 

àrees de joc i patis escolars, té un efecte de mitigació sobre el canvi climàtic i a més 

incrementa la cobertura total de la ciutat. Es realitzarà un estudi per a poder fer noves 

plantacions per tal de disposar d’ombra natural a totes les àrees de joc i naturalitzar els 

patis de les escoles on el seu emplaçament sigui viable. 

La població infantil ha de tenir garantida l’existència d’ombres tant en els patis escolars 

com en les àrees de joc infantil de la ciutat. Per aquest motiu s’ha iniciat l’anomenat 

PROJECTE OMBRES, el qual a partir de l’estudi de la densitat d’ombra existent es 

plantegen diverses possibilitats d’ampliació en funció de les necessitats de l’espai i el 

càlcul de la superfície a actuar. 

Aquest projecte va vinculat al Pla d’Usos de l’Espai Públic en el qual es definiran els 

diferents usos considerant la globalitat de la ciutat. (en realització) 

✓ Realitzar un Pla específic per a la remodelació i increment del verd i 

naturalització dels patis de les escoles i instal·lacions municipals. 

Està relacionat amb l’acció anterior. S’elaborarà un estudi específic de l’espai lliure i de 

joc que disposen les escoles per als infants i es valorarà i proposaran accions per tal 

d’augmentar els espais d’ombra. 

 

11.6. REALITZAR PLANS ESPECÍFICS DE DISTRICTES PER A LA PLANTACIÓ 

D’ARBRAT 

Realitzar Plans Específics de districtes per a poder generar espais apropiats amb 

solucions encertades. 

Atenent els beneficis que aporta el verd, tant mediambientals, socials i per a la salut 

dels ciutadans, és necessari la realització de Plans específics per als districtes per a 

poder distribuir el verd amb equitat i justícia social. Aquesta acció, depèn en certa 

mesura de la consecució i execució del Pla i del consens amb el Pla Urbanístic de la 

ciutat. 

 

11.7. POTENCIAR LA PLANTACIÓ D’ARBRAT EN LES NOVES URBANITZACIONS 

Potenciar la plantació d’arbrat en les noves obres d’urbanització com verd estructural 

del paisatge urbà. 

A grans trets aquesta estratègia implica doblar les unitats de l’arbrat  total de la ciutat, 
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sens dubte un objectiu agosarat però possible si es considera que, a més de les 

actuacions anteriors, es preveuen tres grans actuacions a la ciutat: les obres del 

soterrament de les dues línies ferroviàries de Vilanova i la de Vilafranca representes 

12 ha. de nous espais, així com la transformació del darrer tram de la Granvia i 

l’ordenació del parc de Can Trabal amb unes 30 ha., i a la zona nord (D-5) on es 

preveu un espai de més de 20 ha. on s’impulsarà la nova “Plaça Europa del Nord de la 

Ciutat”. 

 

❖ ESTRATÈGIA 12: PLANIFICACIÓ DE LES PLANTACIONS. PLA DE 

RENOVACIÓ DE L’ARBRAT VIARI 

L’objectiu d’aquesta estratègia és planificar les plantacions i disposar d’un pla de 

renovació de l’arbrat. 

L’arbre ha de complir totes aquelles funcions que es presenten amb la seva plantació, 

és a dir, ha d’estar sa, segur, estètic, possibilitar tots els seus beneficis i cobrir les 

expectatives dels veïns i ciutadans. Quan aquestes funcions no es poden complir és 

necessari establir un pla de renovació que asseguri poder disposar dels millors arbres 

en els llocs adients, de forma que els objectius fixats en el pla director siguin 

assolibles: 

Annex 11 – Planificació de les plantacions 

Annex 10 – Selecció d’arbrat: característiques i comportament de les espècies 

arbòries. 

Annex 12 – Estudi de la capacitat al·lergògena de l’arbrat i arbustiva 

Annex 16 – Protocol per a la plantació d’arbrat 

 

ACCIONS: 

12.1. ESTABLIR ELS CRITERIS PER AL PLA DE RENOVACIÓ D’ARBRAT 

La millora de l’arbrat porta implícitament la introducció d’arbres nous, és a dir, noves 

plantacions, les quals poden ser en la mateixa ubicació o bé en nous emplaçaments. 

Línies de treball: per a poder aconseguir i treballar en els objectius de PDALH 

s’estableixen tres grans línies de treball: 

✓ Eliminació i/o substitució d’arbrat 

✓ Manteniment de l’arbrat 

✓ Noves plantacions 

Són tres línies, sovint interconnectades, mitjançant les quals s’aconseguirà l’arbrat 

futur de la ciutat. 
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L’eliminació d’arbrat pot dur a una reducció del nombre d’arbres, en cas que sigui per 

impossibilitat de plantació per manca d’espai aeri i/o subterrani, però també pot 

suposar una nova plantació en els mateixos escocells o una distribució de l’espai de 

plantació diferent al carrer però sense comportar, necessàriament, una reducció en el 

nombre d’arbres. 

 

12.2. DEFINIR ANUALMENT EL PLA DE RENOVACIÓ D’ARBRAT 

Definir anualment el Pla de renovació d’arbrat d’acord a l’estudi previ del risc i Pla de 

gestió d’Arbrat Viari. 

Per a la selecció i planificació de les actuacions es consideraran les recomanacions 

del Pla de gestió de l’Arbrat i les revisions successives de l’arbrat i els criteris tècnics. 

La relació d’actuacions a preveure anualment es basarà en els estudis de la gestió de 

l’arbrat, considerant com actuacions preferents a realitzar: 

✓ Eliminació del risc associat als arbres 

✓ Eliminació de l’arbrat que es troba en ubicacions incorrectes (voreres <2,50m). 

Hi ha nombrosos arbres plantats en escocells en carrers amb una vorera inferior als 

2,50m, el que no fa possible el desenvolupament correcte de l’arbrat, ni el pas dels 

vianants, a més de les nombroses interferències que produeixen amb les edificacions. 

Tots aquests arbres s’hauran de retirar a curt o mig termini. 

✓ Arbres en voreres <2,5m d’amplada de vorera. 

Eliminació de l’arbrat que incompleix amb els requeriments mínims de la normativa 

d’accessibilitat. 

Eliminació d’arbrat situat en espais insuficients i que comporten treballs de 

manteniment periòdics, sovint dues podes a l’any i altres actuacions de control. 

Planificar les actuacions de substitució de l’arbrat en funció de les obres i millores que 

es facin a la ciutat. 

Per a facilitar la percepció de millora d’aquesta primera etapa, si bé pot semblar molt 

agressiva, és important la planificació de les plantacions, preferiblement poblacions 

senceres, en emplaçaments sense arbres o bé en substitucions al mateix 

emplaçament, això permet crear un element de paisatge nou, amb nous arbres que es 

podran desenvolupar correctament. 

 

 

 

Actualment, i arrodonint xifres, hi ha un 6.700 arbres que produeixen 

interferències, dels quals gairebé 4.200 estan en voreres inferiors a 3m i 

les incidències amb els habitatges són evidents. 
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Per tal de conservar l’estat arbori, es planificaran actuacions de retirada amb noves 

plantacions, a poder ser en el mateix barri i/o districte. 

Prèviament a la plantació es considerarà la idoneïtat de l’espai a la plantació i la 

selecció de l’espècie. 

A partir d’aquí és important establir els criteris de plantació, ja que el desenvolupament 

de l’arbre depèn en gran mesura de la qualitat de la planta i de les característiques del 

medi on es planta. 

Anualment es realitzarà la planificació de les actuacions considerant les baixes anuals 

produïdes, els arbres que presenten majors problemes als ciutadans per les 

interferències, la relació d’arbres a retirar segons el Pla de gestió de l’arbrat i les obres 

d’urbanització que poden implicar tant la retirada i/o la nova plantació d’arbrat 

 

12.3. REALITZAR PLANTACIONS QUE PERMETIN I GARANTEIXIN EL 

DESENVOLUPAMENT FUTUR DE L’ARBRE 

Realitzar plantacions amb l’espai suficient subterrani, permetent i vetllant per al 

desenvolupament futur de l’arbre. Considerar que les plantacions han de tenir una 

durada de 30-50 anys i per tant, les condicions de plantació i ubicació tenen molta 

transcendència. 

 

OBJECTIU 4: CRITERIS DEL FUTUR ARBRAT DE LA CIUTAT.  TREBALLS 

A L’ARBRAT 

 

❖ ESTRATÈGIA 13: DEFINICIÓ DELS CRITERIS DEL FUTUR ARBRAT 

DE LA CIUTAT I LA SEVA GESTIÓ 

L’objectiu d’aquesta estratègia es concretar i establir els criteris que haurà de tenir 

aquest arbrat futur, mitjançant els treballs de noves plantacions i manteniment de 

l’arbrat a fi de poder disposar d’arbres sans, grans, desenvolupats, resilients amb 

diversitat d’espècies per que contribueixin  a la millora mediambiental, mitigació del 

canvi climàtic i per a la salut de les persones. 

COBERTURA ARBÒRIA I ESTRUCTURA NATURAL 

Els beneficis que aporten els arbres ho fan mitjançant la seva capçada. El percentatge 

de cobertura que l’element verd té en un ciutat és directament proporcional als 

beneficis que genera, és per tant un objectiu primordial, incrementar la cobertura verda 

arbrada. És important mantenir, al màxim, l’estructura natural dels arbres per a assolir 

el màxim de cobertura arbòria. 

Els arbres amb una estructura natural presenten unes característiques que els fan 
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especialment eficaços per a la seva funció estètica, paisatgística i mediambiental, per 

aquest motiu es prioritzarà i tendirà a que els arbres tinguin un port natural o en el seu 

defecte una estructura natural intervinguda. 

Aquesta estratègia suposa generar futurs arbres més sans, millors estructurats i amb 

menors necessitats de treball. 

La gestió moderna dels arbres urbans tendeix a determinar l’objectiu estructural de 

l’arbre en cada ubicació i a una major planificació dels treballs a mig i llarg termini que 

es necessiten per aconseguir aquesta estructura, i on cap actuació té sentit a curt 

termini, 

L’estructura natural intervinguda es donarà quan l’arbre hagi de ser intervingut per tal 

de facilitar el desenvolupament natural dins de l’espai disponible que l’acota. Les 

actuacions són per a dirigir l’arbre sense eliminar el seu propi desenvolupament 

estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

S’exceptuaran, d’aquests criteris, els arbres amb un valor històric-paisatgístic elevat 

que s’hagin de mantenir amb la seva estructura tradicional heretada; els arbres  que 

s’eliminaran en una propera fase del pla de millora i els arbres en ubicacions especials 

que requereixen un tractament especial. 

 

CARACTERÍSTIQUES I CONSEQÜÈNCIES DE L’ESTRUCTURA 

ARBRES SENSE ESTRUCTURA: PODATS 
DRÀSTICAMENT I PERIÒDICAMENT 

(BROCADA) 

 
ARBRES AMB ESTRUCTURA NATURAL 

Podes de reducció periòdiques: alta despesa 
anual de manteniment 

 No són necessàries les podes de reducció 
importants, només la poda de formació 
per anticipar-se als problemes d’espai i 
d’interferències. 

Imatge 10: Estructura natural (esquerra) i natural intervinguda (dreta) 
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Capçades menys sanes per la competència 
entre els eixos 

 Talls de dimensions petites i només en 
alguns arbres. Menor incidència de 
plaques i malalties. Absència de zones de 
podridura, el que comporta una 
disminució del risc 

Talls de dimensions grans que produeixen 
podridures i a mig-llarg termini riscos de 
trencament, a la vegada que suposen noves 
necessitats de reducció per minimitzar el risc 

 Talls de dimensions petites i només en 
alguns arbres. Menor incidència de 
plagues i malalties. Absència de zones de 
podridura, el que comporta una 
disminució del risc 

Capçades menys sanes per la competència 
entre els eixos 

 Capçades més grans, millor estructurades i 
sanes 

Reducció de les expectatives de vida dels 
arbres 

 Capçades més grans, millor estructurades i 
sanes 

Major creixement apical (altura) per la 
competència entre eixos, el que genera noves 
necessitats de reducció 

 Menor altura per l’augment del 
creixement lateral 

Major creixement lateral, rebrots laterals 
vigorosos, per la competència entre brots i 
eixos, el que provoca més incidències en 
façanes i molèsties veïnals 

 Capçades més grans, asimètriques, amb el 
cantó de la façana diferent al del cantó 
lliure 

Menor capacitat de formar una estructura per 
la configuració dels seus eixos epicòrmics 
(menor ramificació) 

 Millor configuració de la capçada 

   

LONGEVITATS ALTES 

El port natural de l’arbrat implica un augment de la longevitat dels arbres. 

La selecció de l’arbrat a plantar, preveient el seu port natural, serà el punt clau per a 

possibilitar arbres amb longevitats altes. Cal preveure que els arbres han de tenir una 

durada llarga en l’emplaçament i per això cal seleccionar correctament l’espècie. 

 

GESTIÓ INDIVIDUALITZADA DE L’ARBRAT 

La gestió de l’arbrat serà individualitzada, és a dir, el manteniment anirà en funció del 

propi estat i necessitats de l’arbre. 

✓ Gestió de l’arbrat en funció a les seves característiques individuals: segons 

l’espècie, estructura i entorn. Tot i que els arbres de la mateixa espècie, 

estructura i entorn similar poden ser objecte de decisions, planificació i 
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execució de manera general, les actuacions tindran un caràcter individualitzat. 

✓ Reconversió de l’estructura en aquells arbres sense defectes greus i els de 

recent plantació que tinguin la capacitat de desenvolupar-se correctament. 

✓ Arbres emblemàtics: els arbres que per raons de tradició, paisatge o altres 

aspectes siguin considerats especials, tot i que tinguin un alt cost de 

manteniment periòdic sí que formaran part de l’arbrat futur. 

✓ Eliminació i/o substitució d’arbrat: gran part dels arbres plantats fa 40-50 anys, 

que s’han hagut de desenvolupar per un espai limitat i als que s’ha realitzat 

durant anys una poda dràstica, en aquests moments la majoria presenta 

capçades desequilibrades, gran quantitat de ferides i podridures, el que fa 

inviable el canvi de model de gestió: aquests arbres no tenen cabuda en el nou 

model d’arbrat. 

 

REDUCCIÓ DE LES DESPESES ANUALS EN TREBALLS DE PODA 

Aquesta nova metodologia de podes crearà arbres amb menor dependència de les 

actuacions de poda, actua prèviament a les interferències, redueix el risc i millora la 

seva vitalitat. 

 

FORMACIÓ ESPECÍFICA EN ARBORICULTURA 

La formació especialitzada en arboricultura és necessària i indispensable per a aquest 

canvi en el manteniment de l’arbrat. La formació especialitzada i implicació del 

personal responsable del manteniment de l’arbrat. 

 

GESTIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBLE 

Els dos aspectes principals per a la gestió ecològica i sostenible són: 

✓ Control integral de plaques, lluita biològica i els tractaments ecològics. Aquest 

apartat està relacionat amb l’estratègia 8: Millora de la salut de l’arbrat. 

✓ Biodiversitat: la biodiversitat és principalment un factor d’estratègia i també, de 

paisatge urbà. 

Com ja s’especifica a l’estratègia 7 es treballarà per augmentar la presència d’unitats 

d’aquelles espècies amb molt poca representació, i s’aniran fent noves plantacions per 

a comprovar el funcionament a la ciutat de noves varietats que poden sorgir. Cal una 

estreta relació amb els viveristes per tal d’incorporar aquests nous peus que poden 

representar un increment de la biodiversitat. 
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ACCIONS: 

 

13.1. PRIORITZAR LA PLANTACIÓ AMB ESPÈCIES DE PORT GRAN I MITJÀ 

Es prioritzarà la utilització d’espècies arbòries de port gran i mitjà sempre que sigui 

possible. 

✓ Utilitzar ubicacions puntuals per a la implementació d’arbres quan no sigui 

possible realitzar una introducció massiva. 

✓ Augmentar el nombre d’arbres totals. 

L’arbre, con element individual, s’ha d’utilitzar amb finalitats paisatgístiques o similars. 

En aspectes com per exemple: 

✓ Identificar punts importants de la ciutat, entrades i sortides. 

✓ Marcar eixos importants de la ciutat, rotondes,.. 

✓ Facilitar l’estabilització de talussos 

✓ Tapar o dirigir vistes a ubicacions concretes 

✓ Donar un qualsevol lloc de la ciutat un toc de natura 

Per que fa a l’arbrat d’alineació i vies verdes, es valora positivament la interconnexió 

de les cobertures i el concepte de superilla, sent un objectiu la potenciació d’aquesta 

interconnexió del verd. 

 

 

 

 

 

13.2. PREVEURE I PLANIFICAR D’ACORD A LA COBERTURA SEGONS LA 

TIPOLOGIA DEL CARRER 

La cobertura arbòria s’establirà en funció de la tipologia del carrer (Pla Director 

Sostenible de la ciutat). 

D’acord al Pla Director de Mobilitat Sostenible que defineix la tipologia dels carrers, 

s’estableix un nivell de cobertura arbòria. 

 

 

El PDALH proposa una cobertura en funció dels espais i usos de les 

diverses zones de la ciutat, ja que les necessitats i possibilitats de 

desenvolupament per a l’arbrat són diferents. 
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13.3. DISSENYAR LA PLANTACIÓ 

Tot i que cada carrer és diferent hi ha diversos criteris a l’hora de planificar i valorar 

l’estratègia a seguir per al disseny de la plantació; entre ells hi ha l’orientació del 

carrer, la tipologia de sòl, disseny dels escocells, presència de balconades i possibles 

interferències i la selecció de l’espècie. 

Els percentatges de cobertura es refereixen al percentatge de superfície de capçada 

en relació al percentatge d’espai lliure del carrer, sense comptabilitzar la superfície 

ocupada per edificacions. 

Annex 10 – Selecció d’arbrat: característiques i comportament de les espècies arbòries 

 

13.4. RESPECTAR L’ESTRUCTURA NATURAL DE L’ARBRAT 

Planificar els treballs a mig i llarg termini per a aconseguir l’estructura natural. 

Utilitzar arbres amb estructura natural o en el seu defecte una estructura natural 

intervinguda. Les actuacions són per a dirigir l’arbre sense eliminar el seu propi 

desenvolupament estructural. 

 

13.5. SELECCIONAR ARBRES EN FUNCIÓ DE LA UBICACIÓ I 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN 

Seleccionar els arbres per la ubicació concreta per a minimitzar actuacions a l’arbrat i 

augmentar la longevitat. 

La selecció de l’arbrat a plantar, preveient el seu port natural, serà el punt clau per a 

possibilitar arbres amb longevitats altes. Cal preveure que els arbres han de tenir una 

durada llarga en l’emplaçament i per això cal seleccionar correctament l’espècie. 

 

13.6. GESTIONAR L’ARBRAT EN FUNCIÓ A LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 

INDIVIDUALS 

Gestió de l’arbrat en funció a les seves característiques individuals: segons l’espècie, 

estructura i entorn. Tot i que els arbres de la mateixa espècie, estructura i entorn 

similar poden ser objecte de decisions, planificació i execució de manera general, les 

actuacions tindran un caràcter individualitzat 

 

13.7. RECONDUIR L’ESTRUCTURA DELS ARBRES TENDINT A L’ESTRUCTURA 

NATURAL 

Es reconvertirà l’estructura en aquells arbres, sense defectes greus i els de recent 
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plantació que tinguin la capacitat de desenvolupar-se correctament. 

 

13.8. PLA DE RENOVACIÓ DE L’ARBRAT: ELIMINAR I/O SUBSTITUIR L’ARBRAT 

Inclòs a l’estratègia 12. 

 

13.9. REDUIR LES ACTUACIONS DE TREBALLS DE PODA 

Actuar segons la planificació del Pla de Poda per tal de minimitzar les actuacions a 

l’arbrat (actuar prèviament a les interferències, risc, ...). 

 

13.10. PLANIFICAR LA FORMACIÓ EN ARBORICULTURA PER ALS 

TREBALLADORS I GESTORS DE L’ARBRAT 

La formació especialitzada en arboricultura, per als treballadors i gestors de l’arbrat, és 

necessària i indispensable per a aquest canvi en el manteniment de l’arbrat. 

 

 

13.11. PRIORITZAR EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES, BIOLÒGICA I ELS 

TRACTAMENTS ECOLÒGICS 

Inclòs a l’estratègia 8 

 

13.12. Incrementar la biodiversitat 

Augmentar la presència d’unitats d’aquelles espècies amb molt poca representació, i 

realitzar noves plantacions amb espècies i/o varietats de recent creació. 

 

❖ ESTRATÈGIA 14: NOVES PLANTACIONS 

És important establir un Protocol de Plantacions que inclogui tots els aspectes i 

especificacions per a la correcta implantació de l’arbrat. 

Es considera de màxima importància disposar d’aquest protocol de plantacions, ja que 

pràcticament totes les actuacions a realitzar en aquest pla parteixen de la planificació, 

el disseny i la plantació. 

Les fases del procés es resumeixen en: 
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Annex 16: Protocol per a la Plantació d’arbrat 

 

ACCIONS: 

 

14.1. ELABORAR UNA GUIA DE SELECCIÓ D’ESPÈCIES 

Elaborar una Guia de Selecció d’Espècies adequada a l’espai i entorn, i que inclogui 

les característiques mediambientals. 

Per a la selecció d’espècies es tindrà en compte les característiques i comportament 

de les diferents espècies arbòries així com les característiques mediambientals. 

Annex 10: Selecció d’arbrat: característiques i comportament de les espècies arbòries 

 

14.2. REALITZAR EL CÀLCUL MEDIAMBIENTAL 

Les obres de nova urbanització que impliquin la plantació d’arbrat hauran d’adjuntar en 

el projecte el càlcul mediambiental, així com l’estudi de les necessitats hídriques i el 

programa de reg. 

Annex 11: Planificació de les plantacions 

 

SELECCIÓ EN CAMP DELS 
ESPAIS DISPONIBLES PER 

ALBERGAR ARBRAT O 
PLANTACIÓ

SELECCIÓ DE L'ESPÈCIE 
ADEQUADA

CREACIÓ DE L'ENTORN 
ADEQUAT: SOLS, 

DRENATGES, AIREACIÓ, ESPAI  
SUBTERRARI DISPONIBLE, 

REG, PROTECCIÓ

SELECCIÓ EN VIVER DE 
L'ESTRUCTURA I PROCRES 

D'AVIVERAMENT ADEQUAT
PROCÉS DE PLANTACIÓ

PLANIFICACIÓ DEL 
MANTENIMENT I DEL PLA DE 

PODES DE FORMACIÓ

ESTUDI AMBIENTAL DE LES 
ESPÈCIES
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❖ ESTRATÈGIA 15: TREBALLS PER A LA CONSERVACIÓ DE 

L’ARBRAT 

A partir de la plantació i perquè l’arbre es desenvolupi correctament, d’acord a 

l’estructura pròpia de l’espècie i el seu espai lliure i es consolidi en la seva ubicació es 

realitzaran les tasques de conservació. A més dels treballs que s’especifiquen en el 

plec tècnic de conservació, es tindran en consideració les NTJ, principalment, en 

aquells aspectes que no estiguin prou definits. 

 

TREBALLS DE CONSERVACIÓ: 

GESTIÓ DE LA PODA DE L’ARBRAT 

L’objectiu, a més de conservar en bon estat els arbres permeten el màxim 

desenvolupament possible en funció de l’espècie i ubicació. 

La gestió de la poda és un dels treballs més importants per a mantenir els arbres sans 

i permetre el seu màxim desenvolupament. Mitjançant la poda es dirigeix l’arbre en 

funció de la seva estructura i espai disponible, però no sempre s’aprova la seva 

aplicació per a resoldre totes les incidències que puguin generar. 

Annex 18 – Pla de Poda de l’Arbrat Viari. 
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Propostes per a les principals incidències que generen les arbres: 

 

MOTIU INCIDÈNCIA ACTUACIÓ 

Dimensions de la capçada 

Reducció de les vistes No 

Efecte túnel No 

Interferències amb serveis i 
punts de llum 

Si 

Interferències amb les 
façanes 

Si 

Estructura de la capçada Branques en el vial amb 
alçada insuficient 

Si/no 

Branques de creixement 
anual en zones de vianants.. 

Si 

Tronc Molèsties per accessos 
d’aparcament 

Si/No 

Fructificació Fruits de Ligustrum Si/No 

Caiguda de fulles 

Caiguda de fulles de 
caducifolis: plàtans, moreres 

No 

Caiguda de fulles sobre 
teulades i canalitzacions 

No 

Caiguda de fulles en 
propietats privades 

No 

Incidències relacionades 
amb la salut 

Incidències del pol·len No 

Incidències relacionades 
amb el risc 

Caiguda de branques  Si 
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La proposta de poda a realitzar a l’arbrat, tant considerant com a document inicial 

revisable el Pla de gestió de poda i les directrius d’aquest PDALH és la següent: 

TIPOLOGIA D'ARBRAT PODA ACTUAL ESTRUCTURA FUTURA TIPUS DE PODA ALTRES PODES 

Noves plantacions i 

arbrat jove no 

intervingut 

natural 
natural / natural 

intervinguda 
formació 

p
o

d
a 

d
e

 s
e

gu
re

ta
t 

p
o

d
a 

d
e

 g
àl

ib
 

A
rb

ra
t 

in
te

rv
in

gu
t 

A
rb

ra
t 

jo
ve

 m
ad

u
r 

pinçat 

natural / natural 

intervinguda 

adaptació o 

reformació de 

capçada 

pinçat pinçat 

in
te

n
si

ta
t 

intensitat 

baixa 

natural / natural 

intervinguda 

adaptació o 

reformació de 

capçada 

intensitat 

mitjana 

natural / natural 

intervinguda 

adaptació o 

reformació de 

capçada 

Intensitat 

greu 
terciat terciat 

escapçat terciat terciat 

topiària 

topiària topiària 

natural 

adaptació o 

reformació de 

capçada 

natural / natural 

intervinguda 

adaptació o 

reformació de 

capçada 

sanejament i neteja 

interior 

natural / natural 

intervinguda 

sanejament i 

neteja 

refaldat i neteja 
natural / natural 

intervinguda 

adaptació o 

reformació de 

capçada 
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Li
gu

st
ru

m
 

terciat 
natural / natural 

intervinguda 

adaptació o 

reformació de 

capçada 

retallada 
natural / natural 

intervinguda 

adaptació o 

reformació de 

capçada 

topiària 

retallada retallada 

topiària topiària 

 

CONTROL FITOSANITARI I MESURES CULTURALS 

El programa de gestió de la sanitat vegetal inclou, a més dels tractaments fitosanitaris, 

tots els treballs i mesures de control que possibilitin una millora en l’equilibri de la 

sanitat de l’arbrat. 

 

REG 

Els regs són imprescindibles per a l’arrelament i establiment dels arbres de nova 

plantació i també per aquells, que per diversos motius, tinguin el sistema radicular 

afectat. 

✓ Es prioritzarà el reg amb aigua freàtica, i un control de l’aportació de reg 

mitjançant l’estudi de les necessitats hídriques i el control tele-gestionat de les 

programacions. 

✓ Els regs hauran de ser abundants i espaiats en el temps per a permetre el 

dessecament parcial del sòl i la difusió de l’oxigen. 

✓ Per a la majoria d’arbres el sistema de reg tindrà una durada de 4 anys, en 

funció de la climatologia i el temps d’implantació. 

 

ADOBAT I ESMENES 

Una bona nutrició permet una millor resistència a les plagues. Amb aquesta 

consideració es realitzaran les accions corresponents per a assolir un arbrat sa, amb 

l’aportació d’adobs orgànics i esmenes. 
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ELIMINACIÓ DE MALES HERBES 

Tot i que la presència d’herbes pot contribuir a la millora de la biodiversitat, en els 

escocells de l’arbrat viari i places es prioritzarà l’eliminació de males herbes per tal de 

facilitar altres tasques de manteniment. 

 

ACCIONS: 

15.1. PRIORITZAR LA PODA DE FORMACIÓ 

Prioritzar la poda de formació per a formar els arbres des de joves d’acord a la seva 

ubicació. 

 

15.2. REDUIR LES PODES DE BROCADA I REFORMACIÓ 

Reduir el nombre d’arbres amb poda de brocada i reformació. Això provocarà, també, 

una disminució de la despesa del treball de poda.  Aquesta disminució de la despesa 

es valora en una reducció del 5%. 

 

15.3. ACTUALITZAR EL PLA DE PODA PERIÒDICAMENT 

Mantenir actualitzat el pla de poda, incorporant les modificacions produïdes a l’arbrat 

(baixes i altes) que es produeixin al llarg de l’any. 

 

15.4. PLANIFICAR LES ACTUACIONS DE PODA 

Es planificaran les actuacions de poda d’acord al Pla de Poda. 

 

15.5. COMUNICAR A LA CIUTADANIA ELS TREBALLS A EXECUTAR 

Comunicar les previsions dels treballs a l’arbrat a les regidories i veïns per tal de poder 

explicar en tot moment el per què i quan es realitzen les tasques. 

 

15.6. UTILITZAR L’AIGUA FREÀTICA PER AL REG DE L’ARBRAT 

Prioritzar la utilització de l’aigua freàtica per al reg de l’arbrat; això serà obligatori en el 

cas del reg mitjançant cisterna, i en el cas de reg mitjançant la xarxa de reg dependrà 

de les possibilitats i de la presència de la xarxa primària d’aigua freàtica ja existent. 
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15.7. CONTROLAR ELS CONSUMS I LES PROGRAMACIONS DE REG 

Per a les noves plantacions, sempre que sigui possible, es prioritzarà un sistema de 

reg automatitzat i, preferentment, tele-gestionat. Aquest sistema permet una regulació 

de la dosi de reg i un control important del consum i de l’estat de la xarxa de reg. 

 

15.8. PLA DE MILLORA NUTRICIONAL 

Establir un pla de millora nutricional per a l’arbrat en escocell, atès el poc volum de 

terra que en disposa, i en casos d’especial valor ornamental o arbres que presentin 

deficiències puntuals. 

✓ Prioritzar la utilització d’adobs orgànics 

✓ Planificar el pla d’adobat de l’arbrat en funció de l’espècie i ubicació (gespes, 

sauló...) 

 

15.9. MANTENIR ELS ESCOCELLS NETS D’HERBA 

Controlar la presència de males herbes sense la utilització d’herbicides de síntesi 

química, mitjançant la utilització d’encoixinats i altres tècniques culturals. 

✓ Utilitzar productes naturals alternatius que no afectin l’arrel ni la vida dels 

arbres. 

✓ Utilitzar terra lliure de llavors d’herbes, tractada ecològicament i certificada. 

 

15.10. APLICAR L’ENCOIXINAT 

Afegir una capa d’encoixinat de 10 – 12 cm, el qual permet la retenció de la humitat en 

el sòl i la disminució de la presència d’herba. 

 

15.11. REALITZAR TASQUES PER AL MANTENIMENT DELS ESCOCELLS 

Entrecavar manualment la terra dels escocells per a la millora de l’oxigenació del sòl, 

facilitar el reg, l’aportació d’adobs i l’eliminació d’herba. 
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OBJECTIU 5: COMUNICACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA 

 

❖ ESTRATÈGIA 16: PLA DE COMUNICACIÓ 

L’objectiu d’aquesta estratègia és comunicar, informar i involucrar a la ciutadania per 

aconseguir una comprensió dels aspectes més rellevants del Pla Director del Verd 

Urbà i una participació activa. 

L’ús de les xarxes socials és una eina eficaç de comunicació. És per aquest motiu que 

es planteja la creació d’un espai d’informació i comunicació dins la web municipal 

dedicada a l’arbrat i verd urbà. 

 

ACCIONS: 

16.1. IMPLEMENTAR PLANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Implementar plans de participació ciutadana en els processos de canvi. La participació 

ciutadana és imprescindible per a la remodelació, adaptació o generació de noves 

ubicacions d’arbrat. 

 

16.2. ACTUALITZAR I INFORMAR A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL 

Implantar la web municipal amb la informació referent a l’arbrat i espais verds, així com 

de les activitats i actuacions a realitzar. 

Posar a disposició de la ciutadania tota la informació sobre característiques i serveis 

de cada un dels arbres de la xarxa urbana, a través de tecnologies interactives que 

facilitin el coneixement i la col·laboració ciutadana. 

 

16.3. DESENVOLUPAR LA CREACIÓ DE RECORREGUTS VERDS 

Desenvolupar aplicacions per a fer recorreguts verds. Mitjançant la utilització 

d’aplicacions mòbil és possible i relativament senzill que cada ciutadà pugui fer els 

seus recorreguts per la ciutat on hi hagi més vegetació, o bé per esquivar aquelles 

espècies que en dates i moments puntuals poden provocar al·lèrgies. 

 

❖ ESTRATÈGIA 17: SEGUIMENT DELS OBJECTIUS DEL PLA 

DIRECTOR 

L’objectiu d’aquesta estratègia és tenir eines suficients per al control i seguiment del 

compliment dels objectius del Pla Director al llarg dels anys. 
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L’arbrat és una ésser viu i tant, dinàmic, per aquest motiu el PDVULH també és un 

document dinàmic i depèn de molts factors externs. 

Anualment es planificaran les actuacions concretes a realitzar en funció de la 

disponibilitat pressupostària, necessitats i requeriments del propi pla. 

Tot el que les dades s’aniran actualitzant periòdicament, per a poder-ne fer el 

seguiment es proposen diversos indicadors.  Aquest indicadors permetran realitzar els 

seguiment anual del Pla i una revisió dels objectius i actuacions cada tres anys per 

anar ajustant el Pla als canvis que es puguin anar produint. 

Per a poder valorar l’avanç del PDVULH es defineixen una línies d’actuació que es 

concreten en unes estratègies i objectius a assolir. 

L’establiment dels objectius concrets permet, en qualsevol moment, valorar el 

percentatge realitzat del pla. 

LINIES D’ACTUACIÓ ESTRATÈGIA OBJECTIUS 

Canvi de la tipologia d’arbrat a 
un nou arbre de port natural 

Implantació d’arbres només 
amb port natural 

Seleccionar en viver i 
subministrament d’arbrat amb 
aquest port 

Eliminació d’arbres amb un 
manteniment constant i 
poques expectatives de futur 

Planificar l’eliminació gradual 
dels arbres – categoria G, H, I 
(pla gestió) 

Acompanyant al 
desenvolupament de l’arbre 
mitjançant la poda del port 
natural 

Poda Natural / Natural 
Intervinguda en els arbres de la 
categoria A-F 

Implantació dels arbres en la 
ubicació correcta 

Seleccionar l’arbre per l’espai 
adient 

Definir l’individu en cada una 
de les ubicacions 

Definir l’espècie per a cada 
ubicació concreta 

Millora de la biodiversitat 

Augmentar la presència 
d’espècies minoritàries 

Afavorir selecció d’espècies 
minoritàries 

Introduir noves espècies 

Provar de noves espècies i/o 
varietats que puguin oferir els 
viveristes per a valorar el seu 
funcionament a la ciutat 

Millora de la cobertura verda 
de la ciutat 

Increment de la cobertura 
arbòria 

Substituir les poblacions 
d’arbres petits en espai 
disponible per arbres més 
grans 

Substituir l’arbrat 
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Planificar plantacions en nous 
emplaçaments 

Potenciar la plantació amb 
arbres grans en espais verds 

Incrementar fins al 20% la 
cobertura verda 

Millora de les despeses de la 
gestió de l’arbrat 

Poda anual 
Disminuir el pressupost 
destinat als treballs de poda 
periòdica 

Protecció de l’arbrat 

Ordenances 
Realitzar les ordenances 
referents a la protecció i 
valoració de l’arbrat 

Catalogació d’arbrat d’interès 
local 

Disposar del primer catàleg 
l’any 2020 

ACCIONS: 

 

17.1. QUANTIFICAR LES VARIACIONS PRODUÏDES A L’ARBRAT ANUALMENT 

Quantificar anualment l’arbrat que hagi estat retirat, substituït i plantat en noves 

ubicacions. 

 

17.2. QUANTIFICAR I ACTUALITZAR LES DADES DE PODA 

Quantificar anualment les dades i unitats d’arbres podats ( per a constatar el nivell de 

compliment del Pla de Poda, estudiar les variacions i quantificar la reducció de podes 

de brocada i un augment de la formació). 

 

17.3. ACTUALITZAR LES DADES DE COBERTURA ARBÒRIA POTENCIAL 

Actualitzar el càlcul de cobertura arbòria potencial en funció de les variacions i 

modificacions produïdes a l’arbrat. 

 

17.4. FER UNA ESTIMACIÓ ANUAL DE L’EVOLUCIÓ DE LA BIODIVERSITAT 

Actualitzar, anualment, les dades del nombre d’espècies i unitats d’arbrat de cada una 

d’elles per a comprovar l’evolució de la biodiversitat arbòria. 
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9. REPTES DEL PLA DIRECTOR DE L’ARBRAT 

El PDVULH es fixa com a reptes per a aquest període 2018 – 2028: 

✓ Augmentar un 8% la cobertura arbrada a la ciutat, assolint el 20% de la 

superfície urbana coberta per arbrat mitjançant la planificació de noves 

plantacions i/o substitució de l’arbrat. 

 

✓ Planificar la renovació de l’arbrat: eliminar els arbres de les voreres inferiors a 

2,50 m per a permetre l’accessibilitat a les edificacions i actuar en els arbres 

que presenten interferències greus (voreres <3m, i de 3 – 4m i arbres de port 

gran i mitjà) i que no puguin ser controlats mitjançant la poda tal i com es 

preveu realitzar-la en el present document. 

 

✓ Assolir un patrimoni arbori biodivers en què cap espècie d’arbrat representi 

més del 15% del total, i augmentar les unitats d’altres espècies, actualment, 

molt minoritàries. 

 

✓ Introduir noves espècies i/o varietats. 

 

✓ Realitzar plantacions amb l’espai suficient subterrani, permetent i vetllant per la 

desenvolupament futur de l’arbre. 

 

✓ Reduir les depeses derivades dels treballs de poda en un 5%. 

 

✓ Cercar alternatives als fitosanitaris, prioritzant la utilització de productes 

ecològics i mesures culturals per al control de les plaques, deixant l’aplicació de 

productes químics de síntesi com darrera opció. 

 

✓ Disposar del catàleg d’arbres d’interès local. 

 

✓ Posar a disposició de la ciutadania tota la informació sobre les característiques 

i serveis de cada un dels arbres de la xarxa urbana, a través de tecnologies 

interactives que facilitin el coneixement i la col·laboració ciutadana. 
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 10.  PLA DIRECTOR DELS ESPAIS VERDS  - 

CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El verd urbà configura un dels aspectes més valorats per part de la ciutadania, sovint 

per què constitueixen un espai d’esbarjo, d’estada, i de reconnexió amb la natura dins 

la ciutat. Així, aquests espais compleixen unes funcions ambientals i socials essencials 

per a la millora de la qualitat de vida i el benestar de les persones. 

La demanda d’espais verds és també l’expressió d’una necessitat en temes de salut. 

L’evidència científica demostra que l’existència d’espais verds en zones urbanes ajuda 

a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones. Entre els seus beneficis, 

promouen el desenvolupament de l’activitat física a l’aire lliure, contribueixen a la salut 

mental i proporcionen oportunitats per al desenvolupament de les relacions socials. 

S’ha demostrat que la disponibilitat d’espais verds de qualitat anima a les persones per 

a la utilització dels espais públics i contribueix a promoure interaccions socials 

positives que milloren la cohesió social i el desenvolupament local. 

Això doncs, es posa de manifest la contribució dels espais enjardinats a la millora de la 

qualitat ambiental, de la salut humana i de la cohesió social, així com de la importància 

del verd urbà com a organitzador de la trama i connector amb el territori circumdant. 

Un nova cultura de l’aigua i del territori reclama, entre altres qüestions, que s’acceptin 

espais verds amb prats o gespes resistents a la sequera que tenen un latència 

estiuenca que comporta una pèrdua del color verd durant una part de l’any, o jardins 

d’espècies mediterrànies que sovint no presenten un estat òptim a l’estiu, però que 

ofereixen un nou model de jardí tant o més atractiu i més interessant, on la riquesa de 

formes, textures, colors i olors de les plantes és la protagonista. 

Per a una gestió responsable i eficient dels recursos municipals, és imprescindible la 

introducció de criteris que permetin incorporar la planificació en les tasques de 

manteniment del verd urbà, i tenir en compte el manteniment futur en el moment de 

redactar projectes, i la comunicació efectiva del projecte i dels treballs de les  obres a 

la població. 

La finalitat és aconseguir un verd de qualitat, és a dir, que ofereixi beneficis 

ambientals, paisatgístics, per a la salut, socials i econòmics per a l’habitabilitat de la 

ciutat. I tot això fer-ho optimitzant les inversions i les despeses que comporten, i fent 

una gestió eficaç i eficient dels recursos. 

 

11.  OBJECTIU DEL PLA DIRECTOR DELS ESPAIS VERDS 

L’objectiu d’aquest Pla Director dels Espais Verds de la ciutat és disposar d’un 

instrument de treball que marqui uns principis bàsics que orientin les decisions i que 

actuï de marc de referència en la planificació i la gestió.  
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Els principis bàsics han d’ajudar a protegir, conservar i millorar el patrimoni verd de la 

ciutat, maximitzant, així els serveis i les funcions que el verd urbà proporciona a la 

ciutat i al benestar de les persones. 

Desenvolupant aquesta estratègia, la ciutat de l’Hospitalet reconeix la importància d’un 

enfocament holístic (posició metodològica que postula com, els sistemes: físics, 

biològics, socials i econòmics... i les seves propietats, han de ser analitzades en el seu 

conjunt) per tal de comprendre i gestionar aquest recurs. 

Les diferents estratègies plantejades guiaran la transició del paisatge cap a un 

paisatge divers, saludable i amb capacitat d’adaptació al canvi, que satisfaci les 

necessitats de la ciutat; i que sigui habitable, saludable i sostenible. 

El Pla Director és un document estratègic que defineix els reptes, objectius i 

compromís del govern municipal respecte a la conservació del verd i la diversitat 

biològica i respecte al coneixement, gaudint i tenint cura del patrimoni natural per part 

dels ciutadans. 

Són nombrosos els casos i exemples que ens arriben de les grans ciutats 

internacionals on la visió de futur és la connexió de la infraestructura verda amb la 

trama urbana, fins i tot adquirint una major importància a nivell polític i urbanístic, el 

desenvolupament i connexió del verd urbà. 

Històricament, les ciutats han evolucionat a través de plans urbanístics que incloïen la 

infraestructura grisa dins d’un desenvolupament industrialitzat. Actualment, però, les 

necessitats són diferents: necessitem una connexió amb la natura més oberta i 

dinàmica on, la nostra salut, benestar, socialització i comunicació, formin part d’un 

entorn més humitat i naturalitzat. 

D’aquesta idea neix l’ecologia urbana, l’objecte de la qual són les interrelacions entre 

els habitants d’un entorn urbà i les seves múltiples interaccions amb l’ambient. 

És indubtable admetre que l’ecologia urbana ofereix grans beneficis i està estretament 

interrelacionada amb les diferents àrees municipals com són urbanisme, mobilitat, 

infraestructura, qualitat de l’aire, etc. 

 

12.  PRINCIPIS, OBJECTIUS I ESTRATÈGIES 

Les estratègies estaran dirigides a crear una CIUTAT MÉS VERDA. 

Els PRINCIPIS generals que guiaran els objectius i les estratègies són: 
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OBJECTIU 1: PLANIFICAR, ORDENAR I GESTIONAR EL VERD URBÀ 

❖ ESTRATÈGIA 1: Anàlisi estadístic i espacial dels espais verds i el seu arbrat  

❖ ESTRATÈGIA 2: Índex NDVI 

❖ ESTRATÈGIA 3: Anàlisi d’un Corredor Verd Intraurbà 

❖ ESTRATÈGIA 4: Documents, Estudis, Plans i Protocols que sintetitzin la Gestió 

 

OBJECTIU 2: PRESERVAR I MILLORAR EL VERD URBÀ 

❖ ESTRATÈGIA 5: Inventariat actualitzat del patrimoni verd de la ciutat 

❖ ESTRATÈGIA 6: Conservació i protecció d’arbres i arbreda d’interès local 

❖ ESTRATÈGIA 7: Incrementar la biodiversitat vegetal 

❖ ESTRATÈGIA 8: Millora de la salut de la vegetació 

❖ ESTRATÈGIA 9: Millora del sòl i la gestió de l’aigua 

 

OBJECTIUS 3: INCREMENT DE LA COBERTURA VERDA DE LA CIUTAT 

❖ ESTRATÈGIA 10: Augment de la cobertura verda 

 

OBJECTIU 4: CRITERIS DE DISSENY D’ESPAIS VERDS 

❖ ESTRATÈGIA 11: Definició dels Valors Funcionals pel disseny dels nous 

ciutat 
més 

verda

Dissenyar per 
crear salut i 

benestar

Reduir l'efecte 
illa de calor

Mitigar i 
adaptar la 

ciutat al canvi 
climàtic Crear espais 
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i integritat 
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espais verds. 

❖ ESTRATÈGIA 12: Definició de Criteris Ambientals i Socials en l’Adaptació dels 

espais verds. 

 

OBJECTIU 5: FOMENT DE LA BIODIVERSITAT 

❖ ESTRATÈGIA 13: Millora de la connectivitat ecològica amb la creació del 

Corredor Verd. 

❖ ESTRATÈGIA 14: Pla de Millora de la Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics. 

 

OBJECTIU 6: INTEGRACIÓ DELS PARCS DE LA CIUTAT 

❖ ESTRATÈGIA 15: Anàlisi dels Equipaments per a la infància, adolescència i 

joventut, i per a les persones grans. 

❖ ESTRATÈGIA 16: Pla de Participació i comunicació. 

 

 13.  ESTRATÈGIES I ACCIONS 

Les estratègies i accions a desenvolupar i/o planificar pels diversos objectius són les 

següents: 

 

OBJECTIU 1: PLANIFICAR, ORDENAR I GESTIONAR ELS ESPAIS VERDS 

 

❖ ESTRATÈGIA 1: ANÀLISI ESTADÍSTIC I ESPACIAL DELS ESPAIS 

VERDS I EL SEU ARBRAT 

L’objectiu d’aquesta estratègia és conèixer com es distribueixen les espais verds i el 

seu arbrat al territori: s’han reunit les dades dels espais verds de diferents orígens, per 

tal d’establir-ne la seva composició dins la ciutat de L’Hospitalet. A partir d’aquí, s’ha 

establert una sèrie de processos i eines per quantificar i modelitzar el potencial futur de 

la infraestructura verda urbana: 

✓ Recollida de dades d’inventari dels espais verds, base de dades i dades 

geoespacials del Servei de Sistemes d’Informació Territorial i Servei tècnic de 

Manteniment del Verd Urbà i Biodiversitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

✓ Recollida de dades geoespacials i d’imatges raster de l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (ICGC). 
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✓ Estudis i bases de dades de categorització d’espècies vegetals, potencial 

al·lergògen, caracteritzacions i classificacions de diferents fonts municipals i 

privades. 

 

Aquestes dades han estat processades i estudiades per a poder caracteritzar la ciutat i 

així poder analitzar què és el que hi ha i com es pot millorar. 

 

Imatge 11: Jardins de Tecla Sala 

Els espais verds de l’Hospitalet tenen una superfície de 137 ha., amb un total de 

38.280 arbres en total, 20.990 estan situats als espais verds (parcs, places, jardins...). 

L’estudi es presenta als annexos 1 i 2. 

Annex 1: Anàlisi estadístic i espacial dels espais verds  

Annex 2: Anàlisi estadístic i distribució de l’arbrat a la ciutat 

 

CONCLUSIONS: 

1. La ciutat de L’Hospitalet té 137,00 ha de superfície d’espais verds, amb una 

ràtio del 10,97% de superfície verda respecte a la superfície total. 

2. Els districtes amb major superfície d’àrea verda són D-1 Centre-Sant Josep-

Sanfeliu, D-3 Santa Eulàlia-Granvia Sud i D-6 Bellvitge-Gornal i suposen el 

79% del total de les àrees verdes. 

3. Les àrees verdes es distribueixen de forma equitativa pels districtes segons la 

superfície de cada un d’ells, a excepció del D-4 Les Planes-La Florida que, tot i 

ser un districte de baixa superfície, arriba a una ràtio del 17,80% de superfície 
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verda respecte la total, degut a la inclusió del Parc de les Planes. 

4. La configuració tipus dels jardins de L’Hospitalet es composa d’un 55% de 

superfície verda permeable (prat, plantacions, sauló) i un 45% de paviment dur. 

Només un 12% del sòl és dedicat a la plantació. Destaca el 20% cobert per 

sauló i un 23% per gespes i prats. 

5. En un ràtio de m2 d’espai verd respecte al número d’habitants, es quantifica en 

5,14 m2 / habitant. 

6. L’Hospitalet compta amb 20.990 unitats d’arbrat en els espais verds, els quals 

suposen una cobertura del 4,53% respecte a la superfície total de la ciutat. 

7. La cobertura mitjana per arbre és de 27 m2, i la cobertura mitjana d’arbrat 

respecte la superfície de les àrees verdes és d’un 33,52%. 

8. S’ha estudiat la ubicació de les escoles i escoles bressol, i s’ha analitzat la 

distància d’aquestes amb una àrea verda. S’ha considerat una distància de 

150m. i s’ha observat que un 67% d’aquestes no posseeixen àrees de jocs per 

a la infància i adolescència a menys de 150 m, sent els districtes D-2, D-4 i D-

5, els més desafavorits. 

9. De la mateixa manera, s’ha estudiat la ubicació de les residències de les 

persones grans i els espais verds, sota el mateix supòsit que proposa que 

siguin accessibles a una distància màxima de 150m. En aquest cas, només el 

18,5% manquen d’accés proper als espais verds, i estan localitzades 

únicament en el D-2, on 5 dels 6 centres, no tenen accés proper a un espai 

verd. 

10. S’ha realitzat l’ESTUDI AMBIENTAL de l’aportació de l’arbrat de la ciutat en 

quant a la captació de CO2, intercepció de pluja i neteja d’elements tòxics de 

l’aire, com són el O3, NO2, SO2 i PM2,6. 

Les dades han estat recollides segons el Protocol de càlcul de beneficis 

ambientals en les plantacions, del servei tècnic del Manteniment del Verd Urbà 

i Biodiversitat de l’Hospitalet. 

La quantitat de CO2 absorbit per l’arbrat dels espais verds i viari, és de 

2.865.335,9 Kg/any (2.865,33 Tn/any), amb una mitjana per arbre de 75,88 

Kg/any. 
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DISTRICTES 

CO2 

absorbit 

(Kg/any) 

% 
Mitjana 

(Kg/ut) 

D-01 651.834,8 23% 81,05 

D-02 157.102,8 5% 56,75 

D-03 859.088,2 30% 83,55 

D-04 215.762,2 8% 65,68 

D-05 335.640,3 12% 76,70 

D-06 645.907,4 23% 88,07 

TOTAL 2.865.335,8 100% 79,40 

  

La quantitat de pluja interceptada es de 428.010.498 l/any, amb una mitjana per arbre 

de 11.158,77 l/ut/any. 

DISTRICTES 

Pluja 

interceptada 

(L/any) 

% 
Mitjana 

(L/ut) 

D-01 118.863.491 28% 14.780,33 

D-02 16.237.779,9 4% 5.866,24 

D-03 104.344.415 24% 10.148,26 

D-04 32.223.771,9 8% 9.809,36 

D-05 46.972.805,6 11% 10.734,18 

D-06 109.368.234 26% 14.912,49 

TOTAL 428.010.498 100% 11.860,51 
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Respecte a les partícules en suspensió inferiors a 2, 6 micres (PM2,6), s’absorbeixen 

6.693.543,8 g/any (6.69 Tn), amb una mitjana per arbre de 181,53g. 

 

DISTRICTES 
PM2,6 total 

(g) 
% 

Mitjana 

(g/ut) 

D-01 1.526.189 23% 189,77 

D-02 333.113,38 5% 120,34 

D-03 1.894.456,1 28% 184,24 

D-04 671.963,96 10% 204,54 

D-05 836.351,88 12% 191,12 

D-06 1.431.496,5 21% 195,18 

TOTAL 6.693.543,8 100% 185,48 
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APLICACIONS DE L’ANÀLISI 

De l’anàlisi realitzat sorgeixen diverses consideracions i/o actuacions a realitzar: 

✓ La ciutat de L’Hospitalet té una ràtio de 10,98% de superfície verda respecte al 

total de la ciutat. 

L’objectiu serà incrementar la superfície verda i millorar la infraestructura verda 

dins l’espai urbà. 

Cada vegada s’estudia més la relació de la infraestructura verda (parcs, jardins, 

places, arbres,...) amb més aspectes de la vida humana, especialment en 

ciutats, i les conclusions confirmen la necessitat de fer-la més HABITABLE, 

SALUDABLE I RESILIENT. És des d’aquest punt de vista que l’esforç per la 

millora del verd urbà té un autèntic sentit i es converteix en una eina 

imprescindible per a la construcció de ciutats més humanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 12: Esquema gràfic sobre els punts principals a gestionar per a la millora del Verd Urbà 

 

✓ Els districte D-2 Collblanc-La Torrassa i D-4 Les Planes-La Florida, són els 

districtes més desafavorits pel que fa a la ràtio de m2 espais verds/ha i és on 

cal realitzar més esforços en la millora dels espais. 

✓ Hi ha diverses estratègies a l’hora d’augmentar la qualitat de les àrees, la seva 

configuració i l’augment de cobertura de l’arbrat. La millora dels espais verds ha 

de tenir, com a objectiu prioritari, la plantació d’arbrat del major port possible i 

amb les millors condicions urbanístiques i fisiològiques. 

✓ La millora del verd existent, malgrat la seva configuració, dimensions reduïdes i 

als ús, és necessària per tal que aportin més beneficis ambientals, de salut, 

socials i econòmics a la ciutat, mitjançant millores en la distribució del verd, 

increment d’arbrat, equipaments i plans divulgatius i socials. 

Gestió dels espais 

existents

Involucrar-se i relacionar-se amb la

ciutadania (Comunitat)

Adaptar nous espais
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✓ A mig termini, la ciutat en motiu de les obres projectades, incrementarà la seva 

superfície en espais verds. Per una part les obres del soterrament de les dues 

línies ferroviàries de Vilanova i la de Vilafranca representen 12ha de nous 

espais, així com la transformació del darrer tram de la Granvia i l’ordenació del 

parc de Can Trabal amb unes  30ha, i a la zona nord (D-5) on es preveu un 

espai de més de 20ha on s’impulsarà la nova “Plaça Europa del Nord de la 

Ciutat”. 

✓ El nombre d’arbres plantats ja no té tanta importància sinó que és la dada de la 

cobertura verda i els beneficis que aquesta ens aporta. 

✓ Si bé és cert que a major nombre d’arbres, major benefici, cal centrar els 

esforços perquè aquest arbrat sigui del major port possible i, sobretot, estigui 

sa. El percentatge de cobertura d’arbrat d’espais verds és del 4,85% en tota la 

ciutat, però pel que fa a la superfície d’espais verds és del 44,26%. En els 

propers 10 anys es pretén augmentar aquest últim percentatge fins el 60%. 

✓ Hi ha diverses estratègies a l’hora d’augmentar la quantitat de les àrees, la 

seva configuració i l’augment de cobertura verda. Algunes d’elles són 

l’aprofitament dels espais que puguin ser infrautilitzats (zones lliures de les 

escoles, instituts i institucions, cementiris, centres de salut, residències de les 

persones grans, centres esportius...) o potenciar els espais verds i vials 

inclosos en el TRIANGLE VERD. 

 

Imatge 13: Parc de Bellvitge 

 

✓ Per l’augment del valor social i d’integració, caldrà actuar, per una banda a 

nivell dels espais verds, tant en la millora de la jardineria com de l’equipament: 

jocs per a la infància, per a les persones grans, espais per aturar-se, passejar i 

esbargir-se, i per l’altra, aplicant plans d’integració/ educació/ gaudi d’aquests 

espais. 

✓ En l’anàlisi dels espais verds amb àrees de joc per a la infància properes a 
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escoles i escoles bressol, ressalta cap a on hem de dirigir els esforços 

d’aquesta adaptació, millorant l’equipament dels espais verds propers a 

aquests. 

✓ Els espais verds propers a residències i centres de dia susceptibles de creació 

s’hauran de centrar sobretot en el Districte 2. 

 

ACCIONS: 

1.1. MANTENIR ACTUALITZAT L’INVENTARI I REALITZAR L’ANÀLISI PERIÒDICAMENT 

Incorporar les dades referents als espais verds, tant per a noves urbanitzacions com  

per modificacions en la tipologia del verd. 

Actualitzar les dades de l’estudi en funció de les modificacions produïdes als espais 

verds. 

 

❖ ESTRATÈGIA 2: IDENTIFICAR L’ÍNDEX NDVI DE LA CIUTAT 

L’índex de Vegetació de Diferència Normalitzada, conegut com NDVI per les seves 

sigles en anglès, s’usa per estimar la quantitat, qualitat i desenvolupament de la 

vegetació mitjançant la mesura de la intensitat de radiació de certes bandes de 

l’espectre electromagnètic emeses o reflectides per la vegetació. Està directament 

relacionat amb la capacitat fotosintètica i, per tant, amb l’absorció d’energia per la 

cobertura arbòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera, l’índex NDVI permet estimar la cobertura de tota la vegetació 

existent a la ciutat de l’Hospitalet mitjançant les dades aportades per l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

Els beneficis que genera el verd per a la ciutat, bàsica i majoritàriament, són aportats 

per l’arbrat. Ara bé, convé que l’arbrat sigui de port mitjà o gran, adult i sa. Aquests 

requisits es generen, sobretot, en els espais verds, parcs, jardins o places, on les 

Imatge 14: Esquema gràfic de les bandes de 

l’espectre electromagnètic emeses o reflectides per 

la part fotosintètica activa de la planta 
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interferències amb les infraestructures de la ciutat són mínimes o nul·les. 

La ciutat de l’Hospitalet posseeix un índex NDVI del 19,3% de superfície ocupada per 

vegetació, que suposa un total de 241,05 ha. En l’índex s’hi inclou tota la tipologia de 

vegetació, ja sigui d’àmbit públic o privat. 

Aquestes xifres varien segons la superfície de cada districte, des del 8% al 34%, 

essent, el districte 2, el més desafavorit. 

 

 

Valors NDVI en funció de la superfície de cada districte 

El índex NDVI es presenta a l’Annex 8 –índex NDVI de la ciutat de L’Hospitalet de 

Llobregat. 

 

ACCIONS: 

2.1. ACTUALITZAR LES DADES DE L’ÍNDEX NDVI. 

L’actualització de l’anàlisi de l’Índex NDVI serà un bon indicador per a comprovar-ne el 

resultat de les actuacions i per a la planificació de les properes actuacions. 

 

 

❖ ESTRATÈGIA 3: MILLORAR LA CONNECTIVITAT DEL VERD I LA 

INFRAESTRUCTURA ECOLÒGICA 

La ciutat de l’Hospitalet de Llobregat va definir en l’anterior Pla director dels espais 

verds i l’arbrat de la ciutat (2005) i en diferents projectes urbanístics el primer corredor 

verd urbà, anomenat CORNISA VERDA, que correspon a l’eix verd que connecta els 

espais verds del parc de La Torrassa – av. Catalunya – Parc de Les Planes – parc de 

Can Cluset i parc de Can Buxeres; travessant pràcticament la ciutat d’est o oest. 
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El present PDVULH proposa la creació d’un segon corredor verd, el TRIANGLE VERD. 

Ha estat ideat amb l’objectiu de crear una connexió entre espais verds urbans per tal 

de millorar i potenciar la connectivitat verda. 

Aquest projecte pretén crear una zona de passeig continu pel ciutadà on aquest pugui 

obtenir els recursos i equipaments ecosistèmics, socials, d’integració i gaudir dels 

beneficis generals pel verd urbà, i alhora promoure la biodiversitat de flora i fauna de la 

ciutat i la seva connectivitat a través d’equipaments lúdics: jocs per a la infància, 

esportius, àrees d’estada i comerç. 

D’aquesta manera s’aconseguirà naturalitzar la ciutat i assegurar, així, que el conjunt 

de beneficis que ens aporten els espais verds es puguin palpar àmpliament dins de la 

ciutat. 

El Triangle Verd es conforma dels grans eixos de connexió de la ciutat. Està format per 

l’anomenada Cornisa Verda, que va des del parc de La Torrassa, Avinguda Catalunya 

i parc de Can Buxeres, i els eixos que travessen la ciutat, Rambla Marina i Avinguda 

de la Granvia. 

El Triangle Verd proposat conforma una superfície de 65,22 ha., amb 112 espais verds 

i 9.174  unitats d’arbrat (5.647 unitats d’arbrat en espais verds més 3..527 unitats 

d’arbrat viari), corresponent a una cobertura arbrada aproximada de 24 ha. la qual 

posseeix una gran influència ambiental, social i econòmica per a la ciutat. 

 

 

 

Annex 9. Anàlisi ambiental del corredor verd: el TRIANGLE VERD 

corredor 
verd

Intercepta el 
31% de la 
pluja de la 

ciutat

Intercepta el 
27% de las 
partícules 
volàtils de 

l'aire

absorbeix el 
26% de 

l'absorció de 
CO2 a la ciutat



PLA DIRECTOR DELS ESPAIS VERDS 

 

PDVUL’H - 70 

 

ACCIONS: 

3.1. MILLORAR I POTENCIAR LA CONNECTIVITAT VERDA 

Planificar i fer les actuacions corresponents per a la creació del Triangle Verd 

 

❖ ESTRATÈGIA 4: DOCUMENETS, ESTUDIS, PLANS I PROTOCOLS 

PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ DEL VERD  

Actualment, s’han desenvolupat noves metodologies en la gestió del manteniment del 

verd urbà. Es tracta d’una formació contínua on els coneixements, metodologies i 

tècniques s’han de plasmar d’alguna manera en aquest documents que han d’estar en 

continua revisió i millora: no són documents permanents, sinó que depenen dels 

criteris de manteniment proposats per la ciutat de L’Hospitalet. 

Segons les anàlisis realitzades, els documents per a la millora de la gestió del verd 

urbà necessaris són: 

 

Alguns d’aquests estudis s’ha realitzat durant el procés de creació del PDVULH, altres 

ja estan definits pel Servei Tècnic de Manteniment del Verd Urbà i Biodiversitat i s’han 

actualitzat, i altres han de ser desenvolupats durant el Pla d’Acció proposat més 

endavant. 

Manual Tècnic de Treballs Ordinaris de Manteniment

Protocol de Plantació d'arbrat. Guía d'espècies. Disseny de 
plantacions

Manual de Gestió i Manteniment del Reg Automàtic

Protocol de Protecció de la vegetacació en els Obres d'urbanització

Protocol Municipal de Protecció i ús d'espais Verds i Arbrat Urbà

Recursos Humans: organtizació del personal de manteniment, Pla 
de Formació

Estudi Econòmic del Servei de Manteniment
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Els estudis desenvolupats en aquest apartat, es contemplen en: 

Annex 16 – Protocol per a la plantació d’arbrat 

Annex 20 – Manteniment dels elements de reg 

Annex 15 – Protocol per a la protecció de l’arbrat durant les obres 

 

ACCIONS: 

4.1. ORGANITZAR I REVISAR EL CONJUNT DE NORMATIVA REFERENT A 

L’ARBRAT 

Es continuarà treballant per a mantenir actualitzats aquests documentes ja que les 

dades dels espais verds i les actuacions a la ciutat fa que siguin dades molt 

dinàmiques. 

Aquest documents ajudaran a la presa de decisions per a la planificació de les 

actuacions a realitzar als espais verds, tant per a les noves distribucions, ubicacions, 

plantacions i usos d’aquests espais. 

 

 

OBJECTIU 2: PRESERVAR, MILLORAR I AUGMENTAR EL VERD URBÀ 

 

❖ ESTRATÈGIA 5: MANTENIR L’INVENTARI ACTUALITZAT DEL 

PATRIMONI VERD DE LA CIUTAT 

L’objectiu principal d’aquesta estratègia és actualitzar anualment l’inventari del 

patrimoni verd. 

L’esforç realitzat pel Servei Tècnic de Manteniment del Verd Urbà i Biodiversitat per a 

mantenir actualitzat un inventari del patrimoni verd ha de concloure en la gestió d’una 

base de dades que ofereixi solucions a determinades problemàtiques i decisions que 

s’han de prendre en el dia a dia del manteniment. Aquesta informació ha de possibilitar 

l’elaboració del programa de manteniment del verd amb totes les tasques a realitzar 

segons els requeriments establerts en el plec de condicions vigent. 

La gestió adequada i eficient dels recursos del patrimoni verd necessita d’un 

inventariat exhaustiu i actualitzat d’aquest. Per això, L’Hospitalet disposa de recursos 

del Servei dels Sistemes d’Informació de l’Ajuntament i de personal específic per a 

l’actualització en camp. 

Aquest inventari ha de tenir la possibilitat de consulta en qualsevol moment tant de les 

dades més generals del patrimoni verd, que actualment es gestionen directament pel 
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servei tècnic de Manteniment del Verd Urbà i Biodiversitat. 

A  més, és necessari recopilar la màxima informació possible del verd de les escoles, 

centres esportius,... i del verd privat. 

Les dades mínimes a obtenir han de ser: 

CONCEPTE UNITATS MÈTRIQUES 

Superfície Total 
m2 

Superfície prats 
m2 

Superfície plantació 
m2 

Superfície sauló 
m2 

Superfície paviment 
m2 

Superfície altres 
m2 

Unitats arbrat 
uts. 

Espècies arbrat 
Nom científic 

Inventari dendromètric d’arbrat 
Segons fitxa aportada pel servei tècnic de 

Manteniment del Verd Urbà i Biodiversitat 

ACCIONS: 

 

5.1. MANTENIR ACTUALITZAR L’INVENTARI DELS ESPAIS VERDS I ELS SEUS 

ELEMENTS 

Actualitzar periòdicament els canvis i modificacions produïdes als espais verds i els 

seus elements per tal de poder fer la planificació dels treballs i actuacions 

correctament. 

 

5.2. PLANIFICAR EN EL PROGRAMA DE MANTENIMENT LA GESTIÓ DEL REG I 

GESTIÓ DE PODERS 

Incloure en el programa de manteniment la gestió del reg i la gestió de podes i 

actuacions a l’arbrat (gestió de podes i risc de l’arbrat). 

Aquests plans, s’han d’introduir en els programes de manteniment, en les bases de 

dades i en les bases cartogràfiques. 
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Imatge 15: Plaça Europa 

 

 

❖ ESTRATÈGIA 6: CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ D’ARBRES I 

ARBREDES D’INTERÈS LOCAL 

 

El Decret 214/1987, de 9 de juny, regula la protecció i conservació de determinats 

exemplars d’espècies arbòries que pel seu valor monumental, històric o científic, 

formen part del patrimoni cultural de Catalunya. 

Hi ha, però, altres arbres que, tot i que no assoleixen el grau de notorietat dels 

anteriors, també es considera necessària la seva protecció i conservació degut a les 

característiques i popularitat que posseeixen dins el municipi o comarca. D’acord amb 

el Decret 47/1988, de l’11 de febrer, sobre Declaració d’Arbres d’Interès Comarcal i 

Local. (DOGC núm. 961, 1988.11.02) l’administració pública competent pot declarar 

arbres d’interès local els exemplars que, per la seva particularitat científica o la seva 

història, per les mesures excepcionals dins la seva espècie o per la seva edat, són 

mereixedors de mesures de protecció. 

Actualment, s’han identificat 104 exemplars d’arbrat susceptibles d’estudi i proposta 

per a incloure’ls a la Declaració d’arbres d’Interès Local. 

 

Annex 13 – Arbres d’Interès Local 
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Imatge 16: Til·ler prop la caseta modernista dels jardins de Tecla Sala  

L’objectiu principal d’aquesta estratègia és identificar, conservar i protegir el patrimoni 

verd d’interès local de la ciutat de L’Hospitalet, així com divulgar el seu coneixement 

entre els seus ciutadans. 

 

ACCIONS: 

6.1. CREAR UNA COMISSIÓ DE PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ D’ESPAIS I 

ARBRAT D’INTERÈS LOCAL 

L’arbrat i espais més importants, ja sigui per interès cultural, patrimonial, per tradicions, 

història o interès botànic o paisatgístic, són exemples clars de valor patrimonial de la 

ciutat. 

Aquest elements han de tenir una conservació i protecció especial, de manera que el 

servei tècnic de Manteniment del Verd Urbà i Biodiversitat crearà una comissió que 

treballarà per a la conservació i protecció d’aquests elements. Aquesta comissió estarà 

formada per ciutadans a títol personal, associacions de veïns, entitats, personal de 

manteniment i gestió del verd, professionals del sector i del propi servei. 

A través d’aquesta comissió s’estudiarà la forma i continguts de les fases del projecte: 

la selecció dels elements, la fitxa d’identificació dels mateixos, el Pla de Conservació, 

el Pla de Protecció, així com el seguiment i actualització de nous elements. 

 



PLA DIRECTOR DELS ESPAIS VERDS 

 

PDVUL’H - 75 

 

 

6.2. ELABORAR UNES FITXES D’IDENTIFICACIÓ I MANTENIMENT DELS 

ELEMENTS INCLOSOS EN EL CATÀLEG 

A partir de la comissió, s’elaboraran les fitxes d’identificació i Manteniment. 

La fitxa de Catalogació ha de contenir, almenys, les dades dendromètriques, 

localització georeferenciada, plànol acompanyant de la situació, entorn, valor pel qual 

es declara d’interès local, fotografies, història. 

La fitxa de manteniment ha d’incloure una valoració exhaustiva de l’estat estructural, 

fisiològic de l’entorn i biomecànic, així com les actuacions a realitzar pel seu correcte 

manteniment i un calendari anual d’actuacions ordinàries. 

Aquestes fitxes ha de tenir un format específic per a incloure dins el Servei dels 

Sistemes d’Informació Municipal, amb localització georeferenciada i recollida de dades 

que puguin incloure historial d’actuacions. 

 

6.3. DESENVOLUPAR UN PLA ESPECÍFIC DE PROTECCIÓ D’ARBRES I/O 

ARBREDES D’INTERÈS LOCAL 

A partir de les dades recollides a la fitxa de manteniment es realitzarà un Pla específic 

de Protecció i Manteniment, on es recolliran les figures de protecció enfront de la 

realització d’obres, eliminació, trasplantaments i modificació de l’entorn, així com les 

actuacions a realitzar de manteniment específic i manteniment ordinari. 

Annex 14 – Protocol per a la declaració d’arbres d’interès local 

1
•Proposta d'arbres o arbres a a catalogar

2
•Comissió de Catalogació

3
• Fitxa de Catalogació

4 
•Aprovació definitiva i comunicació

5
•Elaboració d'una fitxa definitiva i senyalització

6
•Pla de Manteniment i Gestió
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❖ ESTRATÈGIA 7: FOMENTAR I INCREMENTAR LA BIODIVERSITAT 

L’objectiu d’aquesta estratègia és augmentar i prioritzar una diversitat ecològica (o 

d’espais) i una diversitat d’espècies (flora i fauna) en els projectes de remodelació o 

creació de nous espais. (veure també estratègia 7 del PDA). 

A l’hora de gestionar l’arbrat urbà és important considerar el criteri de biodiversitat, ja 

que l’existència de diversitat en la població d’arbrat urbà augmenta la resiliència, 

disminuint, d’aquesta manera, el risc de pèrdua d’individus per una plaga o una 

malaltia. 

Una de les fórmules conegudes per aplicar el criteri de biodiversitat és la de Frank 

Santamour (US Forest Service, 1990). Aquesta fórmula es regeix per la relació 

30:20:10, la qual indica que la proposta de plantació ha d’estar composta per no més 

d’un 30% d’exemplars pertanyents a la mateixa família, d’un 20% procedents del 

mateix gènere i d’un 10% de la mateixa espècie. 

L’aplicació d’aquesta fórmula no ha de ser estricta, sinó que es pot entendre com una 

referència a complir en la mesura del possible. 

 

 

 

A continuació es mostra gràficament la proporció d’aquests arbres ubicats a nivell viari, 

en espais verds i equipaments: 

 

Ubicació de 

l’arbrat 

Unitats Espècies 

 Viari  16.448 96 

Espais verds 20.990 199 

Equipaments 842 71 

TOTAL 38.280 366 

30%

20%

10%

•arbres pertanyents a la 
mateixa familia

•arbres pertanyents al 
mateix gènere

•arbres pertanyents a la 
mateixa espècie
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Les 10 espècies principals que sumen el 51% de la composició total de l’arbrat de la 

ciutat. 

Els generes amb més representació són el següents: Platanus, Ulmus, Pinus, Celtis, 

Tipuana, Robinia, Jaracanda, Populus, Styphnolobium i Morus. 

 

 

Espècie 

 

nº arbres 

 

% 

Platanus hispanica 4.244 11,09% 

Ulmus sp. 2.669 6,97% 

Pinus pinea 2.436 6,36% 

Celtis australis 2.301 6,01% 

Tipuana tipu 2.139 5,59% 

Robinia pseudoacacia 1.275 3,33% 

Jacaranda mimosifolia 1.265 3,30% 

Populus bolleana 1.094 2,86% 

Styphnolobium japonicum 1.070 2,79% 

Morus alba 1.049 2,74% 

TOTAL 19.542 51,04% 

 

 

43%

55%

2%

viari

espais verds

equipaments
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El nombre d’arbres gestionats pel servei tècnic de Manteniment del Verd Urbà i 

Biodiversitat és de 32.280. 

Annex 1 – Anàlisi estadístic i espacial dels espais verds 

Per augmentar la biodiversitat serà necessària la introducció d’altres espècies. Per a la 

seva selecció s’ha creat un annex en el qual s’han estudiat i classificat les espècies 

més comunes arbòries, amb una classificació d’adequació a diferents situacions, per 

ajudar a la selecció d’espècies arbòries en les noves plantacions. 

Les característiques estudiades parteixen de dades dendromètriques, ports, estructura 

futura, adaptació a l’estrès, ambients contaminants, tolerància a diferents condicions 

ambientals, al·lèrgies, paràmetres ambientals ... etc. 

Annex 10 – Selecció d’arbrat: característiques i comportament de les espècies arbòries 

 

ACCIONS: 

Les accions aniran encaminades a assolir una patrimoni arbori biodivers en què cap 

espècie d’arbrat representi més del 15% del total, i augmentar les unitats d’altres 

espècies, actualment, molt minoritàries. 

 

7.1. CREAR LA RELACIÓ D’ESPÈCIES ARBUSTIVES I VIVACES AMB INCLUSIÓ 

DE CRITERIS DE SELECCIÓ 

Es crearà una relació d’espècies tant arbustives com planta vivaç amb inclusió de 

criteris de selecció com són: l’alçada, el volum, floració, port, la capacitat al·lergògena, 

règim hídric, despesa manteniment, adaptació... i els aspectes més característics. 

✓ S’elaborarà una guia per a la selecció d’arbustiva i planta vivaç. 
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7.2. AUGMENTAR EL NOMBRE D’ESPÈCIES ARBÒRIES 

Augmentar el nombre d’espècies arbòries de la ciutat, introduint espècies adaptades a 

un canvi de clima més calorós i amb menors necessitats hídriques. 

 

7.3. ADAPTAR LES NECESSITATS URBANÍSTIQUES AMB SOLUCIONS 

NATURALS 

Adaptar les necessitats urbanístiques amb solucions més sostenibles (creació de sòls 

vius, permeabilització d’àrees, creació de jardins de pluja, SUDS, etc...). 

La creació o modificació dels sòls significarà instal·lar sòls vius, és a dir, terres amb 

estructura adequada per què la microfauna pugui desenvolupar-se i formar una 

infraestructura ecològica robusta i funcional. 

Un sòl viu aporta serveis als ecosistemes: segrest de carboni, disponibilitat de 

nutrients, regulació del cicle de l’aigua, millor producció i sanitat de les plantes... entre 

d’altres. (estratègia 9: millora dels sòls). 

 

7.4. POTENCIAR L’ESTRATIFICACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL DELS ESPAIS 

VERDS 

Un criteri bàsic per al foment de la biodiversitat en el disseny i composició de jardins és 

pensar en la diversitat d’estratificació horitzontal i vertical del disseny tant a nivell 

estructural com vegetal. 

L’estratificació vegetal és la distribució de les plantes al jardí determinada per la 

grandària i tipus de vida dels organismes. 

L’arbrat formarà l’estrat més alt, els arbust configuren l’estrat mitjà i les plantes i 

herbàcies formaran els rastrer. 

 

7.5. CONSENSUAR UN PERCENTATGE DEL 15% MÀXIM DE LA MATEIXA 

ESPÈCIE D’ARBRAT 

Aquesta acció és summament important a l’hora de crear una població més sana ja 

que augmenta la biodiversitat d’espècies. A l’estratègia 7 s’ha desenvolupat aquest 

punt. 
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Imatge 17: Estrats de vegetació - Mitjana de l'avinguda Josep Tarradellas 

 

❖ ESTRATÈGIA 8:  MILLORA DE LA SALUT DE LA VEGETACIÓ 

L’objectiu d’aquesta estratègia és aconseguir una infraestructura verda sana, 

mantinguda en el temps i sense risc. 

Un dels objectius del present Pla és que tot el material vegetal (arbrat, arbustiva, 

planta vivaç, entapissant...) tingui una bona salut, sense podes dràstiques ni 

tractaments fitosanitaris químics. Per això és crucial generar entorns ecològics urbans 

el més equilibrats possibles, a nivell de disseny de plantació, selecció d’espècies, 

construcció de l’espai subterrani disponible, estudi de sòls i drenatges, del procés de 

plantació, aspratges i podes de formació manteniment. 

És una  estratègia que engloba, pràcticament, tot el procés del verd urbà. 

En el marc de la normativa vigent, i especialment del Reial Decret 1311/2012, de 14 de 

setembre pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels 

productes fitosanitaris, es restringirà al màxim l’aplicació de productes químics 

mitjançant la seva nebulització a l’ambient i tindrà preferència l’ús de mètodes 

biològics i ecològics, sempre amb la seva corresponent autorització. 

 

 

 

 

 

 

 

LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS EL CORRECTE MANTENIMENT del material 

vegetal, atès que un arbre / arbustiva sa no genera plagues. 
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Les actuacions a realitzar segons la importància són: 

 

 

Les empreses que realitzin fitosanitaris han d’estar obligatòriament inscrites en el 

Registre d’Establiments i Serveis Plaguicides, Decret 149/1997, de la Generalitat de 

Catalunya (DOGC 06/23/97), Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 

(MAPA), de 24 de febrer de 1993 (BOE 03.04.93), així com també en el Registre 

Oficial de Productos i Operadors (ROPO), Reial Decret 1311/2012 del 14 de setembre 

quan sigui possible fer-ho dins de l’àmbit territorial, a partir de la publicació del Reial 

Decret 1311/2012 han de portar la seva gestió segons la Lluita Integrada de Plagues. 

 

ACCIONS: 

 

8.1. REALITZAR UN PLA ESTRATÈGIC PER AL CONTROL DE PLAGUES I 

MALALTIES 

Per a poder posar en marxa la normativa vigent i les previsions d’eliminació de 

productes químics dins l’espai públic, es crearà un Pla Estratègic per al control de 

Plagues i Malalties.  

En aquest pla hi constarà una classificació de plagues i malalties en funció de la 

gravetat dels seus danys que permetrà seleccionar els tractaments a dur a terme en 

cada cas concret. 

 

•es priortizaran treballs d'entrecavat, aportació d'encoixinats, 
dosificació de regs, ....

tasques cultural

•mitjançant l'eliminació de branques afectades, sempre que es 
tracti d'afectacions parcials en branques de petiti diàmetre

tasques mecàniques

•existeixen prodcutes innocus per a la salut humana que s'han 
emprat per al control de plaques i malalties (purgó, 
caparreta...)

atomitzadors amb productes 
naturals /ecològics

•mitjançant l'ús d'organismes vius per controlar les poblacions 
d'un organisme que genera molèsties o danys a l'espècie, 
com són els pasaritoides, depredadors, microorganismes i 
nemàtodes.

control biològic

•tractament hormonal que afecta normalment a les femelles 
evitant el tancament del seu cicle reproductiu.

trampes amb feromones

•mètode innocu per a la salut del ciutadà i efectiu en plaques 
avançades on els anteriors tractaments no controlarien la 
plaga.

endoteràpia vegetal

•en el cas en què el risc de plaga i grau d'afectació siguin alts.
atomitzadors i aplicacions en 

forma de reg de producte químic



PLA DIRECTOR DELS ESPAIS VERDS 

 

PDVUL’H - 82 

8.2. GENERAR UN PROTOCOL DE PLANTACIONS I UNA GUIA DE SELECCIÓ 

D’ESPÈCIES 

Generar un Protocol de Plantacions que inclogui les especificacions de les necessitats 

de substrat necessari i una Guia de Selecció d’Espècies adequada a l’espai i entorn.  

Es considera de màxima importància la creació d’un Protocol de Plantacions, ja que 

pràcticament totes les actuacions a realitzar en aquest pla parteixen de la planificació, 

el disseny i la plantació. 

A l’Annex 16, s’estableix el procés funcional i fisiològic que ha de contenir el Protocol 

per a la plantació d’arbrat. Les fases del procés es resumeixen en: 

 

 

 

8.3. INCLOURE, EN ELS PLANS FUTURS, LA VISIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 

Incloure en els plans futurs, la visió del canvi climàtic, l’augment de temperatures, la 

disminució de pluges i preveure-ho en les noves plantacions. 

A causa de les previsions futures sobre el canvi climàtic, es planificaran les plantacions 

amb el criteri de la selecció d’espècies adaptades a la sequera, entorns i espais 

permeables amb els sistemes de recollida d’aigües per al seu aprofitament o recàrrega 

del sistema freàtic. 

Això permetrà la creació d’ambients equilibrats ecològicament, és a dir, ecosistemes 

autoreguladors en un ambient urbà on la contaminació i el nivell d’estrès per als 

elements naturals és molt elevat. 

SELECCIÓ EN CAMP DELS ESPAIS DISPONIBLES PER ARBRAT O 
PLANTACIÓ

SELECCIÓ DE L'ESPÈCIE ADEQUADA

CREACIÓ DE L'ENTORN ADEQUAT: SÒLS, DRENATGES, AIREACIÓ, ESPAI 
SUBTERRANI DISPONIBLE, REG, PROTECCIÓ

SELECCIÓ EN EL VIVER DE L'ESTRUCTURA

PROCÉS DE PLANTACIÓ

PLANIFICACIÓ DEL MANTENIMENT I DEL PLA DE PODES DE FORMACIÓ

ESTUDI AMBIENTAL DE LES ESPÈCIES
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8.4. REALITZAR LA GUIA DE PERMEABILITZACIÓ DELS SÒLS URBANS (SUDS) 

Realitzar la Guia de Permeabilització de sòls urbans (SUDS Sistemes Urbans de 

Drenatges Sostenibles) per tal d’adaptar solucions més sostenibles i naturals a les 

necessitats urbanístiques. 

 

8.5. FINALITZAR EL PLA DE GESTIÓ DE RISC DE L’ARBRAT DELS ESPAIS 

VERDS I CREAR UN PLA ANUAL DE REVISIONS I ACTUACIONS 

És important la gestió del risc de l’arbrat, sobretot per la seguretat dels ciutadans però 

sense oblidar, a la vegada, l’estat de salut de l’arbrat i dels jardins. 

Actualment, ja es disposa de la revisió completa de tots els arbres viaris, i de 4.307 

unitats d’arbrat d’espais verds, i la resta es revisarà en els propers anys. 

Aquestes revisions han de ser actualitzades i revisades segons el Pla de Risc d’arbrat i 

seguiment. 

 

 

❖ ESTRATÈGIA 9:  MILLORA DEL SÒL I LA GESTIÓ DE L’AIGUA 

Aquesta estratègia està dirigida a realitzar una millora en la construcció d’elements 

urbanístics relacionats amb els elements vegetals i amb l’estructura de sòls, amb 

l’objectiu de crear un sistema de drenatge urbà a través de la gestió sostenible de 

l’aigua d’escorrentia urbana. 

L’objectiu és aconseguir una estructura i disseny de gestió del sòl i de l’aigua 

adequada per afavorir un creixement saludable de la vegetació i posar en pràctica 

solucions urbanístiques a la recollida i aprofitament d’aigües pluvials. 

La influència de l’aigua, drenatges, permeabilització, absorció de l’aigua de pluja i 

vessament pel sistema vegetal, a més d’ajudar a completar el cicle de l’aigua natural, 

afecta positivament i de manera molt important els sòls a nivell físic, químic i biològic, 

creant un equilibri sistèmic que ajuda a la millora i salut de les plantes, creant també 

un equilibri ecològic en ela fauna edàfica i disminuint significativament plagues i 

malalties. 

La creació o modificació dels sòls significarà instal·lar sòls vius, terres amb estructura 

adequada perquè la microfauna pugui desenvolupar-se i formar una infraestructura 

ecològica robusta i funcional. 
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Un sòl viu aporta molts serveis als ecosistemes: segrest de carboni, disponibilitat de 

nutrients, regulació del cicle de l’aigua, millor producció i sanitat de les plantes... entre 

d’altres. 

La composició i velocitat de descomposició de la matèria orgànica afecta les 

condicions físiques i biològiques del sòl: estructura i porositat, taxa d’infiltració de 

l’aigua, diversitat i activitat biològica dels organismes, disponibilitat de nutrients per a 

les plantes, ect... 

A més de proporcionar nutrients i hàbitat per als organismes que viuen al sòl, la 

matèria orgànica també uneix partícules en agregats millorant-ne la seva capacitat de 

retenció d’humitat. 

Un sòl ideal es compon de 45% de material mineral, 5% de matèria orgànica, 25% 

d’aire i 25% d’aigua. 

El 45% de material mineral generalment ha de ser d’estructura franc sorrenca: 40% de 

sorra, 40% de llim i 20% d’argila, proporcions adequades per al correcte 

desenvolupament de la majoria de les plantes. Les característiques físiques són les 

responsables del comportament de l’aigua al sòl. 

Pel que fa a les característiques químiques, el PH ideal de creixement de la majoria de 

les plantes és entre 6,0 i 7,5 ja que és la càrrega iònica la responsable de la nutrició de 

les plantes. 

El sòl és un espai on viuen tant macro com microorganismes: bacteris, fongs, 

actinomicets, protozous, algues i invertebrats que depenen de les propietats 

fisicoquímiques i matèria orgànica del sòl i s’encarreguen d’alliberar els nutrients al sòl 

per mitjà de les descomposició de la matèria. 

Per tant, no es pot deixar de banda la importància de la composició dels sòls a la 

plantació, creació i conservació d’espais verds. 

Actualment, s’està treballant a través de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenibles, 

anomenats SUDS. En aquest apartat, també s’inclou la incorporació dels SUDS en els 

jardins, que controlen la quantitat i la velocitat d’aigua d’escorrentia, d’aigües de pluja o 

d’aigües de reg, així com la seva retenció i captació. (compartint amb estratègia 8 i 9) 

Amb els sistemes SUDS es vol aconseguir retornar el gran volum d’aigua de pluja 

mitjançant la filtració per estrats permeables fins arribar a la capa de circulació de 

l’aqüífer. 

Els SUDS s’han de centrar en la creació de superfícies permeables, sòls adequats i 

canalització de les aigües pluvials al sistema d’aigua freàtica per a la seva recàrrega. 

A més de l’augment de la quantitat d’aigua a evacuar per l’augment de pluges 

torrencials que provoquen episodis d’inundacions puntuals, s’afegeix la problemàtica 

de la baixa qualitat de l’aigua d’escorrentia – carrega de contaminants -, que obliga al 
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tractament d’aquesta aigua en estacions depuradores. 

En espais naturals s’estima que el 95% de l’aigua de pluja es filtra a terra, en contra 

dels espais altament urbanitzats on la infiltració és del 5% i la resta ha de ser 

canalitzada. 

 

 

Les superfícies permeables no són únicament els camins i àrees no pavimentades ja 

que aquestes, quan es creen amb alts nivells de compactació, deixen de ser àrees 

permeables. 

Existeixen formulacions i dissenys de pavimentació de formigó o de materials durs que 

permeten que aquests altament siguin altament permeables. 

Des de fa anys, a l’Hospitalet s’utilitza l’aigua freàtica per al reg de l’arbrat i neteja 

viària. Es disposa del Pla Director d’Aigua Freàtica i actualment, des de l’Àrea d’Espai 

Públic es planifica i treballa per a l’ampliació i millora de la xarxa primària, ampliació 

dels punts de captació, millorant l’abastiment i distribució de l’aigua i concloure el cicle 

natural de l’aigua. 

Les accions a implementar per a dur a terme aquesta estratègia són les mostrades a 

continuació: 

 

ACCIONS: 

9.1. IMPLEMENTAR UN PLA D’INTRODUCCIÓ DE TASQUES CULTURALS ELS 

ESPAIS VERDS 

Implementar un Pla d’introducció de Tasques Culturals als espais verds i arbrat, 

principalment per a èpoques d’altes temperatures, mitjançant regs més regulars, 

aportacions de cobertures d’encoixinat i solucions adaptades a cada cas. 

Hi ha algunes estratègies culturals que poden ajudar a reduir aquests efectes durant 

95%

5%

Aigua de pluja infiltrada a
terra en zones naturals

aigua de pluja infiltrada a
terra en espais urbantizats
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els mesos d’emergència per al medi natural urbà.  

Són solucions que redueixen els efectes malgrat no ho solucionin completament. 

✓ Aportar cobertures naturals del sòl mitjançant encoixinats que ajuden a la 

retenció de l’aigua, rosada, regs, així com a la descomposició de la matèria 

orgànica, millora del sistema radicular i aportació de nutrients. 

✓ Realitzar tasques d’entrecavada de plantacions per generar sòls més airejats i 

drenants que milloren la captació i retenció de l’aigua. 

✓ Evitar tractaments químics a altes temperatures: les espècies solen presentar 

major presència de plagues com a conseqüència d’un estat de salut deficient, 

per manca d’aigua, podes agressives, sòls compactats... tot això comporta la 

realització que, si són a l’estiu en períodes o hores d’altes temperatures i 

manca d’aigua, encara empitjoren més la seva salut. 

✓ Implementar millors pràctiques de preparació de sòls a les plantacions, tant 

d’arbrat, arbustiva com planta vivaç i gramínies, amb estratificació drenant, 

airejada i recollida d’aigües pluvials. 

 

9.2. REALITZAR UN PLA DE REGS D’EMERGÈNCIA 

Realitzar un Pla de Regs d’Emergència mitjançant l’ús d’aigua freàtica. És un pla per al 

reg en situacions d’alt estrès, com són les altes temperatures a l’estiu i alts períodes 

de sequera on l’arbrat i espais verds pateixen les extremes condicions 

meteorològiques provocant baixes (morts) de la vegetació, creixement feble, major 

incidència de plagues i malalties i envelliment precoç dels elements vegetals. 

 

9.3. ELIMINAR PAVIMENTS DURS I SUBSTITUIR-LOS PER SUPERFÍCIES 

PERMEABLES 

Eliminar paviments durs quan es doni l’oportunitat i substituir-los per superfícies 

permeables, enjardinades o solucions verdes, que afavoreixin el creixement saludable 

radicular. 

Una de les principals actuacions a realitzar en els jardins i parcs és la identificació de 

la pavimentació permeable i la substitució per superfícies permeables que afavoreixin 

tant el creixement saludable radicular com la retenció i captació d’aigua de pluja i de 

reg. 
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Imatge 18: Espai verd, lateral Fira 

 

9.4. REALITZAR UN PROTOCOL/GUIA DE SOLUCIONS URBANÍSTIQUES 

DIRIGIDES A L’AUGMENT I MILLORA DE SÒLS 

Realitzar un Protocol/guia de solucions Urbanístiques dirigides a l’augment i millora del 

sòl en els plantacions, i per a la recollida i retenció d’aigües pluvials, que s’inclourà 

posteriorment a la Normativa d’Urbanització Municipal. 

 

9.5. IMPLEMENTAR UNA SISTEMATITZACIÓ I TELEGESTIÓ DEL REG 

Implementar una sistematització del reg dels elements vegetals i una millora del 

manteniment, utilitzant les noves tecnologies del telegestió. 

La millora de l’eficàcia, la reducció d’aigua i la reducció de costos i de recursos 

humans parteix de la telegestió dels sistemes de xarxa secundària. 

✓ Actualment, un 45% de la superfície d’espais regats ja disposa de telegestió, 

però s’ha d’implementar en altres espais verds que, per la seva tipologia, 

reduïdes dimensions i alta dispersió damunt el territori, és difícil i que, 

requereixen d’una inversió important. 

✓ Es realitzarà un programa de substitució i millora de l’automatització, 

implementant amb la telegestió del reg dels espais verds. 

A les actuacions de nova urbanització es prioritza la implantació del reg amb telegestió 

sempre que sigui viable. 
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9.6. MILLORAR EL MANTENIMENT DE LA XARXA DE REG 

Millorar el manteniment de la xarxa de reg professionalitzant el manteniment, 

principalment, de la xarxa secundària de reg. 

Per a ser més eficaços en la gestió de l’aigua de reg és important generar 

documentació de control del manteniment de la xarxa secundària, incloent-hi 

professionals en la seva gestió i control i millorant els sistemes de supervisió d’avaries 

i incidències. 

 

Annex 20 – Manteniment dels elements de reg 

 

9.7. PRESERVAR LES RESERVES D’AIGUA POTABLE. AMPLIAR LA XARXA 

D’ABASTAMENT D’AIGUA FREÀTICA PEL REG D’ESPAIS VERDS 

Per aconseguir els objectius plantejats en aquest Pla, es consideraran els objectius i el 

pla d’acció del Pla Director de l’Aigua Freàtica de L’Hospitalet, implementant solucions 

per a l’extensió i millora de la xarxa de reg en els espais verds i arbrat. Es treballarà 

per a la revisió i nova redacció del Pla Director de l’Aigua Freàtica. 

 

9.8. REALITZAR UN ESTUDI DETALLAT DE CADA ZONA DE REG I ADAPTAR 

LES DOSI I FREQÜÈNCIA DEL REG 

Realitzar un estudi detallat de cada zona de reg d’elements vegetals, sectoritzant i 

adaptant les dosificacions i elements de reg a les necessitats hídriques de cada 

element (gespes, prats, arbustives de baix consum, arbrat, etc) 

A l’estudi de les necessitats hídriques de la vegetació per cada un dels espais verds, 

es diferenciaran els elements vegetals segons la seva tipologia i la seva tolerància a la 

sequera. Aquesta classificació ajudarà a dosificar adequadament la quantitat d’aigua 

de reg i a establir els programes de reg. 

Element vegetal Element Dosificació recomanada 

Gespa ornamental Aspersor 7m3/dia 

Gespa ornamental en talús Difusió 7m3/dia 

Prat Aspersor 4m3/dia 

Prat en talús Difusió 4m3/dia 

L’arbrat, arbustives, vivaces i herbàcies la dosi de reg anirà en funció a les 

característiques pròpies de l’espècie i la ubicació. 
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OBJECTIU 3: INCREMENTAR LA COBERTURA VERDA DE LA CIUTAT 

 

❖ ESTRATÈGIA 10: AUGMENTAR LA COBERTURA VERDA 

L’objectiu d’aquesta estratègia és augmentar fins al 60% la cobertura dels espais verds 

durant els propers 10 anys, i fins un 20% la cobertura arbòria de la ciutat. 

La cobertura verda és un criteri clau per produir beneficis per a la comunitat. 

És necessari incrementar el nombre d’arbres sans i amb grans capçades, així com els 

espais verds enjardinats. 

S’ha d’identificar, a través d’imatges aèries i modelització de cobertures, el percentatge 

de cobertura per tal de poder millorar i valorar les oportunitats de noves plantacions en 

funció de la tipologia de zona o espai verd: 

✓ Percentatge de cobertura de zones privades o gestionades per altres entitats. 

✓ Percentatge de cobertura d’espais verds municipals 

✓ Percentatge de cobertura verda a les escoles i equipaments. 

 

Aquest objectiu s’aconsegueix pel conjunt d’actuacions a realitzar en el verd urbà, però 

es diferencien les actuacions en l’àmbit dels espais verds i per l’arbrat viari. 

No obstant això, les àrees que s’han d’estudiar exhaustivament per a la seva millora 

enjardinada i ampliació de la cobertura són: 
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Annex 7 – Estudi de la cobertura arbòria 

 

 

Imatge 19: Arbrat de la rambla de la Marina 

 

Per aconseguir-ho, es duran a terme les diverses accions que es mostren a 

continuació: 

 

•Espais verds de baixa cobertura arbòria1

•Àrees delimitades dins el Triangle Verd2

•Vora les àrees infantils3

•Col·legis i Instituts4

•Centres esportius5

•Centres de Salut i Hospitals6

•Cementiris7

•Centres de la Tercera Edat8

•Espais interiors d'Illes9

•Places i zones comercials10

•Espais buits11

•Zones industrials12
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ACCIONS: 

10.1. IDENTIFICAR LES ÀREES DE BAIXA COBERTURA I GENERAR UN 

PROGRAMA DE NOVES PLANTACIONS 

Identificar les àrees amb baixa cobertura i generar un programa de noves plantacions 

per als propers 10 anys. 

El percentatge de cobertura verda en els espais verds és del 41,36% de manera que 

s’haurà d’augmentar fins a aconseguir un 60% en els propers 10 anys. 

Annex 1 – Anàlisi estadístic i espacial dels espais verds 

 

10.2. MILLORAR LA COBERTURA VERDA DE LES ÀREES DE JOC PER A LA 

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA, I PATIS ESCOLARS (PROJECTE D’OMBRES) 

Aquesta mesura comparteix diversos objectius, per una part és necessari l’ombra a les 

àrees de joc, té un efecte de mitigació sobre el canvi climàtic i a més incrementa la 

cobertura total de la ciutat.  

Es realitzarà un estudi per a poder fer noves plantacions per tal de disposar d’ombra 

natural a totes les àrees on el seu emplaçament sigui viable. 

La població infantil ha de tenir garantida l’existència d’ombres tant en els patis escolar 

com en les àrees de joc per a la infància i adolescència de la ciutat. Per aquest  motiu 

s’ha iniciat l’anomenat PROJECTE D’OMBRES, el qual a partir de l’estudi de la 

densitat d’ombra existent es plantegen diverses possibilitats d’ampliació en funció de 

les necessitats de l’espai i el càlcul de la superfície a actuar. 

Aquest projecte va vinculat al Pla d’Usos de l’Espai Públic en el qual es definiran els 

diferents usos considerant la globalitat de la ciutat. (en realització) 

 

10.3. NATURALITZAR ELS PATIS DE LES ESCOLES I ELS SEUS ENTORNS, 

ESPAIS PROPERS A HOSPITALS CENTRES PER A LES PERSONES GRANS 

Realitzar un estudi per a la naturalització d’aquests espais per a apropar la natura a la 

infància, adolescència i persones grans. 

 

10.4. REALITZAR UN PLA ESPECÍFIC PER A INCREMENTAR EL VERD A LES 

ESCOLES I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

Realitzar un pla específic per a la remodelació i increment del verd als patis de les 

escoles i instal·lacions municipals. 

Està relacionat amb l’acció anterior. S’elaborarà un estudi específic de l’espai lliure i de 
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joc que disposen les escoles per als infants i es valorarà i proposaran accions per tal 

d’augmentar els espais d’ombra. 

 

10.5. PROVEIR DE LES MILLORS CONDICIONS POSSIBLES DE PLANTACIÓ, 

ALS NOUS ARBRES, PER A ASSOLIR LA SEVA MÀXIMA POTENCIALITAT 

Vetllar per dotar les millors condicions als arbres, en el moment de la plantació, per tal 

d’aconseguir el seu màxim desenvolupament i potencialitat. 

Aquesta acció s’ha desenvolupat en diferents apartats i estratègies anteriors. Hi ha 

diferents accions que pertanyen a diferents estratègies per la seva importància capital 

en al gestió futura del patrimoni vegetal. 

 

10.6. SELECCIONAR LA VEGETACIÓ MÉS APROPIADA PER A CADA 

LOCALITZACIÓ 

Seleccionar la vegetació més apropiada, de tipus i espècies per a cada localització, 

amb espai suficient i adaptades a la climatologia i insolació local. 

De la mateixa manera que en el cas anterior, aquesta acció ha estat desenvolupada 

en diferents accions de diferents estratègies per la seva rellevància. 

 

10.7. REALITZAR PLANS ESPECÍFICS DE DISTRICTES PER A GENERAR 

ESPAIS VERDS 

Realitzar Plans Específics per a generar espais apropiats amb solucions encertades, 

considerant la distribució equitativa del verd en tot el territori i la necessitat dels espais 

verds en cada un dels districtes. 

Aquesta acció depèn de la consecució i execució del Pla, l’àmbit del qual s’ha de 

consensuar amb el Pla Urbanístic de la ciutat. 

 

OBJECTIU 4: CRITERIS DE DISSENY D’ESPAIS VERDS 

 

❖ ESTRATÈGIA 11: DEFINICIÓ DELS VALORS FUNCIONALS PER AL 

DISSENY DE NOUS ESPAIS VERDS 

L’objectiu d’aquesta estratègia consisteix a definir els valors funcionals pel disseny 

dels espais verds. 

Els criteris a considerar a l’hora del disseny d’un nou espai o remodelació són: 
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ACCIONS: 

11.1. DOCUMENTAR ELS VALORS FUNCIONALS DELS ESPAIS VERDS I 

ECOSISTEMES 

Es tracta de posar en valors funcionals que s’han de considerar en el disseny, 

modificació o remodelació dels espais verds; no només els criteris paisatgístics o de 

valor ornamental. 

 

Imatge 20: Enjardinament del Parc Nou de la Granvia 

Criteris  
urbanístics 
sostenibles

Criteris de 
Biodiversistat 

Vegetal

Gestió i 
aprofitament 

d'aigües

Importància del 
sòl i la seva 
estructura

Percentatge de 
cobertures 

vegetals

Criteris de 
Psicologia 
Ambiental

Protocols i guies 
generades en 

aquest Pla

Pa Director 
d'Aigua Freàtica

Pla Director de 
Qualitat de l'Aire
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❖ ESTRATÈGIA 12: DEFINICIÓ DELS CRITERIS AMBIENTALS I 

SOCIALS EN L’ADAPTACIÓ D’ESPAIS VERDS 

 

Aquesta estratègica té com a objectiu principal definir els criteris ambientals i socials 

dels espais verds mitjançant les següents accions: 

 

ACCIONS: 

 

12.1. DOCUMENTAR ELS CRITERIS AMBIENTALS DELS ESPAIS VERDS 

Considerant el Pla Director de Qualitat de l’Aire, els espais verds han d’aportar 

beneficis ambientals altament positius, funcionant com a filtradors d’aire i contribuint 

activament en el cicle de neteja de contaminants i tòxics. 

Cal destacar la importància i rellevància que hauria de tenir el Pla d’Aigua Freàtica de 

la ciutat, ja que, a través dels seus sòls i infraestructura, la seria del 95% en zones 

permeables, esdevenint, d’aquesta manera, una solució a l’hora de gestionar l’aigua 

de pluja, escorrenties i inundacions puntuals i temporals. 

Els criteris ambientals que ha de tenir nun projecte d’adaptació, creació o remodelació 

d’espais verds són: 

 

 

•Millora de qualitat de l'aire1

•Embornal de CO22

•Filtració de partícules contaminants com NOx i PM103

•Atenuador de les  temperatures extremes que 
generen l'efecte Illa de Calor a  les ciutats4

•Retenció i captació de l'aigua de pluja5

•Filtració de contaminants d'aigua6

•Recàrrega d'aigua freàtica7
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Per a poder quantificar aquests beneficis, s’han desenvolupat estudis a nivell nacional i 

internacional però en només espècies arbòries, fonamentalment forestals, i en 

ambients naturals, de manera que el seu comportament ambiental en espais urbans 

no ha estat estudiat en profunditat. 

Es continuarà treballant i implementant aquest protocol incloent-hi altres espècies 

arbòries i arbustives a mesura que avancin els treballs d’investigació i divulgació. 

Annex 11 – Planificació de les plantacions 

 

12.2.  DOCUMENTAR ELS CRITERIS SOCIALS DELS ESPAIS VERDS 

La importància del verd urbà incideix, principalment, en els beneficis que generen a la 

població amb la qual conviuen (creació de consciència ecològica o ambiental, millores 

en la salut física i mental, reducció de sorolls, reducció de contaminació atmosfèrica...) 

El verd urbà i entorns naturals fomenten la creativitat, les capacitats mentals i afectives 

i col·laboren a millorar la longevitat i la qualitat de vida dels ciutadans. 

Les dimensions i la qualitat d’aquests influirà en què els beneficis estiguin garantits. 

Més enllà de les opinions estètiques, el verd urbà és un element vital integrat en el 

paisatge de la ciutat i haurà de reunir, com a mínim, tres aspectes fonamentals per tal 

que puguin oferir els seus beneficis: 

✓ Ubicació de l’espai i facilitat d’accés per als ciutadans. Sovint, la satisfacció 

dels usuaris de la zona també està influenciada per la facilitat en l’accessibilitat, 

bé sigui per la proximitat com per la facilitat del recorregut. 

✓ La diversitat d’usos dels espais verds també es considera un element clau, 

incloent l’existència d’instal·lacions i equipaments. 

✓ Presència del verd (arbres, arbustiva...), tant per la cobertura i ombres que 

genera, com pels colors que canvien al llarg de l’any. 

 

12.3. DOCUMENTAR LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT I RECURSOS NECESSARIS 

EN ELS PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

En els projectes d’urbanització o remodelació dels espais verds s’inclourà un estudi 

que inclogui els recursos necessaris per al manteniment, les necessitats hídriques i 

altres dades per afavorir la gestió. 
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12.4. REALITZAR L’AVALUACIÓ D’IMPACTE EN LA SALUT EN LES NOVES 

URBANITZACIONS I PLANTEJAMENT URBANÍSTIC. 

El verd urbà és considerat, també, com una eina de salut. Per aquest motiu, en les 

noves urbanitzacions i planejament urbanístic s’haurà de realitzar l’avaluació d’impacte 

en la salut. 

 

12.5. GARANTIR LA IGUALTAT DE CONDICIONS D’ÚS I CREAR ENTORNS 

INCLUSIUS PER A TOTHOM (ACCESSIBILITAT UNIVERSAL)  

Aquest mètode proporciona el coneixement objectiu i quantificat del nivell 

d’accessibilitat de l’espai estudiat i focalitza les accions necessàries per aconseguir 

adaptar-los per a totes les persones. És un mètode paramètric que enllaça les 

necessitats de tots els usuaris per a poder utilitzar l’espai de forma autònoma. 

D’aquesta manera s’aconsegueix garantir la igualtat de condicions en l’ús de l’entorn 

físic a totes les persones, presentin o no una diversitat funcional o limitació. 

Es proposa continuar amb l’estudi d’accessibilitat universal, a l’espai públic, 

equipaments i espais verds de la ciutat. 

Per a les noves urbanitzacions és un criteri a tenir en compte a l’hora del disseny i 

realització de l’obra. Amb aquest anàlisi es pretén establir el nivell d’accessibilitat. 

Annex 21 – Accessibilitat Universal 

 

OBJECTIU 5:  FOMENT DE LA BIODIVERSITAT 

 

❖ ESTRATÈGIA 13: MILLORA DE LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA A 

TRAVÉS DEL CORREDOR VERD INTRAURBÀ: EL TRIANGLE VERD 

L’objectiu d’aquesta estratègia és protegir i millorar l’ecologia urbana i la biodiversitat 

per tal contribuir a la prestació de serveis ecosistèmics saludables. 

 

Les accions a realitzar són les següents: 

ACCIONS: 

13.1. MILLORAR LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA A TRAVÉS DE CORREDORS 

VERDS 

Millorar la connectivitat ecològica a través de corredors verds urbans al llarg de carrers 

i bio-enllaços entre espais verds. 
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La creació d’un corredor verd intraurbà, anomenat el Triangle Verd que recorrerà la 

ciutat a través de tres eixos viaris unint grans parcs i espais verds. Aquest Triangle 

Verd genera una gran quantitat de beneficis a la ciutat i ha de ser plantejat des de la 

seva concepció tenint en compte els objectius i estratègies generats en aquest 

document. 

L’objectiu, de caire holístic, d’aquest Triangle Verd serà el d’unir diferents estratègies 

tant del verd, com urbanístiques, ambientals i socials. 

 

Imatge 21: Espai verd al c.Vilanova 

 

❖ ESTRATÈGIA 14: PLA DE MILLORA DE LA BIODIVERSITAT I 

SERVEIS ECOSISTÈMICS 

L’objectiu d’aquesta estratègia és millorar la biodiversitat de fauna i flora per a conèixer 

les necessitats d’equipaments ecosistèmics als espais verds. 

L’any 2006, l’Ajuntament va editar l’estudi de Fauna i Flora existent a la ciutat en els 

diferents vessants dels sistemes naturals del municipi: el riu Llobregat, la zona agrícola 

i els espais verds, incloent-hi mesures de gestió de les zones fluvials i agrícoles i dels 

espais verds urbans. 

A l’Hospitalet, una ciutat compacte i densament urbanitzada, la conservació de la 

fauna urbana és una prioritat. Actualment es realitzen diversos programes, com el de 

caixes niu, conservació de falciots i ballesters, ratpenats i la introducció de falcons. 

✓ Les caixes niu ofereixen refugi a algunes espècies d’aus suplint els refugis 

naturals que no poden trobar en els parcs urbans per falta d’arbres vells, de 

sotabosc i d’amagatalls suficients.  
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Aquesta mesura, a més, ofereix una manera de controlar les poblacions 

d’algunes espècies, i l’èxit de la cria. Representen, també, un paper educatiu 

molt important en joves i infants. 

✓ Conservació de falciots (Apus apus) i ballesters (Apus melba): L’objectiu del 

projecte és la conservació dels falciots i ballesters, espècies protegides que 

nidifiquen a la ciutat. Els falciots, atesa la seva condició d’aus insectívores 

contribueixen al control de les poblacions d’insectes, entre les quals podem 

esmentar el mosquit tigre. 

✓ Conservació de quiròpters (ratpenats): els quiròpters són un dels grups de 

vertebrats que han presentat un vinculació més important amb les zones 

urbanitzades al llarg de la història. Degut a la seva ecologia presenten un paper 

molt important en la regulació i control de les poblacions emergents d’insectes 

nocturns a la nostra ciutat. 

✓ Projecte de reintroducció del falcó pelegrí: es va iniciar l’any 2008 per establir 

una població nidificant i viable del falcó pelegrí a la ciutat, incrementar la 

riquesa faunística de la ciutat i millorar la gestió dels espais verds (contribució a 

la regulació de les poblacions d’aus urbanes com coloms estornells, cotorres...) 

✓ Hotels d’insectes: incrementen les espècies pol·linitzadores i controladores de 

plagues, afavoreixen la flora i l’ecosistema urbà, augmentant la biodiversitat a 

la nostra ciutat. Es tracte d’insectes específics que protegeixen les plantes 

mitjançant la seva acció pol·linitzadora, així com els controladors biològics de 

les plagues a traves de la seva alimentació. Per altra banda, són espècies 

pacífiques, que no afecten als éssers humans. 

 

Imatge 22: Hotel d'insectes 
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ACCIONS: 

14.1. MILLORAR EL CATÀLEG DE FAUNA I FLORA DE LA CIUTAT 

Actualització del catàleg de Fauna i Flora realitzat el 2006. 

 

14.2. FOMENTAR LA RIQUESA FAUNÍSTICA, REVALORITZAR EL PATRIMONI 

NATURAL DE LA CIUTAT I CONSCIENCIAR SOBRE ELS BENEFICIS QUE 

APORTA LA FAUNA URBANA. 

✓ Continuar el programa de caixes niu i incrementar la seva utilització i estudi. 

✓ Instal·lar hotels d’insectes en els espais verds: per a protegir i conservar 

insectes, beneficiant la flora urbana i la biodiversitat, millorant el medi ambient. 

✓ Continuar i fomentar el projecte dels falciots i ballesters. 

✓ Continuar el projecte dels ratpenats, per tal de disposar de dades suficients i 

poder extreure les conclusions de l’evolució del projecte i del benefici que 

aquests poblacions aporten a l’ecosistema urbà, com a mitjà per a preservar les 

cinc espècies de quiròpters que s’han identificat a la ciutat, l’enriquiment de la 

biodiversitat urbana i el control biològic dels insectes nocturns. 

✓ Continuar el projectes d’introducció del Falcó per establir una població nidificant 

i viable del falcó pelegrí a la ciutat. 

 

OBJECTIU 6:  INTEGRACIÓ DELS PARCS A LA CIUTAT.  ÚS DELS 

ESPAIS VERDS 

 

❖ ESTRATÈGIA 13: ANÀLISI DELS EQUIPAMENTS PER A LA 

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA, JOVENTUT I PER A LES PERSONES 

GRANS 

L’objectiu d’aquesta estratègia és la millora dels equipaments per a la infància, 

adolescència, joventut i per a les persones grans. 

Els equipaments que disposa la ciutat per als infants, adolescents, joves i persones 

grans són bàsicament les àrees de joc, elements esportius i elements biosaludables 

per a la pràctica d’activitat física. 

Per a l’estudi s’ha considerat la ubicació dels centres educatius (escoles bressol i 

escoles, instituts..) amb espais verds a menys de 150m, així com de residències per a 

les persones grans, amb zones d’esbarjo situades a una distància també inferiors a  

150m. 
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Imatge 23: Àrea de jocs per a la infància a la rb. Marina 

 

Aquest anàlisi ressalta cap a on han d’anar dirigits els esforços per a la millora dels 

equipaments i els espais verds propers. 

A l’estudi d’escoles i escoles bressol s’ha conclòs que un 67% d’aquestes no disposa 

d’àrees de joc per a la infància amb espais verds a una distància inferior a 150m, sent 

els districtes més desafavorits el D-2, D-4 i D-5. 

També s’ha estudiat la ubicació de les residències de les persones grans i els espais 

verds, amb el mateix criteri que proposa que siguin accessibles a una distància 

màxima de 150m. En aquest cas, només el 18,5% no disposen d’espais verds propers, 

i és en el D-2, on 5 dels 6 centres, no tenen accés proper a un espai verd. 

Els espais verds propers a residències i centres de dia susceptibles de creació 

s’hauran de centrar, principalment en el districte 2. 

L’estratègia plantejada consisteix en la millora dels equipaments, per incrementar els 

seus usos, els seus serveis i la seva distribució equitativa a la ciutat. 

 

Per assolir-lo es duran a terme les accions següents: 
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ACCIONS: 

15.1. REALITZAR UN ANÀLISI TERRITORIAL DELS EQUIPAMENTS PER A  

PLANIFICAR LES ACTUACIONS POSTERIORS PER A LA MILLORA DE LA 

CONNECTIVITAT,  ÚS I ESTAT 

Realitzar un anàlisi territorial dels equipaments existents a la ciutat per tal de generar 

un mapa base en el qual treballar la seva connectivitat, ús i estat actual. 

Per l’augment del valor social i d’integració, caldrà actuar, per una banda a nivell dels 

espais verds, tant en la millora de la jardineria com de l’equipament: jocs per a la 

infància i adolescència, persones grans... i usos de l’espai públic, aplicant plans 

d’integració, educació i convivència. 

 

15.2. GENERAR UN PLA DE MILLORA DIRIGIT A FOMENTAR L’ÚS DE 

L’EQUIPAMENT URBÀ PER A GENERAR UNA MAJOR INTEGRACIÓ DE LA 

CIUTADANIA. 

Generar un Pla de Millora dels equipaments per al joc i la pràctica de l’activitat física, 

millorar la socialització i la dinamització dels espais lliures. 

És per això que s’hauran de centrar esforços e un PLA D’INTEGRACIÓ DEL PARCS A 

LA CIUTAT, diversificat i dirigit a diferents usuaris: 

PLA PER ALS INFANTS:  amb l’ampliació d’elements de joc, activitats lúdiques, 

diversitat en els materials... 

PLA PER ALS JOVES: incloent activitats relacionades amb l’activitat física, esportives, 

activitats lúdiques, música, pintura, participació en plantacions... 

 

 

Imatge 24:Skate al parc de La Cabana 
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PLA PER A LES PERSONES GRANS: àrees per a facilitar l’activitat física, àrees 

descans, pistes de botxes... 

 

 

Imatge 25: Elements per a la salut 

 

Prèviament es treballarà en el Pla d’Usos de l’Espai Públic on es definiran els usos, 

considerant la ciutat en el seu conjunt així com les necessitats de la població en la 

seva diversificació d’edats. (en execució). 

 

15.3. INCLOURE PLANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLA 

D’INTEGRACIÓ I DE MILLORA DELS EQUIPAMENTS 

La participació ciutadana ha demostrat que millora la presa de decisions, les inversions 

econòmiques i l’èxit dels projectes. 

És important la participació dels ciutadans i de manera explícita, també la participació 

de la població infantil i adolescent, en la construcció dels seus espais públics. 

 

 

 

 

 

El disseny de les àrees de joc es realitzarà amb la col·laboració i 

participació dels infants, adolescents i joves 
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15.4. CREAR ESPAIS INCLUSIUS PER A TOTHOM I GARANTIR LA IGUALTAT DE 

CONDICIONS D’ÚS A TOTS ELS USUARIS (ACCESSIBILITAT UNIVERSAL) 

Per a la creació de nous espais es tindrà en compte l’avaluació de l’accessibilitat 

universal (Llibre Blanc de l’Accessibilitat de l’Espai Públic de L’Hospitalet) 

Annex – 21 Accessibilitat Universal 

 

 

❖ ESTRATÈGIA 16: PLA DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ 

L’objectiu d’aquesta estratègia és involucrar i informar a la ciutadania per aconseguir 

una connexió amb la ciutat, una comprensió del Pla Director del Verd Urbà i una 

participació activa. 

Les accions a realitzar són les següents: 

 

ACCIONS: 

16.1. IMPLEMENTAR PLANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN ELS 

PROCESSOS DE CANVI 

La participació ciutadana és important per a la remodelació, adaptació o generació de 

nous espais verds, i és imprescindible per a la seva integració en els espais públics. 

S’ha d’implementar a través del Pla d’Integració dels parc a la ciutat. 

 

16.2. GENERAR UN PLA ACTIU D’ÚS I OCUPACIÓ DELS ESPAIS VERDS 

L’espai públic i els espais verds no tenen raó de ser si no són ocupats i utilitzats pels 

veïns. És imprescindible, generar espais confortables, segurs... on tots els ciutadans 

puguin utilitzar-los i gaudir-ne. D’aquí la importància dels plans dirigits als ciutadans 

que més usen aquests espais: els infants, adolescents, joves i les persones gran, 

considerant les diferents preferències i necessitats. 

 

16.3. CREAR UNA WEB INFORMATIVA I PARTICIPATIVA 

L’ús de les xarxes socials és imprescindible per a una comunicació eficaç. És per 

aquest motiu que es planteja la creació d’una web d’espais públics des d’on es realitzi 

la comunicació dels plans d’integració dels espais verds mitjançant programes 

educatius, esportius, festes, reunions etc, per tal d’aconseguir posar en valor els 

beneficis que aquests aporten a la ciutat. 
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16.4. DESENVOLUPAR PROGRAMES PER A FOMENTAR LA INTERACCIÓ 

ENTRE LES PERSONES I LA NATURA I CREAR CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA. 

Els espais verds urbans són un entorn ideal per a fomentar la interacció ciutadana i el 

respecte al medi ambient. Per això es considera primordial crear programes de 

divulgació i formació sobre l’ecologia de la nostra ciutat que emfatitzin sobre la 

importància dels espais verds.  
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1. ANÀLISI DELS ESPAIS VERDS 

L’Hospitalet està conformada per una xarxa d’espais verds.  Hi destaquen els parcs i 

jardins com a nucli central de la infraestructura urbana. S’inclouen tres grans parcs 

singulars que mostren el gran patrimoni verd de L’Hospitalet, com són: El Parc de 

Bellvitge, Can Buxeres i Les Planes. 

La trama d’espais verds de L’Hospitalet està formada per una superfície de 137,00 ha i 

20.990 unitats d’arbres. 

La superfície ocupada per espais verds respecte a l’àrea total de l’Hospitalet és de 

10,97%. 

 

 

La ràtio de zona verda/habitant a la ciutat és de 5,14m2/habitant. 

Aquesta ràtio ha esdevingut un indicador del benestar social psíquic d’una ciutat. 

Segons l’OMS, quan pren valors d’entre 10-20 m2/habitant, es tracta d’una ciutat 

saludable. 

S’ha d’estudiar, també l’índex NDVI o bé generar una base de dades que inclogui els 

elements vegetals de la ciutat, tant de gestió municipal com privada. 

Segons l’índex NDVI, el percentatge total de cobertura verda de la ciutat és de 19.3%. 

La superfície total de L’Hospitalet és de 12,49Km2, distribuint-se, segons els districtes, 

de la següent manera: 

10%

90%

superfície ocupada per zones
verdes

superfície restant
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Els districte amb major superfície són: 

✓ D-1 Centre- Sant Josep-Sanfeliu 

✓ D-2 Santa Eulàlia-Granvia Sud 

✓ D-3 Bellvitge-Gornal 

Entre els 3 districtes sumen el 79% de la superfície total de L’Hospitalet. 

La superfície d’espais verds varia en funció de la superfície ocupada pel districte. 

 

 

Cal destacar la superfície verda del D-4, degut al Parc de les Planes. 
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El districte més desfavorit és el D-2. 

El nombre d’arbres en els espais verds en funció de la superfície dels districtes és molt 

variable, per tant hi ha districtes en els que el benefici que aporten es major. 

 

Segons la superfície d’espais verds, el nombre d’arbres és molt variable.  Els districtes 

presenten un número d’arbres molt variable, els districtes que gaudeixen de major 

beneficis per àrea verda son: 

✓ D-1: Centre- Sant Josep-Sanfeliu 

✓ D-3 Santa Eulàlia-Granvia Sud 

✓ D-6 Bellvitge-Gornal 

Entre els tres representen el 76,23% de l’arbrat total dels espais verds. 

La composició general els espais verds és de prats-gespa, sauló, paviment i vegetació, 

amb un 45% de sòl pavimentat i altres i un 55% de superfície permeable. 

 

 

12%

20%

23%

45% plantació

sauló

pradera

paviment

0

10

20

30

40

50

D-01 D-02 D-03 D-04 D-05 D-06

%

Districtes

% arbres

% superfície verda



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 – 2028 
 
 
   Annex 1 – Anàlisi estadístic i espacial dels espais verds 
 

 

           PDVUL’H - 112 

 

A continuació es representen les distribucions de superfícies segons districte: 

 

Districte 1: la superfície dura ocupa un 44% i la superfície permeable un 56%. Per a 

plantacions només hi ha un 16% de la superfície.  Dins de l’estructura natural hi 

predomina el sauló. 

 

 

 

 

Districte 2: la superfície dura ocupa un 33% i la superfície permeable un 67%. Per a 

plantacions només hi ha un 14% de la superfície.  Dins de l’estructura natural hi 

predomina el sauló. 
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Districte 3: la superfície dura ocupa un 50% i la superfície permeable. Només hi ha un 

6% de la superfície per a plantacions.  Dins de l’estructura natural, hi predomina la 

pradera 

 

 

 

Districte 4: La superfície dura ocupa un 55% i la superfície permeable un 45%.  Per a 

plantacions només hi ha un 15% de la superfície. La composició de l’estructura natural 

es més equilibrada. 
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Districte 5: La superfície dura ocupa un 30% i la superfície permeable un 70%.  Per a 

plantacions hi ha un 37% de la superfície.  La composició de l’estructura natural és 

molt bona. 

 

 

 

Districte 6: La superfície dura ocupa un 39% i la superfície permeable un 61%. Per a 

plantacions només hi ha un 12% de la superfície. Dins de l’estructura natural hi 

predominen les praderes. 
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Aquestes gràfiques representen l’ocupació en superfície, no en cobertura arbòria. 

Cal una millora en la composició dels espais verds, dissenyar-los per a permetre una 

superfície més gran coberta per plantacions, principalment arbrat, arbustives, 

herbàcies, i com a menys importància en quant a extensió hi serien els prats/gespes i 

les àrees de sauló. 

Valorant la cobertura mitjana d’arbrat per espai verd, el percentatge és del 41,36%. Es 

tracta d’un valor extret d’un anàlisi mitjà m2 d’espai verd.  

S’ha analitzat, també, la distribució de l’arbrat en els espais verds per al càlcul del % 

de la cobertura i la densitat d’arbrat. 

Els intervals de la densitat són: 

✓ <10% 

✓ Entre el 20% i el 30% 

✓ Entre el 30% i el 40% 

✓ Entre el 40% i el 50% 

✓ Entre el 50% i el 70% 

✓ >del 70% 

Les actuacions es centraran, preferentment,  en els espais on la densitat es menor del 

50%. 

2. RELACIÓ D’ESPAIS VERDS EN FUNCIÓ DE LA SEVA  

DENSITAT ARBÒRIA 

 

2.1. RELACIÓ D’ESPAIS VERDS AMB UNA DENSITAT <10% 

 

Nom del jardí Districte Superfície Arbrat 
Cobertura 
estimada 

Densitat 

Tuzla, pl. D-01 384,19 0 0,00 0,00% 
Vilafranca (c.Canigó - av.Ventura 
Gassol), parterre de l'av.de D-01 2.449,93 0 0,00 0,00% 
Carrilet - av.Fabregada, rotonda de 
l'av.del D-01 464,09 0 0,00 0,00% 
Amadeu Torner-c.Sta. Eulàlia, 
rotonda del c.d' D-03 763,47 0 0,00 0,00% 

Camilo José Cela, pl.de D-03 683,55 0 0,00 0,00% 
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Metro (accés a l'estació de metro de 
Sta.Eulàlia i parterre c.Santiago 
Ramón i Cajal), zona verda de 
l'av.del D-03 362,13 0 0,00 0,00% 
Can Tries-Narcís Monturiol, rotonda 
de D-03 1.022,35 0 0,00 0,00% 
Aprestadora - c.Amadeu Torner, 
rotonda del c. d' D-03 498,13 0 0,00 0,00% 
Amadeu Torner - c.de Natzaret, 
rotonda del c.d' D-03 518,88 0 0,00 0,00% 
Prat 31-39 (zona posterior del bloc), 
c.del D-06 795,94 0 0,00 0,00% 
Ermita de Bellvitge 11-19 (zona 
posterior del bloc), c.de l' D-06 729,46 0 0,00 0,00% 

Amalvigia, pl. D-06 4.377,65 0 0,00 0,00% 
Marina 252-262 (zona posterior del 
bloc), rb.de la D-06 412,89 0 0,00 0,00% 
Portugal 31-37 (zona entre els 
blocs), c.de D-06 584,69 0 0,00 0,00% 
França 70-76 (zona posterior del 
bloc), c.de D-06 441,36 0 0,00 0,00% 
Industrial (costat sud, entre 
pge.Rovira i c.Caterina Albert), 
travessia D-06 191,38 0 0,00 0,00% 
Marina 161-177 (voltants del Centre 
Infantil i Juvenil de Bellvitge), rb.de 
la D-06 1.625,45 0 0,00 0,00% 
Industrial - av.Mare de Déu de 
Bellvitge, rotonda de la travessia D-06 479,54 0 0,00 0,00% 
Industrial - av.Fabregada, rotonda 
de la travessia D-06 411,06 0 0,00 0,00% 
Joncs - av.Vilanova, rotonda del 
c.dels D-06 467,56 0 0,00 0,00% 
Vilanova-av.Granvia de l'Hospitalet 
(lateral), rotonda de l'av.de D-06 467,57 0 0,00 0,00% 
Futbol Gornal, voltants del Camp 
Municipal de D-06 1.152,55 0 0,00 0,00% 
França 51-57 (zona posterior del 
bloc, al costat d'escola-bressol), c.de D-06 417,79 0 0,00 0,00% 
Castelao - av.de la Granvia de 
l'Hospitalet, rotonda del c.de D-03 2.533,31 1 27,00 1,07% 
Can Tries - av.de la Granvia de 
l'Hospitalet, rotonda del c.de D-06 2.908,67 2 54,00 1,86% 
Illa c.Juan de Juanes - c.Amadeu 
Torner D-03 2.394,67 2 54,00 2,26% 
Ermita de Bellvitge, rotonda i illetes 
del c.de l' D-06 882,48 1 27,00 3,06% 
Collblanc (entre c.Josep Sunyol i 
c.Dr.Ramon Solanich i Riera), 
ctra.de D-02 646,77 1 27,00 4,17% 
Dr. Ramon Solanich i Riera (mitjana 
entre c.Josep Sunyol I c.El·lipse), 
c.de D-05 1.280,75 2 54,00 4,22% 
Botànica - c.Salvador Espriu, 
rotonda del c. D-03 603,83 1 27,00 4,47% 

Granada (c.Teide-av.Catalunya), pl. D-04 2.346,44 4 108,00 4,60% 

Can Riera (Riera de l'Escorxador) D-01 566,77 1 27,00 4,76% 
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Ciències - av.Joan Carles I, rotonda 
del c. D-03 4.312,10 8 216,00 5,01% 
Marina 420-426 (zona posterior al 
bloc), rb.de la D-06 470,31 1 27,00 5,74% 
Blas Infante, rotonda i voltants de la 
pl.de D-02 467,64 1 27,00 5,77% 
Caterina Albert amb ctra. del Mig, 
zona enjardinada del c. De D-06 4.150,67 12 324,00 7,81% 
Badalona, parterres interiors del 
c.de D-03 1.700,10 5 135,00 7,94% 
Josep Tarradellas i Joan (c.Alvarez 
de Castro - c.St. Joan), mitjana de 
l'av.de D-01 1.254,67 4 108,00 8,61% 
Vidreries Llobregat (interior d'illa del 
c.Llobregat 116-120) D-02 3.739,25 12 324,00 8,66% 
Pau (c.Primavera entre 
av.Catalunya i av.Ponent), parc de 
la D-04 3.727,22 13 351,00 9,42% 

 

 

2.2. RELACIÓ D’ESPAIS VERDS AMB UNA DENSITAT  10 - 20% 

 

Nom del jardí Districte Superfície Arbrat 
Cobertura 
estimada 

Densitat 

Marina 181 (costat sud), rb.de la D-06 266,19 1 27,00 10,14% 
Granvia de l'Hospitalet (davant 
Ciutat Judicial), mitjana de l'av.de la D-03 5.546,06 21 567,00 10,22% 
Joan Carles I (entre c.José Agustín 
Goytisolo i c.Montserrat Roig), av. D-03 12.280,38 47 1.269,00 10,33% 
Catalunya (c.Ceravalls - av.Torrent 
Gornal), mitjana de l'av. D-04 5.679,16 22 594,00 10,46% 
Prat 30-36 (zona posterior del bloc), 
c.del D-06 1.031,09 4 108,00 10,47% 
Joan Carles I (entre c.Ciències i 
c.José Agustín Goytisolo), av. D-03 12.112,24 47 1.269,00 10,48% 
Masnou - c.St. Rafael, rotonda de l' 
av. D-04 763,45 3 81,00 10,61% 

Marina 331, parterre de la rb.de la D-06 501,37 2 54,00 10,77% 

Transversal, Espai del c. D-03 983,84 4 108,00 10,98% 
Can Tries (costat oest, entre 
c.Aprestadora i c.Joncs 4 - 8), c.de D-06 9.574,37 41 1.107,00 11,56% 
Enric Prat de la Riba (vials dels 
blocs Ciutat Comtal), c.d' D-01 1.143,98 5 135,00 11,80% 
Biblioteca plEuropa (c.Amadeu 
Torner) D-03 1.784,21 8 216,00 12,11% 
Herrero (cantonada amb 
c.Aprestadora), c. d' D-06 4.007,34 18 486,00 12,13% 
Illa av.de la Granvia de l'Hospitalet - 
c.Amadeu Torner D-03 33.225,37 155 4.185,00 12,60% 
Amadeu Torner (c.N.Monturiol - 
c.Aprestadora), jardins del c.d' D-03 3.314,23 16 432,00 13,03% 

Prat 40-48, c.del D-06 2.230,35 11 297,00 13,32% 
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Remunta, parc de la D-01 26.301,39 133 3.591,00 13,65% 

Illa c.Jerusalem - c.Herrero D-03 21.585,05 112 3.024,00 14,01% 
Francesc Pedra i Lola Peñalver 
(c.Mas cantonada c.Joventut), 
jardins de D-02 757,32 4 108,00 14,26% 

Illa c.Ciències - c.Física D-03 42.509,98 225 6.075,00 14,29% 

Maria Aurèlia Capmany, pl.de D-03 2.626,76 14 378,00 14,39% 
Granvia de l'Hospitalet 
(encreuament amb c.Miguel 
Hernández), mitjana de l'av.de la D-06 20.309,87 109 2.943,00 14,49% 

Torrassa, parc de la D-02 22.910,22 123 3.321,00 14,50% 

Llosa, pl.de la D-01 4.961,49 27 729,00 14,69% 
Prat 10-18 (zona posterior del bloc), 
c.del D-06 1.076,49 6 162,00 15,05% 
Amèrica 91-101 (costat de l'Institut 
Bellvitge), av.d' D-06 1.063,17 6 162,00 15,24% 
Granvia de l'Hospitalet (davant 
Centre Comercial), mitjana de 
l'av.de la D-03 8.123,01 46 1.242,00 15,29% 
Granvia de l'Hospitalet - rb.de la 
Marina (parterres av.Amèrica - 
Granvia - rb.Marina), av.de la D-06 2.462,27 14 378,00 15,35% 
França 50-56 (zona posterior del 
bloc), c.de D-06 866,34 5 135,00 15,58% 
Botànica - av.Joan Carles I, rotonda 
del c. D-03 860,30 5 135,00 15,69% 

Sector Julià D-03 7.377,40 43 1.161,00 15,74% 

Carmen Amaya 42, av.de D-06 171,00 1 27,00 15,79% 
Botànica (entre c.Metal·lúrgia i 
c.Motors), mitjana del c. D-03 18.672,96 110 2.970,00 15,91% 
Ermita de Bellvitge 30-38 (zona 
posterior del bloc), c.de l' D-06 1.494,41 9 243,00 16,26% 
Cultura, pl. de la / Amèrica 71-81 
(entre els blocs 71-81 i 41-51), av.d' D-06 7.796,79 47 1.269,00 16,28% 
Portugal 11-17 (zona entre els 
blocs), c.de D-06 826,16 5 135,00 16,34% 
Granvia de l'Hospitalet (entre 
rotonda central pl.Europa i c.Can 
Tries), mitjana de l'av.de la D-03 9.359,32 60 1.620,00 17,31% 
Granvia de l'Hospitalet (entre 
pl.Europa i av.Vilanova), lateral de 
l'av.de la D-03 778,10 5 135,00 17,35% 
Amèrica 11-21 (zona posterior del 
bloc), av.d' D-06 1.376,91 9 243,00 17,65% 
Severo Ochoa (c.Amadeu Vives - 
c.Vinaròs), parterres de l'av.de D-05 1.834,43 12 324,00 17,66% 
Can Tries (costat est, entre c.Narcís 
Monturiol i c.Aprestadora), c. D-03 7.024,96 46 1.242,00 17,68% 
Literatura (c.Literatura - c.Ciències), 
zona verda del c.de la D-03 3.047,28 20 540,00 17,72% 
Rafael Barrades (entre c.Primer de 
Maig i c.Motors), mitjana del c. D-03 6.385,92 42 1.134,00 17,76% 
Portugal 17-37 (zona entre els 
blocs), c.de D-06 150,25 1 27,00 17,97% 
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Vilanova 24/26 - 38 (zona entre els 
blocs), av.de D-06 600,76 4 108,00 17,98% 
Industrial (entre pl.Amalvigia i av 
Fabregada), travessia D-06 5.979,80 40 1.080,00 18,06% 

Mare de Déu del Pilar, pl.de la D-05 448,07 3 81,00 18,08% 
Barcelona (c.Girona - av.Isabel la 
Catòlica), parterres i jardineres del 
c.de D-01 293,99 2 54,00 18,37% 

Illa c.Ciències - c.Amadeu Torner D-03 2.184,68 15 405,00 18,54% 

Europa, rotonda central de la pl.d' D-03 11.766,24 81 2.187,00 18,59% 
Ermita de Bellvitge 50-58 (zona 
posterior del bloc), c.de l' D-06 1.306,56 9 243,00 18,60% 
St.Pius X (c.St. Pius X - c.Rosalía de 
Castro), rotonda del c.de D-01 1.290,84 9 243,00 18,82% 

Illa c.Jerusalem - c.Amadeu Torner D-03 11.726,56 82 2.214,00 18,88% 
Illa av.de la Granvia de l'Hospitalet - 
c.Igualtat D-03 26.770,11 191 5.157,00 19,26% 
Saurí (cantonada av.Fabregada), 
zona verda del c. D-01 1.118,08 8 216,00 19,32% 
Europa 221-227 (zona posterior del 
bloc), av.d' D-06 834,85 6 162,00 19,40% 
Marina 430-436 (zona posterior del 
bloc), rb.de la D-06 415,71 3 81,00 19,48% 
Illa av.de la Granvia de l'Hospitalet - 
c.Herrero D-03 8.019,99 58 1.566,00 19,53% 
Blocs Florida 1-16 (c.Illes Canàries - 
c.Mimoses - av.Catalunya), jardins 
dels D-04 23.654,74 174 4.698,00 19,86% 
Joan Carles I (entre c.Montserrat 
Roig i c. Botànica), av. D-03 13.446,95 99 2.673,00 19,88% 
Vilanova 52/56 - 58/62 (zona entre 
els blocs), av.de D-06 2.027,78 15 405,00 19,97% 
Aprestadora - av.del Carrilet, 
rotonda del c. d' D-03 1.081,37 8 216,00 19,97% 

 

 

2.3.   RELACIÓ D’ESPAIS VERDS AMB UNA DENSITAT  20 - 30% 

 

 

Nom del jardí ddsD Superfície Arbrat 
Cobertura 
estimada 

Densitat 

Feixa Llarga (entre rotonda de 
l'hospital i c.Residència), lateral del 
c. D-06 9.032,57 67 1.809,00 20,03% 
Sta.Eulàlia, zona verda de l'ermita 
de D-03 4.086,39 31 837,00 20,48% 
Granvia (edificis del Conjunt 
Residencial Granvia), parterres de 
l'av.de la D-03 2.634,76 20 540,00 20,50% 

Francesc Macià i Llussà, pl.de D-03 2.494,62 19 513,00 20,56% 
Mare de Déu de Bellvitge 10-18 
(zona posterior del bloc),  av.de la D-06 901,71 7 189,00 20,96% 
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Illa av.de la Granvia de l'Hospitalet - 
c.Sangoneres D-03 4.492,00 35 945,00 21,04% 
Ramón Frontera i c.Joan N.Garcia 
Nieto, espai enjardinat de l'av. D-01 13.183,75 103 2.781,00 21,09% 
Europa 131-141 (zona posterior del 
bloc), av.d' D-06 1.787,41 14 378,00 21,15% 
França 30-36 (zona posterior del 
bloc), c.de D-06 886,93 7 189,00 21,31% 
Aprestadora 41B, zona verda del c. 
d' D-03 374,82 3 81,00 21,61% 
Estronci (entre c.Miralta i c.Pompeu 
Fabra), zona verda del c. D-01 8.852,32 71 1.917,00 21,66% 
Mig, (vruïlla amb trav.Industrial), 
illetes de la ctra. del  D-01 4.579,50 37 999,00 21,81% 
Mare de Déu de Bellvitge 210-220 
(zona posterior del bloc), av.de la D-06 1.960,08 16 432,00 22,04% 
Carmen Amaya 17/21 - 23/27 (zona 
entre els blocs), av.de D-06 1.333,87 11 297,00 22,27% 

Marie Curie, pl.de D-03 1.680,92 14 378,00 22,49% 
Fortuna 11-17 i c.Narcís Monturiol 
159 (pl. de Quart), zona enjardinada 
al voltant del c. D-03 15.582,56 130 3.510,00 22,53% 
Europa 160-170 (zona posterior del 
bloc), av.d' D-06 1.663,31 14 378,00 22,73% 
Marina 10-18 (zona posterior del 
bloc), rb.de la D-06 708,38 6 162,00 22,87% 
Marina 100-108 (zona posterior del 
bloc), rb.de la D-06 1.526,85 13 351,00 22,99% 
Illa c.Aprestadora - c.Amadeu 
Torner (Gornal III) D-03 18.900,35 161 4.347,00 23,00% 
Europa 11-21 (zona posterior del 
bloc), av.d' D-06 1.871,28 16 432,00 23,09% 
Canigó (c.Canigó - av.Vilafranca), 
zona verda del c.del D-01 3.012,46 26 702,00 23,30% 
Europa 41-51 (zona posterior del 
bloc), av.d' D-06 1.735,83 15 405,00 23,33% 
Pablo Iglesias - av.Joan Carles I, 
rotonda del c. D-03 2.530,87 22 594,00 23,47% 

Antonio Machado, jardins d' D-05 3.217,65 28 756,00 23,50% 
Veïns (zona verda av.de la Granvia - 
pàrquing), pl.dels D-03 5.264,35 46 1.242,00 23,59% 

Lluís Companys, pl.de D-01 11.680,96 104 2.808,00 24,04% 

Repartidor, pl.del D-01 785,96 7 189,00 24,05% 
Feixa Llarga (davant Hospital de 
Bellvitge), rotonda del c.de la D-06 2.908,67 26 702,00 24,13% 

Palauet de Can Buxeres D-01 2.572,22 23 621,00 24,14% 
Jacint Verdaguer (cantonada 
c.Sta.Eulàlia), zona enjardinada del 
c.de D-03 446,03 4 108,00 24,21% 

Alhambra, parc de l' D-03 19.230,43 173 4.671,00 24,29% 
Can Serra (zona davant del bloc 92), 
av.de D-05 1.108,35 10 270,00 24,36% 
Amèrica 41-51 (zona posterior del 
bloc), av.d' D-06 2.956,38 27 729,00 24,66% 
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Josep Tarradellas i Joan (c.St.Joan - 
av.Isabel la Catòlica), mitjana i 
illetes de l'av.de D-01 6.102,93 56 1.512,00 24,77% 

Vidre, pl.del D-02 4.860,54 45 1.215,00 25,00% 
Tecla Sala (av.J.Tarradellas - 
c.Rosalía de Castro), jardins de D-01 7.622,96 71 1.917,00 25,15% 
Esplugues (zona verda de la 
telefònica), ctra.d' D-05 3.003,97 28 756,00 25,17% 
Germanes Ocaña (pe.Amat), pl.de 
les D-02 2.643,14 25 675,00 25,54% 

Provençana, pl.de D-03 2.295,74 22 594,00 25,87% 
Antiga Travessera (zona verda al 
costat nord), c. D-05 3.126,75 30 810,00 25,91% 
França 31-37 (zona posterior del 
bloc), c.de D-06 933,90 9 243,00 26,02% 
Amèrica (costat de l'escola E.Ossó), 
av.d' D-06 1.241,44 12 324,00 26,10% 

Marquesa, parc de la D-02 13.954,53 135 3.645,00 26,12% 

La Carpa, parc de D-05 6.889,51 67 1.809,00 26,26% 

Puig i Gairalt, pl.de D-01 1.127,01 11 297,00 26,35% 
Europa 71-81 (zona posterior del 
bloc), av.d' D-06 1.735,88 17 459,00 26,44% 

Can Colom, pl.de D-03 3.953,36 39 1.053,00 26,64% 
Carmen Amaya 11/15 - 17/21 (zona 
entre els blocs), av.de D-06 1.010,10 10 270,00 26,73% 
Can Trinxet (c.de Sta.Eulàlia 214), 
zona enjardinada de D-03 5.378,78 54 1.458,00 27,11% 
Repós (zona verda al costat del 
CEIP Fr.Mistral), pl.del D-03 6.150,89 62 1.674,00 27,22% 

Pujadas, jardí del c.de D-03 2.178,81 22 594,00 27,26% 
Álvarez de Castro (pl.Remunta - 
av.J.Tarradellas), mitjana del c.d' D-01 3.658,68 37 999,00 27,30% 
Rosalía de Castro (costat de les 
Piscines Municipals), talús del c. D-01 1.676,00 17 459,00 27,39% 
Castelao (c.Castelao - c.Mestre 
Carbó), parterres del c.de D-03 1.080,15 11 297,00 27,50% 
Marina 40-48 (zona posterior del 
bloc), rb.de la D-06 1.161,65 12 324,00 27,89% 
Dr. Ramon Solanich i Riera (entre 
tv.Collblanc i c.Josep Sunyol), c.de D-02 2.315,61 24 648,00 27,98% 

Carmen Amaya 33-35, av.de D-06 577,90 6 162,00 28,03% 
Industrial (entre av.Fabregada i 
av.Europa), travessia D-06 6.188,70 65 1.755,00 28,36% 

Sènia, jardins de la D-02 3.705,16 39 1.053,00 28,42% 

Nou de la Granvia, parc D-03 30.924,33 326 8.802,00 28,46% 

Cabana i zones annexes, parc de la D-01 6.420,63 68 1.836,00 28,60% 
França 11-17 (zona posterior del 
bloc), c.de D-06 942,31 10 270,00 28,65% 
Carmen Amaya 31 (voltants de 
l'església), av.de D-06 843,72 9 243,00 28,80% 
Dolors Aleu - pe. Montserrat Isern 
(Fira 2000), zona enjardinada del c. D-03 6.842,03 73 1.971,00 28,81% 
Marina (zona verda entre mercat i 
rb.de la Marina 279), rb.de la D-06 5.474,21 59 1.593,00 29,10% 
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Narcís Monturiol (c.A.Torner - 
c.Gasòmetre), zona verda del c.de D-03 3.056,60 33 891,00 29,15% 
Europa 190-200 (zona posterior del 
bloc), av.d' D-06 1.478,96 16 432,00 29,21% 
Catalunya (c.Teide - c.Ceravalls), 
jardí de l'av. D-04 5.240,88 57 1.539,00 29,37% 
Prat (entre CEIP Joan XXIII i CEIP 
M.D.Bellvitge), pge.del c.del D-06 1.194,84 13 351,00 29,38% 
Mare de Déu de Bellvitge 180-188 
(zona posterior del bloc), av.de la D-06 1.277,91 14 378,00 29,58% 
Ciències - c.Primer de Maig, rotonda 
del c. D-03 638,45 7 189,00 29,60% 

Carmen Amaya 14, av.de D-06 272,82 3 81,00 29,69% 
Portugal 30-36 (zona entre els 
blocs), c.de D-06 1.086,00 12 324,00 29,83% 
Carmen Amaya  14 (costat del 
centre cívic), parterre de l'av.de D-06 1.535,76 17 459,00 29,89% 

 

2.4. RELACIÓ D’ESPAIS VERDS AMB UNA DENSITAT  30-40% 

 

Nom de jardí Districte Superfície Arbrat 
Cobertura 
estimada 

Densitat 

Europa 100-106 (zona posterior 
del bloc), av.d' D-06 989,55 11 297,00 30,01% 
Europa 220-228 (zona posterior 
del bloc), av.d' D-06 1.437,21 16 432,00 30,06% 

Esplugues 20, jardins de la ctra.d' D-05 5.908,81 66 1.782,00 30,16% 
Amadeu Torner (c.Aprestadora - 
c.Natzaret), jardins del c.d' D-03 8.817,89 99 2.673,00 30,31% 
Pedraforca (av.Miraflores - 
c.Bòbiles), parterres del c.de D-04 885,53 10 270,00 30,49% 

Bellvitge, parc D-06 50.316,32 569 15.363,00 30,53% 
Europa 101-111 (zona posterior 
del bloc), av.d' D-06 1.851,75 21 567,00 30,62% 

Can Cluset, parc de D-05 14.458,54 164 4.428,00 30,63% 
Josep Bordonau i Balaguer i Ca 
n'Olivé, pl. D-01 785,29 9 243,00 30,94% 
Riera Blanca i c.de l'Aprestadora, 
zona enjardinada del c.de la D-03 4.259,11 49 1.323,00 31,06% 
Granvia de l'Hospitalet (entre 
c.Riera Blanca i c.Igualtat), lateral 
de l'av.de la D-03 8.005,41 93 2.511,00 31,37% 
Marina 358 (entre el 300-310 i 360-
370), rb.de la D-06 2.055,03 24 648,00 31,53% 
Carrilet (Blocs Ciutat Comtal, al 
costat de RENFE), talussos de 
l'av.del D-01 5.463,61 64 1.728,00 31,63% 
Tecla Sala (2a.fase, entre c.Canigó 
i c.Rosalía de Castro), jardins de D-01 18.129,27 214 5.778,00 31,87% 
Ermita de Bellvitge 31-39 (zona 
posterior del bloc), c.de l' D-06 1.355,31 16 432,00 31,87% 

Garraf, parterres del c.de D-04 3.449,37 41 1.107,00 32,09% 
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Ermita de Bellvitge 51-61 (zona 
posterior del bloc), c.de l' D-06 1.591,01 19 513,00 32,24% 
Aprestadora (entre av.del Carrilet i 
c.Riera Blanca), zona enjardinada 
del  c. d' D-03 6.238,30 75 2.025,00 32,46% 
Isabel la Catòlica 27-33, jardins de 
l'av. D-05 654,16 8 216,00 33,02% 

Europa 250-258, jardí de l'av.d' D-06 1.465,12 18 486,00 33,17% 

Cultura, zona verda del c.de la D-03 3.219,16 40 1.080,00 33,55% 
Mileva Maric i Hanna Arendt, cs.de 
(entre c.Alumini i c.Metal·lúrgia) D-03 4.700,66 59 1.593,00 33,89% 
Vilanova 40/44 - 46/50 (accés a 
RENFE), av.de D-06 2.694,23 34 918,00 34,07% 
Europa 130-138 (zona posterior 
del bloc), av.d' D-06 947,10 12 324,00 34,21% 
Can Serra (darrere dels blocs 49 i 
50), zona de l'av.de D-05 1.782,18 23 621,00 34,85% 
Carmen Amaya 3 (av.C.Amaya 3 - 
5 - 11), av.de D-06 2.387,45 31 837,00 35,06% 
Portugal 31-37 - CEIP Bernat 
Metge, c.de D-06 2.771,28 36 972,00 35,07% 
Can Serra (davant del bloc 10-13 i 
lateral est del nº 60), jardins de 
l'av.de D-05 605,65 8 216,00 35,66% 
Ibèria (av.del Bosc - pl.Mare de 
Déu del Pilar), zona verda del c. D-05 3.609,62 48 1.296,00 35,90% 
Palmeres (c.Badalona - 
c.Aprestadora), parc de les D-03 9.631,10 129 3.483,00 36,16% 
Marina 100-108 (zona muntanya 
entre 100-108), rb. de la D-06 4.662,41 63 1.701,00 36,48% 
Ciències - c.M.Hernàndez, rotonda 
del c. D-03 664,97 9 243,00 36,54% 

Marina, lateral est de la rb.de la D-06 2.994,69 41 1.107,00 36,97% 
Can Serra (voltant dels nº 26, 27 i 
28), parterres de l'av.de D-05 290,55 4 108,00 37,17% 

Peníscola, enjardinaments del c.de D-05 867,03 12 324,00 37,37% 
Primavera (av.I.la Catòlica - 
c.Florida), jardins del c.de la D-04 4.923,44 69 1.863,00 37,84% 
Almadén (av.I.la Catòlica - 
c.Menéndez Pidal), talús del c.d' D-01 1.708,60 24 648,00 37,93% 
Mare de Déu de Bellvitge 30-38 
(zona posterior del bloc), av.de la D-06 782,45 11 297,00 37,96% 

Cirerers, pl.dels D-01 5.631,05 80 2.160,00 38,36% 
Sardinada (c.Radi - av.Vilafranca), 
parc de la D-01 1.332,32 19 513,00 38,50% 
Vilanova (entre c.Aprestadora i 
c.Narcís Monturiol), zona 
enjardinada de l'av.de D-03 911,57 13 351,00 38,50% 

Eivissa i zones annexes, pl. D-05 10.150,81 145 3.915,00 38,57% 

Serp, parc de la D-01 7.160,96 103 2.781,00 38,84% 
Ventura  Gassol (av.J.Tarradellas - 
av.Vilafranca), parterres de l'av.de D-01 2.829,10 41 1.107,00 39,13% 

Milagros Consarnau i Sabaté, pl.de D-03 6.888,19 100 2.700,00 39,20% 
Vilanova 46/50 - 52/56 (zona entre 
els blocs), av.de D-06 1.308,35 19 513,00 39,21% 
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Rius i Carrió (c.Sort - av.Torrent 
Gornal), jardí del c.de D-02 1.024,82 15 405,00 39,52% 
Marina 38-10 (rb.Marina - 
av.Amèrica), zona de vianants del 
pg.de la D-06 544,10 8 216,00 39,70% 
Marina (costat de l'escola E.Ossó), 
rb.de la D-06 1.495,10 22 594,00 39,73% 
Mare de Déu de Bellvitge 90-98 
(zona posterior del bloc), av.de la D-06 1.290,85 19 513,00 39,74% 
Marina  211-217 (entre els blocs 
181-187 i 211-217), rb.de la D-06 3.191,55 47 1.269,00 39,76% 
Carrilet (c.Àngel Guimerà - 
c.General Prim), zona verda de 
l'av.del D-03 1.016,78 15 405,00 39,83% 
Maria Artigal (regidoria de 
Sta.Eulàlia), pl.de D-03 812,72 12 324,00 39,87% 

 

 

2.5.   RELACIÓ D’ESPAIS VERDS AMB UNA DENSITAT  40 – 50% 

 

 
Nom de jardí 

Districte Superfície Arbrat 
Cobertura 
estimada 

Densitat 

Ajuntament, pl.de l' D-01 269,69 4 108,00 40,05% 

Carmen Amaya, passeig de D-06 11.731,58 174 4.698,00 40,05% 
Rodés (c.Migdia - av.Carrilet), parc 
de D-01 6.127,32 91 2.457,00 40,10% 

Remunta, pl.de la D-01 536,96 8 216,00 40,23% 
Ermita de Bellvitge (voltants de 
l'església), c.de l' D-06 2.095,25 32 864,00 41,24% 

Pau Esteve, parterres del CEIP D-01 1.555,45 24 648,00 41,66% 

Can Sumarro, jardins de D-01 6.762,20 105 2.835,00 41,92% 
Europa 191-197 (zona posterior 
del bloc), av.d' D-06 964,20 15 405,00 42,00% 

Federico García Lorca, pl.de D-05 3.583,22 56 1.512,00 42,20% 
Uva (cantonada c.Muns), espai del 
c.d' D-03 443,28 7 189,00 42,64% 
Mare de Déu de Bellvitge (davant 
hotel), rotonda de l'av.de la D-06 2.908,70 46 1.242,00 42,70% 

Can Buxeres, parc de D-01 68.686,00 1.104 29.808,00 43,40% 

Les Planes, parc de D-04 67.548,02 1.109 29.943,00 44,33% 

Comunitats, pl.de les D-01 2.800,15 46 1.242,00 44,35% 

Canal de la Infanta, jardins del D-01 10.366,04 172 4.644,00 44,80% 

Lavínia, zona verda del c.de D-03 8.142,22 137 3.699,00 45,43% 
Arquitectura 2-8 (entre pl.Repòs i 
c.Escultura), zona verda del c. D-03 4.396,36 74 1.998,00 45,45% 

Ca n'Arús D-01 2.118,74 36 972,00 45,88% 

Can Creixells, parc de D-01 7.516,75 128 3.456,00 45,98% 
Catalunya (davant 2-4), espai 
enjardinat de l'av. de D-04 1.405,02 24 648,00 46,12% 
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Narcís Monturiol (cantonada amb 
av.Vilanova), zona enjardinada del 
c.de D-03 759,74 13 351,00 46,20% 
Teide (c.Abedul - c.Granada), 
parterres del c.del D-04 2.978,82 51 1.377,00 46,23% 
Carmen Amaya 18-20 (entre 18/20 
i 22/24), av.de D-06 1.620,13 28 756,00 46,66% 
Marina 300 (entre el 240-250 i 300-
310), rb.de la D-06 4.084,11 71 1.917,00 46,94% 
Granollers (davant av. Can Serra 
82 A), parterres del c.de D-05 285,93 5 135,00 47,22% 

Marina 335, parterre de la rb.de la D-06 169,49 3 81,00 47,79% 
Ciutat Comtal (c.Ciutat Comtal - 
c.Joan XXIII), jardí del pati del c. D-01 1.625,69 29 783,00 48,16% 

Literatura, rocalla del c.de la D-03 1.606,89 29 783,00 48,73% 
Amadeu Torner ("pl.Indo", entre 
c.Sta.Eulàlia, c.Cooperativa i 
av.Carrilet), zona enjardinada del 
c.d' D-03 3.656,53 66 1.782,00 48,73% 
Esplugues (davant dels blocs 6 al 
12), parterres de la ctra.d' D-05 1.037,93 19 513,00 49,43% 
Antiga Travessera (zona verda al 
costat sud), c. D-05 5.069,92 93 2.511,00 49,53% 
Carrilet (av.Carrilet - c.Comerç), 
parterre de l'av.del D-03 434,56 8 216,00 49,71% 

 

 

2.6.   RELACIÓ D’ESPAIS VERDS AMB UNA DENSITAT  50 – 70% 

 

Nom de jardí Districte Superfície Arbrat 
Cobertura 
estimada 

Densitat 

Can Serra (davant dels blocs 30 i 
31), parterres de l'av.de D-05 484,90 9 243,00 50,11% 
Industrial (c.Feixa Llarga - 
av.M.Déu de Bellvitge), mitjana de 
la travessia D-06 4.145,85 77 2.079,00 50,15% 
Europa 30 (zona al voltant del nº 
30), av.d' D-06 1.668,19 31 837,00 50,17% 

Alzina, pl.de l' D-05 320,86 6 162,00 50,49% 
Carmen Amaya 22-24 (entre 22/24 
i 30/32), av.de D-06 1.493,34 28 756,00 50,62% 
Carmen Amaya 26-28 (entre 26/28 
i 30/32), av.de D-06 1.467,72 28 756,00 51,51% 
Prat de la Manta i Castelao, jardí 
entre c.de D-03 2.136,78 41 1.107,00 51,81% 

Europa 10, av.d' D-06 878,37 17 459,00 52,26% 
Marina 241-247 (entre els blocs 
181-189 i 211-217), rb.de la D-06 2.767,17 54 1.458,00 52,69% 

Ocellets, parc dels D-04 4.089,29 81 2.187,00 53,48% 
Portugal 50-56 (c.Portugal 50-56 - 
rb.Marina 360-368), c.de D-06 2.166,39 43 1.161,00 53,59% 
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Prat 11-19 (zona posterior del 
bloc), c.del D-06 1.609,53 32 864,00 53,68% 
Mare de Déu de la Mercè (c.Mare 
de Déu de la Mercè - c.St.Eugeni), 
jardins del pati del c.de la D-01 2.206,95 44 1.188,00 53,83% 
Leonardo da Vinci (c.Leonardo da 
Vinci - av.Carrilet), jardins de D-01 1.434,47 29 783,00 54,58% 
Granota (c.Dr.Ramon Solanich i 
Riera entre c.Finestrelles i 
c.Llevant), jardí de la D-04 6.871,51 140 3.780,00 55,01% 
Mare de Déu de Montserrat, pl.de 
la D-01 1.186,41 25 675,00 56,89% 
Enric Prat de la Riba (blocs Ciutat 
Comtal), parterres del c.d' D-01 852,05 18 486,00 57,04% 

Joan Brossa, pl.de D-03 802,21 17 459,00 57,22% 
Carmen Amaya 49-51 (entre av. 
C.Amaya 59/51 i c.Joncs), av.de D-06 465,18 10 270,00 58,04% 
Carmen Amaya 14-16 (entre 14/16 
i 18/20), av.de D-06 1.707,11 37 999,00 58,52% 

Avis, pl.dels D-03 1.557,05 34 918,00 58,96% 
Josep Sunyol (mitjana i illetes 
laterals), c. D-05 1.667,74 37 999,00 59,90% 

Carmen Amaya 36-40, av.de D-06 670,65 15 405,00 60,39% 
Vilanova 10 - 12/14 (zona entre els 
blocs), av.de D-06 1.786,22 40 1.080,00 60,46% 
Carmen Amaya 1 - 5/9 
(av.C.Amaya 1 - 3 - 5/9), av.de D-06 891,50 20 540,00 60,57% 
Granollers (entre c.Granollers 4 i 
c.Badajoz), jardins del c.de D-05 4.135,86 93 2.511,00 60,71% 
Can Serra (posterior al bloc 14-19), 
talús de l'av.de D-05 1.647,04 38 1.026,00 62,29% 

Carmen Amaya 1-3, av.de D-06 559,73 13 351,00 62,71% 
Can Serra (zona lateral i davantera 
del bloc 6-9 fins lateral del 10), 
jardins de l'av.de D-05 4.531,14 106 2.862,00 63,16% 
Carmen Amaya 5/9 - 11/15 (zona 
entre els blocs), av.de D-06 1.012,59 24 648,00 63,99% 
Marina 281-289 (zona posterior del 
bloc), rb.de la D-06 1.285,08 31 837,00 65,13% 
Marina 70-78 (zona posterior del 
bloc), rb.de la D-06 1.229,10 30 810,00 65,90% 
Vilanova 58/62 (av.Vilanova 58/62 i 
c.dels Joncs), av.de D-06 1.507,53 37 999,00 66,27% 

Cadí, pl.del D-02 121,56 3 81,00 66,64% 

Carmen Amaya 34-36, av.de D-06 553,14 14 378,00 68,34% 
Riereta (camí de la Riereta - 
av.Carrilet), parterre del camí de la D-01 349,68 9 243,00 69,49% 
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2.7.   RELACIÓ D’ESPAIS VERDS AMB UNA DENSITAT  > 70% 

 

Nom de jardí Districte Superfície Arbrat 
Cobertura 
estimada 

Densitat 

Carmen Amaya 38-42, av.de D-06 767,91 20 540,00 70,32% 
Marina (travessia Industrial - 
Granvia), passeig central de la 
rb.de la D-06 10.048,92 262 7.074,00 70,40% 
Aprestadora (cantonada amb 
av.Carmen Amaya), zona 
enjardinada del c. d' D-06 871,53 23 621,00 71,25% 
Europa 10 (zona posterior blocs 10 
i 20), av.d' D-06 567,11 15 405,00 71,41% 
Femades/Jardins de la Pau (entre 
c.J.Mª Segarra i c.Major), c.de D-01 7.942,77 214 5.778,00 72,75% 
Peníscola (lateral IES Torres i 
Bages), c.de D-05 697,87 19 513,00 73,51% 
Marina 400 (rb.Marina entre 400 i 
240), rb.de la D-06 475,82 13 351,00 73,77% 
Pau Redó (al costat de l'Hospital 
Duran i Reynals), rotonda del camí 
de D-06 1.850,29 51 1.377,00 74,42% 
Carmen Amaya 30-32 (entre 30/32 
i 34), av.de D-06 1.443,29 40 1.080,00 74,83% 
Granollers (av.Can Serra 82A - 
c.Pere Pelegrí), jardins del c.de D-05 1.223,76 36 972,00 79,43% 
Carmen Amaya 1 (av.C.Amaya 1 - 
av.Vilanova 10), av.de D-06 590,31 18 486,00 82,33% 
Can Serra (entre els blocs 14-19 i 
10-13), talús de l'av.de D-05 1.862,98 60 1.620,00 86,96% 
Regidoria del Centre (rb.Just 
Oliveres) D-01 178,79 6 162,00 90,61% 
Residència "Els Alps", parterre al 
costat de la D-01 231,00 8 216,00 93,51% 
Doctor Ramon Solanich i Riera, 
rotonda del c. D-05 1.418,61 50 1.350,00 95,16% 
Marina 312-314 (zona posterior del 
bloc), rb.de la D-06 479,33 18 486,00 101,39% 
Museu d'Història (c.Xipreret-c.Joan 
Pallarés) D-01 415,07 16 432,00 104,08% 
Granollers (entre ctra.d'Esplugues 
14 i av.Can Serra 82-B), talús del 
c.de D-05 332,41 105 2.835,00 852,85% 

espais sense determinar   16.166,14 6.530 176.310,00   
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1. LA CIUTAT 

El municipi de L’Hospitalet es troba a la comarca del Barcelonès, segons la distribució 

territorial de Catalunya de 1936. 

La ciutat, situada a cavall del Delta del Llobregat i el pla de Barcelona, forma un 

continu urbà amb Barcelona, limitant també amb Esplugues, Cornellà i el Prat de 

Llobregat. 

Es poden diferenciar dues grans unitats morfològiques: el Samontà i la Marina. El 

sector nord o Samontà està caracteritzat per un relleu una mica abrupte en el qual 

sobresurten els turons de La Torrassa (45m), Les Planes (55m) i Can Serra. Aquests 

relleus augmenten progressivament en alçada continuant fora del terme municipal ja 

que al punt més elevat del municipi s’assoleixen els 92 metres d’altitud. 

Entre els esmentats turons apareixen diferents rieres i torrents, com la riera Blanca, el 

torrent Gornal, la riera del Cementiri, la riera de Can Vidalet i el torrent d’Esplugues. El 

sector sud o Marina és una zona inclinada en direcció al mar, amb altituds que 

oscil·len entre els 4 o 5 metres fins als 20 metres. 

Presenta un clima mediterrani, amb una temperatura mitjana de 17,7º, una pluviositat 

de 452,1 mmm i 85 dies de pluja a l’any. L’Hospitalet té, doncs, un clima amb enormes 

possibilitats per a sustentar una diversitat d’arbres molt alta, permetent la presència de 

moltes espècies centre-sud d’Europa com altres subtropicals. 

La població és de 266.415 habitants amb una densitat de 21.330 h/Km2, (dades 

informació estadística de la ciutat – any 2017). 

La seva superfície és tant sols 12,49 km2. 

La superfície d’espais verds és de 93,25/137Ha. I la superfície de vials (voreres i asfalt 

és de 2,18Km2. 

Administrativament, L’Hospitalet es divideix en 6 districtes i 13 barris. 
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DISTRICTES I 

BARRIS 
EXTENSIÓ  (Km²) 

DISTRICTE I 2,95 

Centre 1,87 

Sanfeliu 0,51 

Sant Josep  0,57 

DISTRICTE II 0,95 

La Torrassa 0,44 

Collblanc 0,51 

DISTRICTE III 3,66 

Santa Eulàlia 1,63 

Granvia Sud 2,03 

DISTRICTE IV 0,80 

La Florida 0,38 

Les Planes 0,42 

DISTRICTE V 0,91 

Can Serra 0,29 

Pubilla Cases 0,62 

DISTRICTE VI 3,22 

Bellvitge 2,80 

El Gornal 0,42 

TOTAL 12,49 

 

2. UNITATS I ESPÈCIES QUE CONFIGUREN L’ARBRAT DE LA 

CIUTAT 

Els arbres són presents a la xarxa viària com arbrat d’alineació, als espais verds i als 

equipaments municipals (escoles i instal·lacions esportives). 

Els arbres d’alineació, també anomenat arbrat viari, són els arbres situats a les voreres 

dels carrers, són zones on, el principal protagonista, és el ciutadà. Són els que 

presenten una gestió més complicada per la gran diversitat de factors que condicionen 

el seu desenvolupament. 

En els espais verds (places, parcs...) el protagonisme és el propi element verd. Els 

arbres, acompanyats de l’arbustiva i entapissat creen els petits pulmons de la ciutat.  

En aquests espais es combinen elements singulars amb altres elements on el més 

important és el grup, espais on es cercarà la diversitat de fulles, colors, capçades i la 

biodiversitat de gènere. Cadascú amb la seva peculiaritat i raó de ser-hi, per a crear i/o 

consolidar illes verdes que permetin el descans i gaudiment dels ciutadans.  
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Els arbres, sovint disposen d’un espai molt més ampli i per tant, poden desenvolupar-

se més lliurement, amb l’avantatge que això suposa tant per la millora mediambiental 

com per a la seva gestió. 

Hi ha també l’arbrat als patis de les escoles i instal·lacions municipals. Tot i que es 

valoraran per al càlcul de la cobertura arbòria de la ciutat no es tractaran d’una manera 

explícita en aquest document. Malgrat això, les directrius i recomanacions que 

s’estableixen al present document seran aplicables per a la planificació i gestió de 

l’arbrat. 

 

3. UNITATS I TIPOLOGIA DE L’ARBRAT 

L’arbrat es distribueix, a excepció de l’arbrat existent a les escoles i instal·lacions 

municipals, als carrers formant el que anomenem Arbrat Viari, i els arbres dels parcs, 

places, mitjanes, que és l’anomenat arbrat dels espais verds. 

D’acord a les dades de l’actualització de l’inventari d’arbrat del darrer trimestre del 

2016, el total d’arbres en sòl públic és de 38.280 arbres, 16.448 estan a la trama 

d’arbrat viari, 20.990 en els espais enjardinats i places, i 842 en els patis de les 

escoles i instal·lacions municipals. 

 

 

 

 

 

 

L’arbrat dels espais verds representa un 55% del total, mentre que el viari és el 43% i 

el d’equipaments només representa 2% del total. 

EMPLAÇAMENT DE 
L’ARBRAT 

UNITATS ESPÈCIES 

VIARI 16.448 96 

ESPAIS VERDS 20.990 199 

ESCOLES 842 71 

TOTAL: 38.280  
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Considerant la totalitat de l’arbrat, la distribució per espècies és la següent: 

 

 

Aquestes 10 espècies representen el 51,04% del total. La resta es distribueix entre 86 

espècies més. 

Les 10 espècies majoritàries a la ciutat, en percentatge és la següent: 
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ARBRAT CIUTAT UNITATS % TOTAL 

Platanus x hispanica 4.244 11,09% 

Ulmus sp. 2.669 6,97% 

Pinus pinea 2.436 6,36% 

Celtis australis 2.301 6,01% 

Tipuana tipu 2.139 5,59% 

Robinia pseudoacacia 1.275 3,33% 

Jacaranda mimosifolia 1.265 3,30% 

Populus bolleana 1.094 2,86% 

Styphnolobium japonicum 1.070 2,79% 

Morus alba 1.049 2,74% 

TOTALS 19.542 51,04% 

 

I entre elles, la representació de cada una de les espècies és la següent:  
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4. DISTRIBUCIÓ DE L’ARBRAT EN EL TERRITORI 

S’estudia la distribució de l’arbrat viari i d’espais verds considerant l’àmbit dels 

districtes: 

DISTRICTE UT. ARBRAT VIARI 
UT. ARBRAT DELS 

ESPAIS VERDS 
UT. TOTAL 

% segons superfície 
districte 

1 3.897 4.148 8.045 21,49% 

2 1.927 855 2.782 7,43% 

3 4.218 6.128 10.346 27,64% 

4 2.214 2.003 4.217 11,26% 

5 2.021 2.345 4.366 11,66% 

6 2.171 5.511 7.682 20,52% 

     

TOTAL 
CIUTAT 

16.448 20.990 37.438  

    (no s’inclouen els 842 arbres dels equipaments). 
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5. UNITATS PER DISTRICTE D’ARBRAT VIARI 

Considerant, però, únicament l’arbrat viari, la distribució al territori i les espècies són 

diferents als totals. 

Les unitats per cada un dels districtes són les següents: 

 

 

 

Si aquestes dades les considerem amb la superfície total del districte, el repartiment 

de l’arbrat és el següent: 
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ESPÈCIES MAJORITÀRIES QUE CONFIGUREN L’ARBRAT VIARI 
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Les 10 espècies majoritàries representen el 67,53% del total. 

La resta es distribueix entre 86 espècies més. 

El total d’arbres a la xarxa viària és 16.448 

Espècies més freqüents: 

 
Platanus hispanica 

 
 

 
Ulmus pumila 

 
Celtis australis 

 

 
Ligustrum sp 

 
Morus alba 

 
Pyrys calleryana 

 

 

 
Prunus cerasifera 

 

 
Brachychiton populneus 

 

 
Styphnolobium japonicum 

 

Robinia pseudoacacia 
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DISTRIBUCIÓ DE LES ESPÈCIES D’ARBRAT VIARI PER DISTRICTE 
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Les 10 espècies majoritàries en l’arbrat viari i la seva distribució per districte són les 

que configuren el gràfic següent: 
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6. UNITAT PER DISTRICTE: ARBRAT DELS ESPAIS VERDS 

Les 20.990 unitats d’arbrat existent als espais verds es situen per cada districte de la 

següent forma: 

 

 

Si aquestes dades les considerem amb la superfície total del districte, el repartiment 

de l’arbrat és el següent: 
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ESPÈCIES MAJORITÀRIES EN ELS ESPAIS VERDS: 

 

 

Les espècies majoritàries representen el 50,89% del total. La resta es distribueix entre 

189 espècies més. 

El total d’arbres en els espais verds és 20.990 

ARBRAT ESPAIS VERDS UNITATS % TOTAL 

Pinus pinea 2.038 9,71% 

Tipuana tipu 1.897 9,04% 

Platanus x hispanica 1.362 6,49% 

Populus bolleana 1.053 5,02% 

Jacaranda mimosifolia 949 4,52% 

Celtis australis 753 3,59% 

Ulmus pumila 698 3,33% 

Robinia pseudoacacia 673 3,20% 

Phoenix canariensis 663 3,15% 

Cupressus sempervirens 596 2,84% 

TOTALS 10.682 50,89% 
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Les 10 espècies amb més quantitat en cada un dels districtes: 
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Thuja orientalis

523

429

282

275

194

164

156

152

131

117

Districte 1

Celtis australis

Jacaranda mimosifolia

Tipuana tipu

Prunus serrulata 'Kanzan'

Quercus ilex

Albizia julibrissin

Bauhinia sp.

Celtis occidentalis

Morus alba

Ulmus pumila

112

67

61

38

30

24

24

23

23

23

Districte 2
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Pinus pinea

Cupressus sempervirens

Tipuana tipu

Jacaranda mimosifolia

Morus alba

Pinus halepensis

Populus bolleana

Quercus ilex

Ailanthus altissima

Quercus pubescens

493

195

138

111

98

91

88

88

62

59

Districte 4

Tipuana tipu

Jacaranda mimosifolia

Populus nigra 'Italica

Populus bolleana

Platanus hispanica

Robinia pseudoacacia

Schinus terebinthifolius

Pinus pinea

Celtis australis

Fraxinus angustifolia 'Raywood'

880

392

372

347

317

313

223

222

219

195

Districte 3
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Phoenix canariensis

Pinus pinea

Cercis siliquastrum

Populus bolleana

Tipuana tipu

Morus alba

Melia azedarach

Robinia pseudoacacia

Jacaranda mimosifolia

Populus nigra 'Italica

403

207

170

142

136

96

93

86

75

58

Districte 5

Pinus pinea

Platanus hispanica

Ulmus pumila

Tipuana tipu

Jacaranda mimosifolia

Populus bolleana

Celtis australis

Robinia pseudoacacia

Fraxinus angustifolia 'Raywood'

Styphnolobium japonica

570

546

483

417

287

282

199

176

173

151

Districte 6
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7. ARBRAT A LES ESCOLES I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

En total hi ha 842 ut. i les 10 espècies més representatives són les següents: 

 

 

 

Les espècies majoritàries representen el 69,58% del total 

La resta es distribueix entre 61 espècies més. 

 

CONCLUSIONS: 

La distribució d’arbrat és desigual en els districtes atès la pròpia configuració 

urbanística. El D3 – SANTA EULÀLIA – GRANVIA SUD és on hi ha un major nombre 

d’arbres, que és de 10.346 i alhora representa el 27,64% de la seva superfície. 

Segueix el D1 CENTRE – SANFELIU – SANT JOSEP amb 8.045 unitats i representa 

el 21,49% segons la seva superfície. 

El D2: TORRASSA – COLLBLANC és on hi ha menys unitats, només 2.782 arbres, 

constituint el 7,43% de la superfície; els D4: FLORIDA – PLANES i el D5: PUBILLA 

CASES – CAN SERRA les xifres són molt similars, amb 4.217 i 4.366 representant el 

11,26 i el 11,66% respectivament. 

Pel que fa a les espècies, en el conjunt de l’arbrat de la ciutat l’arbre amb major 

representació és el plataner, seguit d’oms i pins; però aquesta distribució és diferent si 

es considera només l’arbrat viari i l’arbrat dels espais verds.  

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Populus nigra

Robinia pseudoacacia

Platanus hispanica

Ulmus sp.

Tipuana tipu

Morus sp.

Sophora japonica

Populus bolleana

Cupressus sempervirens

Acer negundo

142

105

74

47

44

39

36

35

26

21
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A la xarxa viària els arbres majoritaris són els plataners, seguits pels oms i lledoners, 

mentre que als espasi verds els plataners deixen de ser els elements més nombrosos 

passant al tercer lloc, sent les tres espècies més abundants els pins, tipuanes i 

plataners. 



ANNEX 3 – RELACIÓ DE LES ESPÈCIES ARBÒRIES 

EN ELS ESPAIS VERDS  
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1. DISTRICTE 1  

ESPÈCIE UNITATS 

Pinus pinea 523 

Platanus hispanica 429 

Tipuana tipu 282 

Brachychiton populneus 275 

Populus bolleana 194 

Cupressus sempervirens 164 

Jacaranda mimosifolia 156 

Celtis australis 152 

Magnolia grandiflora 131 

Thuja orientalis 117 

Cercis siliquastrum 91 

Phoenix dactylifera 87 

Ligustrum lucidum 75 

Phoenix canariensis 74 

Sophora japonica 74 

Olea europaea 72 

Quercus ilex 72 

Prunus cerasifera 
'Atropurpurea' 71 

Schinus molle 66 

Morus alba 62 

Washingtonia robusta 62 

Robinia pseudoacacia 61 

Citrus aurantium 40 

Pinus halepensis 36 

Ulmus pumila 36 

Populus nigra 'Italica 32 

Melia azedarach 30 

Tilia sp. 25 

Albizia julibrissin 23 

Punica granatum 23 

Washingtonia filifera 23 

Chamaerops humilis 21 

Laurus nobilis 21 

Trachycarpus fortunei 21 

Ceratonia siliqua 19 

Cupressus arizonica 'Glabra' 19 

Quercus suber 19 

Ailanthus altissima 16 
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Fraxinus angustifolia 'Raywood' 16 

Morus sp. 16 

Ostrya carpinifolia 16 

Tilia cordata 16 

Ficus nitida 12 

Cordyline indivisa 11 

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 11 

Quercus pubescens 11 

Syagrus romanzoffiana 11 

Tamarix gallica 11 

Tilia euchlora 11 

Acer negundo 10 

Fraxinus angustifolia 10 

Acer freemani 9 

Magnolia soulangeana 9 

Parkinsonia aculeata 9 

Pittosporum tobira 9 

Cupressocyparis leylandii 8 

Eucalyptus sp. 8 

Liquidambar styraciflua 8 

Zelkova serrata 8 

Hibiscus syriacus 7 

Parrotia persica 7 

Pistacia chinensis 7 

Populus alba 'Canescens' 7 

Rhamnus alaternus 7 

Yucca elephantypes 7 

Acer campestre 6 

Casuarina equisetifolia 6 

Citrus sp. 6 

Cycas revoluta 6 

Dasylirion texanum 6 

Koelreuteria paniculata 6 

Prunus cerasifera 'Nigra' 6 

Sambucus nigra 6 

Acacia retinoides 5 

Butia capitata 5 

Cupressus macrocarpa 5 

Ficus carica 5 

Erythrina crista-galli 4 

Podocarpus neriifolius 4 

Populus nigra 4 

Prunus dulcis 4 



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 – 2028 
 
 
   Annex 3. Relació d’espècies arbòries en els espais verds 
 

 

           PDVUL’H - 150 

Pyrus calleryana 'Chanticler' 4 

Salix babylonica 4 

(Espècie NO DETERMINADA) 3 

Brachychiton acerifolius 3 

Broussonetia papyrifera 3 

Citrus deliciosa 3 

Ginkgo biloba 3 

Myoporum laetum 3 

Phytolacca dioica 3 

Populus x canadensis 3 

Tabebuia rosea 3 

Taxus baccata 3 

Acacia sp. 2 

Bauhinia sp. 2 

Beaucarnea sp. 2 

Casuarina sp. 2 

Cedrus atlantica 2 

Cedrus atlantica 'Glauca' 2 

Cercidiphyllum japonicum 2 

Chitalpa tashkentensis 2 

Malus domestica 2 

Morus alba 'Pendula' 2 

Peltophorum dubium 2 

Pinus radiata 2 

Quercus sp. 2 

Tilia tomentosa 2 

Vitex agnus-castus 2 

Yucca gloriosa 2 

Acer sp. 1 

Aesculus hippocastanum 1 

Aesculus x carnea 1 

Arbutus unedo 1 

Bauhinia purpurea 1 

Callistemon sp. 1 

Catalpa bignonioides 1 

Cocculus laurifolius 1 

Coprosma lucida 1 

Corylus colurna 1 

Diospyros kaki 1 

Eriobotrya japonica 1 

Eucalyptus globulus 1 

Firmiana simplex 1 

Fraxinus excelsior 1 
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Fraxinus sp. 1 

Genista monosperma 1 

Gleditsia triacanthos 1 

Grevillea robusta 1 

Morus alba 'Fruitless' 1 

Pinus canariensis 1 

Prunus armeniaca 1 

Prunus serrulata 'Kanzan' 1 

Quercus robur 1 

Sabal palmeto 1 

Tetraclinis articulata 1 

Thuja sp. 1 

Yucca sp. 1 

Total general 4148 

 

 

2. DISTRICTE 2 

ESPÈCIE UNITATS 

Pinus pinea 523 

Platanus hispanica 429 

Tipuana tipu 282 

Brachychiton populneus 275 

Populus bolleana 194 

Cupressus sempervirens 164 

Jacaranda mimosifolia 156 

Celtis australis 152 

Magnolia grandiflora 131 

Thuja orientalis 117 

Cercis siliquastrum 91 

Phoenix dactylifera 87 

Ligustrum lucidum 75 

Phoenix canariensis 74 

Sophora japonica 74 

Olea europaea 72 

Quercus ilex 72 

Prunus cerasifera 
'Atropurpurea' 71 

Schinus molle 66 

Morus alba 62 

Washingtonia robusta 62 
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Robinia pseudoacacia 61 

Citrus aurantium 40 

Pinus halepensis 36 

Ulmus pumila 36 

Populus nigra 'Italica 32 

Melia azedarach 30 

Tilia sp. 25 

Albizia julibrissin 23 

Punica granatum 23 

Washingtonia filifera 23 

Chamaerops humilis 21 

Laurus nobilis 21 

Trachycarpus fortunei 21 

Ceratonia siliqua 19 

Cupressus arizonica 'Glabra' 19 

Quercus suber 19 

Ailanthus altissima 16 

Fraxinus angustifolia 'Raywood' 16 

Morus sp. 16 

Ostrya carpinifolia 16 

Tilia cordata 16 

Ficus nitida 12 

Cordyline indivisa 11 

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 11 

Quercus pubescens 11 

Syagrus romanzoffiana 11 

Tamarix gallica 11 

Tilia euchlora 11 

Acer negundo 10 

Fraxinus angustifolia 10 

Acer freemani 9 

Magnolia soulangeana 9 

Parkinsonia aculeata 9 

Pittosporum tobira 9 

Cupressocyparis leylandii 8 

Eucalyptus sp. 8 

Liquidambar styraciflua 8 

Zelkova serrata 8 

Hibiscus syriacus 7 

Parrotia persica 7 

Pistacia chinensis 7 

Populus alba 'Canescens' 7 

Rhamnus alaternus 7 
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Yucca elephantypes 7 

Acer campestre 6 

Casuarina equisetifolia 6 

Citrus sp. 6 

Cycas revoluta 6 

Dasylirion texanum 6 

Koelreuteria paniculata 6 

Prunus cerasifera 'Nigra' 6 

Sambucus nigra 6 

Acacia retinoides 5 

Butia capitata 5 

Cupressus macrocarpa 5 

Ficus carica 5 

Erythrina crista-galli 4 

Podocarpus neriifolius 4 

Populus nigra 4 

Prunus dulcis 4 

Pyrus calleryana 'Chanticler' 4 

Salix babylonica 4 

(Espècie NO DETERMINADA) 3 

Brachychiton acerifolius 3 

Broussonetia papyrifera 3 

Citrus deliciosa 3 

Ginkgo biloba 3 

Myoporum laetum 3 

Phytolacca dioica 3 

Populus x canadensis 3 

Tabebuia rosea 3 

Taxus baccata 3 

Acacia sp. 2 

Bauhinia sp. 2 

Beaucarnea sp. 2 

Casuarina sp. 2 

Cedrus atlantica 2 

Cedrus atlantica 'Glauca' 2 

Cercidiphyllum japonicum 2 

Chitalpa tashkentensis 2 

Malus domestica 2 

Morus alba 'Pendula' 2 

Peltophorum dubium 2 

Pinus radiata 2 

Quercus sp. 2 

Tilia tomentosa 2 
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Vitex agnus-castus 2 

Yucca gloriosa 2 

Acer sp. 1 

Aesculus hippocastanum 1 

Aesculus x carnea 1 

Arbutus unedo 1 

Bauhinia purpurea 1 

Callistemon sp. 1 

Catalpa bignonioides 1 

Cocculus laurifolius 1 

Coprosma lucida 1 

Corylus colurna 1 

Diospyros kaki 1 

Eriobotrya japonica 1 

Eucalyptus globulus 1 

Firmiana simplex 1 

Fraxinus excelsior 1 

Fraxinus sp. 1 

Genista monosperma 1 

Gleditsia triacanthos 1 

Grevillea robusta 1 

Morus alba 'Fruitless' 1 

Pinus canariensis 1 

Prunus armeniaca 1 

Prunus serrulata 'Kanzan' 1 

Quercus robur 1 

Sabal palmeto 1 

Tetraclinis articulata 1 

Thuja sp. 1 

Yucca sp. 1 

Total general 4148 
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3. DISTRICTE 3 

ESPÈCIE UNITATS 

Tipuana tipu 880 

Jacaranda mimosifolia 392 

Populus nigra 'Italica 372 

Populus bolleana 347 

Platanus hispanica 317 

Robinia pseudoacacia 313 

Schinus terebinthifolius 223 

Pinus pinea 222 

Celtis australis 219 

Fraxinus angustifolia 'Raywood' 195 

Prunus cerasifera 'Atropurpurea' 172 

Cupressus sempervirens 142 

Koelreuteria paniculata 132 

Quercus ilex 132 

Grevillea robusta 121 

Sophora japonica 121 

Cercis siliquastrum 115 

Pinus halepensis 96 

Fraxinus excelsior 91 

Melia azedarach 84 

Pyrus calleryana 'Chanticler' 83 

Ulmus pumila 83 

Phoenix canariensis 76 

Morus alba 54 

Cupressocyparis leylandii 47 

Magnolia grandiflora 47 

Washingtonia robusta 46 

Albizia julibrissin 39 

Prunus cerasifera 'Nigra' 39 

Chitalpa tashkentensis 38 

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 38 

Olea europaea 37 

Brachychiton populneus 35 

Schinus molle 35 

Tilia sp. 34 

Populus nigra 32 

Bauhinia sp. 28 

Casuarina sp. 28 

Phoenix dactylifera 28 
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Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis' 28 

Crataegus laevigata 27 

Fraxinus angustifolia 27 

Catalpa bignonioides 23 

Ceratonia siliqua 22 

Brachychiton acerifolius 21 

Prunus dulcis 20 

Syagrus romanzoffiana 20 

Ficus nitida 19 

Prunus avium 16 

Citrus aurantium 14 

Populus alba 'Nivea' 14 

Ailanthus altissima 13 

Salix babylonica 13 

Tabebuia rosea 13 

Chamaerops humilis 12 

Populus tremula 12 

Bauhinia purpurea 11 

Parkinsonia aculeata 11 

Washingtonia sp. 11 

Acacia dealbata 10 

Acer negundo 10 

Nerium oleander 10 

Phytolacca dioica 10 

Cercis sp. 9 

Firmiana simplex 9 

Populus alba 9 

Erythrina crista-galli 8 

Eucalyptus sp. 8 

Laurus nobilis 8 

Pistacia chinensis 8 

Acacia melanoxylon 7 

Gleditsia triacanthos 7 

Prunus serrulata 'Kanzan' 7 

Quercus sp. 7 

Tamarix gallica 7 

Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 6 

Tilia cordata 6 

Acer platanoides 5 

Acer sp. 5 

Eucalyptus globulus 5 

Ligustrum lucidum 5 

Morus alba 'Fruitless' 5 
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Pittosporum tobira 4 

Populus x canadensis 4 

Thuja orientalis 4 

Tilia tomentosa 4 

Trachycarpus fortunei 4 

Casuarina equisetifolia 3 

Chorisia speciosa 3 

Ficus carica 3 

Peltophorum dubium 3 

Punica granatum 3 

Thuja sp. 3 

Yucca sp. 3 

Acacia sp. 2 

Acer freemani 2 

Arbutus unedo 2 

Catalpa sp. 2 

Eucalyptus camaldulensis 2 

Ficus elastica 2 

Liquidambar styraciflua 2 

Pinus radiata 2 

Quercus suber 2 

Robinia hispida 2 

Ulmus resista 2 

Yucca elephantypes 2 

Acacia longifolia 1 

Araucaria heterophylla 1 

Celtis sinensis 1 

Cordyline sp. 1 

Cupressus arizonica 'Glabra' 1 

Cydonia oblonga 1 

Elaeagnus angustifolia 1 

Photinia sp. 1 

Pinus canariensis 1 

Prunus persica 1 

Pterocarya fraxinifolia 1 

Washingtonia filifera 1 

Total general 6128 
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4. DISTRICTE 4 

 ESPÈCIE UNITATS 

Pinus pinea 493 

Cupressus sempervirens 195 

Tipuana tipu 138 

Jacaranda mimosifolia 111 

Morus alba 98 

Pinus halepensis 91 

Populus bolleana 88 

Quercus ilex 88 

Ailanthus altissima 62 

Quercus pubescens 59 

Sophora japonica 57 

Celtis australis 47 

Melia azedarach 41 

Robinia pseudoacacia 30 

Hibiscus syriacus 29 

Phoenix dactylifera 24 

Ligustrum lucidum 23 

Phoenix canariensis 23 

Populus x canadensis 22 

Cercis siliquastrum 20 

Ulmus pumila 17 

Populus nigra "Italica" 16 

Washingtonia sp. 15 

Olea europaea 14 

Laurus nobilis 13 

Eucalyptus camaldulensis 12 

Magnolia grandiflora 12 

Schinus molle 12 

Tabebuia rosea 12 

Citrus aurantium 11 

Prunus cerasifera 'Atropurpurea' 10 

Syagrus romanzoffiana 10 

Fraxinus angustifolia 8 

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 7 

Trachycarpus fortunei 7 

Chamaerops humilis 6 

Populus alba 'Nivea' 6 

Quercus suber 6 

Phytolacca dioica 5 
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Populus nigra 'Italica 5 

Yucca elephantypes 5 

Casuarina cunninghamiana 4 

Eucalyptus globulus 4 

Ficus elastica 4 

Morus alba 'Fruitless' 4 

Acer negundo 3 

Albizia julibrissin 3 

Cupressus arizonica 3 

Hibiscus rosa-sinensis 3 

Prunus persica 3 

Cupressua macrocarpa 2 

Koelreuteria paniculata 
"Fastigiata" 2 

Platanus x hispanica 2 

Prunus domestica 2 

Thuja sp. 2 

Bauhinia sp. 1 

Butia capitata 1 

Cedrus atlantica 1 

Cordyline sp. 1 

Cupressocyparis leilandii 1 

Eriobotrya japonica 1 

Ficus carica 1 

Fraxinus sp. 1 

Ligustrum japonicum 1 

Ligustrum sp. 1 

Persea americana 1 

Prunus dulcis 1 

Pyrus sp. 1 

Yucca sp. 1 

Total general 2003 

 

5. DISTRICTE 5 

 ESPÈCIE UNITATS 

Phoenix canariensis 403 

Pinus pinea 207 

Cercis siliquastrum 170 

Populus bolleana 142 

Tipuana tipu 136 

Morus alba 96 
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Melia azedarach 93 

Robinia pseudoacacia 86 

Jacaranda mimosifolia 75 

Populus nigra 'Italica 58 

Sophora japonica 'Columnar' 56 

Platanus hispanica 51 

Sophora japonica 49 

Pinus halepensis 45 

Prunus cerasifera 
'Atropurpurea' 45 

Olea europaea 43 

Ulmus pumila 43 

Celtis occidentalis 40 

Schinus molle 40 

Hibiscus syriacus 36 

Cupressus sempervirens 34 

Ligustrum lucidum 31 

Celtis australis 21 

Washingtonia sp. 15 

Corylus colurna 14 

Eriobotrya japonica 13 

Prunus dulcis 13 

Pittosporum tobira 12 

Pinus canariensis 11 

Quercus pubescens 11 

Trachycarpus fortunei 11 

Yucca elephantypes 11 

Citrus aurantium 9 

Gleditsia triacanthos 9 

Parkinsonia aculeata 9 

Thuja orientalis 9 

Ailanthus altissima 8 

Catalpa bignonioides 8 

Ficus nitida 8 

Laurus nobilis 8 

Magnolia grandiflora 8 

Nerium oleander 8 

Phoenix dactylifera 8 

Quercus ilex 8 

Ficus carica 7 

Acacia dealbata 6 

Phytolacca dioica 6 

Ceratonia siliqua 5 
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Cordyline indivisa 5 

Elaeagnus angustifolia 5 

Ginkgo biloba 5 

Morus alba 'Fruitless' 5 

Punica granatum 5 

Pyrus sp. 5 

Ulmus sp. 5 

Washingtonia robusta 5 

Acacia retinoides 4 

Cedrus atlantica 4 

Erythrina crista-galli 4 

Pyrus calleryana 'Chanticler' 4 

Quercus robur 4 

Brachychiton populneus 3 

Chamaerops humilis 3 

Populus nigra 3 

Prunus sp. 3 

Araucaria heterophylla 2 

Brachychiton acerifolius 2 

Citrus limon 2 

Euonymus sp. 2 

Ficus elastica 2 

Fraxinus sp. 2 

Pinus pinaster 2 

Viburnum tinus 2 

(Espècie NO DETERMINADA) 1 

Abies alba 1 

Acer negundo 1 

Cedrus deodara 1 

Cupressocyparis leylandii 1 

Cupressus macrocarpa 1 

Firmiana simplex 1 

Koelreuteria paniculata 1 

Malus floribunda 1 

Populus alba 'Nivea' 1 

Populus tremula 1 

Populus x canadensis 1 

Prunus cerasifera 1 

Prunus domestica 1 

Pyrus communis 1 

Rhamnus alaternus 1 

Sambucus nigra 1 

Tamarix gallica 1 
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Taxus baccata 1 

Ulmus resista 1 

Ulmus umbraculifera 1 

Yucca sp. 1 

Total general 2345 

 

6. DISTRICTE 6 

ESPÈCIE UNITATS 

Pinus pinea 570 

Platanus hispanica 546 

Ulmus pumila 483 

Tipuana tipu 417 

Jacaranda mimosifolia 287 

Populus bolleana 282 

Celtis australis 199 

Robinia pseudoacacia 176 

Fraxinus angustifolia 'Raywood' 173 

Styphnolobium japonica 151 

Brachychiton populneus 146 

Pinus halepensis 140 

Morus alba 107 

Prunus cerasifera 'Atropurpurea' 106 

Brachychiton acerifolius 97 

Celtis sinensis 93 

Koelreuteria paniculata 86 

Magnolia grandiflora 85 

Phoenix canariensis 79 

Ligustrum lucidum 70 

Olea europaea 65 

Melia azedarach 64 

Tilia sp. 64 

Washingtonia robusta 55 

Phoenix dactylifera 54 

Cupressus sempervirens 50 

Quercus ilex 50 

Acer negundo 45 

Cercis siliquastrum 45 

Populus nigra 'Italica 44 

Citrus aurantium 41 

Populus x canadensis 36 
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Quercus pubescens 36 

Nerium oleander 31 

Phytolacca dioica 31 

Schinus molle 29 

Laurus nobilis 25 

Washingtonia sp. 23 

Ficus nitida 19 

Pyrus calleryana 'Chanticler' 18 

Quercus suber 18 

Robinia pseudoacacia 'Frisia' 18 

Albizia julibrissin 16 

Chamaerops humilis 16 

Catalpa bignonioides 15 

Robinia pseudoacacia 
'Pyramidalis' 14 

Sophora japonica 'Pendula' 14 

Ulmus umbraculifera 14 

Parkinsonia aculeata 13 

Yucca elephantypes 13 

Cordyline sp. 12 

Eucalyptus sp. 12 

Fraxinus excelsior 12 

Photinia serrulata 12 

Sabal palmeto 12 

Salix babylonica 12 

Pittosporum tobira 11 

Trachycarpus fortunei 10 

Quercus robur 9 

Morus alba 'Fruitless' 8 

Paulownia tomentosa 8 

Pterocarya fraxinifolia 7 

Tilia tomentosa 7 

Casuarina cunninghamiana 6 

Yucca sp. 6 

Acer campestre 5 

Lagunaria patersonii 5 

Washingtonia filifera 5 

Cordyline indivisa 4 

Cupressocyparis leylandii 4 

Fraxinus sp. 4 

Grevillea robusta 4 

Populus nigra 4 

Calocedrus decurrens 3 
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Chorisia speciosa 3 

Malus domestica 3 

Populus alba 3 

Thuja orientalis 3 

Acacia dealbata 2 

Citrus limon 2 

Cupressus arizonica 2 

Cycas revoluta 2 

Eriobotrya japonica 2 

Erythrina crista-galli 2 

Eucalyptus gunnii 2 

Fraxinus angustifolia 2 

Gleditsia triacanthos 2 

Prunus cerasifera 'Nigra' 2 

Prunus dulcis 2 

Pyrus communis 2 

Sambucus nigra 2 

Tamarix gallica 2 

Ulmus resista 2 

Ulmus sp. 2 

Araucaria heterophylla 1 

Broussonetia papyrifera 1 

Cedrus sp. 1 

Ceratonia siliqua 1 

Chamaecyparis lawsoniana 1 

Cupressus macrocarpa 1 

Elaeagnus angustifolia 1 

Eucalyptus camaldulensis 1 

Ficus carica 1 

Ligustrum sp. 1 

Myoporum laetum 1 

Prunus cerasifera 1 

Viburnum tinus 1 

Yucca gloriosa 1 

Cestrum nocturnum   

Ziziphus jujuba 2 

Total general 5511 
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RELACIÓ D’ESPÈCIES ARBÒRIES DE L’ARBRAT VIARI  

 

1. DISTRICTE 1  

ESPÈCIE UNITAT 

Platanus hispanica 1038 

Ulmus sp 494 

Morus alba 244 

Celtis australis 232 

Ligustrum sp 227 

Pyrus calleryana Chanticleer 171 

Prunus cerasifera Atropurpurea 168 

Brachychiton populneus 161 

Pinus pinea 133 

Styphnolobium japonicum 87 

Tamarix sp 86 

Hibiscus syriacus 82 

Citrus aurantium 76 

Tilia sp 71 

Acer negundo 61 

Magnolia grandiflora 59 

Styphnolobium japonicum Pyramidalis 57 

Pistacia chinensis 49 

Koelreuteria paniculata Fastigiata 48 

Pinus halepensis 37 

Jacaranda mimosifolia 36 

Melia azederach 36 

Tipuana tipu 36 

Ficus nitida 28 

Robinia pseudoacacia 21 

Cercis siliquastrum 20 

Quercus suber 19 

Ulmus umbraculifera 18 

Grevillea robusta 15 

Fraxinus sp 13 

Koelreuteria paniculata  13 

Chitalpa tashkentensis 12 

Parkinsonia aculeata 11 

Ulmus resista 11 

Acer pseudoplatanus 9 

Phoenix canariensis 4 
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Photinia serrulata 4 

Gleditsia triacanthos Skyline 2 

Morus alba Fruitless 2 

Photinia x fraseri Red Robin 2 

Lagerstroemia indica 1 

Phoenix dactylifera 1 

Pyrus calleryana 1 

Quercus ilex 1 

Total general 3.897 

 

2. DISTRICTE 2 

ESPÈCIE UNITAT 

Ligustrum sp 344 

Prunus cerasifera Atropurpurea 262 

Celtis australis 219 

Pyrus calleryana Chanticleer 190 

Hibiscus syriacus 123 

Styphnolobium japonicum 103 

Magnolia grandiflora 90 

Ulmus sp 90 

Tipuana tipu 73 

Platanus hispanica 72 

Quercus ilex 66 

Citrus aurantium 65 

Fraxinus sp 33 

Brachychiton populneus 32 

Jacaranda mimosifolia 28 

Pinus pinea 20 

Catalpa bignonioides 18 

Ficus sp 18 

Morus alba 18 

Robinia pseudoacacia 18 

Celtis occidentalis 8 

Laurus nobilis 8 

Styphnolobium japonicum Pyramidalis 8 

Pinus halepensis 7 

Photinia x fraseri Red Robin 6 

Prunus serrulata 4 

Firminana ximplex 2 

Quercus suber 2 

Total general 1927 
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3. DISTRICTE 3 

ESPÈCIE UNITAT 

Ulmus sp 1481 

Celtis australis 546 

Platanus hispanica 354 

Morus alba 168 

Ailanthus altissima 162 

Pyrus calleryana Chanticleer 152 

Brachychiton populneus 148 

Melia azederach 136 

Styphnolobium japonicum 136 

Prunus cerasifera Atropurpurea 98 

Robinia pseudoacacia 98 

Jacaranda mimosifolia 89 

Cercis siliquastrum 81 

Albizzia julibrissin  79 

Citrus aurantium 63 

Hibiscus syriacus 63 

Catalpa bignonioides 49 

Grevillea robusta 46 

Tamarix sp 43 

Gleditsia triacanthos Skyline 31 

Robinia pseudoacacia Casque Rouge 27 

Ligustrum sp 22 

Koelreuteria paniculata  20 

Ficus sp 19 

Schinus terebinthifolius 13 

Acer negundo 12 

Robinia pseudoacacia Umbraculifera 12 

Magnolia grandiflora 11 

Tipuana tipu 11 

Pinus halepensis 9 

Ficus nitida 6 

Morus alba Fruitless 6 

Chitalpa tashkentensis 5 

Styphnolobium japonicum Pyramidalis 5 

Pistacia chinensis 4 

Erytrina sp 2 

Eucalyptus camaldulensis 2 

Quercus ilex 2 
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Cupressus arizonica Glabra 1 

Cupressus sempervirens 1 

Koelreuteria paniculata Fastigiata 1 

Phoenix dactylifera 1 

Pinus pinea 1 

Populus nigra 1 

Tilia sp 1 

Total general 4.218 

 

 

4. DISTRICTE 4 

ESPÈCIE UNITAT 

Celtis australis 328 

Platanus hispanica 241 

Ulmus sp 174 

Pinus pinea 153 

Pistacia chinensis 129 

Brachychiton populneus 116 

Morus alba 109 

Ilex Nellie R.Stevens 92 

Laurus nobilis 89 

Hibiscus syriacus 86 

Melia azederach 77 

Pyrus calleryana Chanticleer 69 

Citrus aurantium 63 

Gleditsia triacanthos  55 

Styphnolobium japonicum 44 

Prunus cerasifera Nigra 41 

Cercis siliquastrum 40 

Koelreuteria paniculata Fastigiata 38 

Crataegus lavellei Carrieri 34 

Prunus cerasifera Atropurpurea 31 

Robinia pseudoacacia 26 

Corylus colurna 22 

Acer negundo 19 

Pittosporum tobira 17 

Pyrus calleryana 16 

Tipuana tipu 12 

Fraxinus sp 10 

Celtis occidentalis 9 

Gleditsia triacanthos Skyline 9 
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Quercus ilex 9 

Koelreuteria paniculata  8 

Ligustrum lucidum 8 

Photinia serrulata 7 

Styphnolobium japonicum Pyramidalis 7 

Bauhinia sp 5 

Jacaranda mimosifolia 5 

Acer monspessulanum 4 

Populus sp 4 

Morus alba Fruitless 3 

Pinus halepensis 3 

Acer campestre 1 

Quercus suber 1 

Total general 2.214 

 

5. DISTRICTE 5 

ESPÈCIE UNITAT 

Platanus hispanica 372 

Ligustrum sp 202 

Ulmus sp 160 

Jacaranda mimosifolia 101 

Robinia pseudoacacia 93 

Celtis australis 82 

Styphnolobium japonicum 82 

Citrus aurantium 78 

Pyrus sp 75 

Acer negundo 69 

Brachychiton sp 69 

Prunus sp 64 

Hibiscus syriacus 60 

Populus sp 56 

Melia azederach 54 

Pinus halepensis 42 

Ficus nitida 38 

Quercus ilex 32 

Photinia sp 28 

Magnolia sp 27 

Pinus pinea 27 

Casuarina sp 25 

Grevillea robusta 24 

Morus alba 21 
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Corylus colurna 18 

Ilex Nellie R.Stevens 18 

Schinus terebinthifolius 18 

Tipuana tipu 18 

Koelreuteria paniculata  12 

Callistemon viminalis 10 

Gleditsia triacanthos  9 

Acacia delbata 8 

Quercus suber 6 

Acer monspessulanum 5 

Koelreuteria paniculata Fastigiata 4 

Tabebuia sp 4 

Olea europaea 2 

Phoenix canariensis 2 

Styphnolobium japonicum Pyramidalis 2 

Tilia sp 2 

Catalpa bignonioides 1 

Paulownia tomentosa 1 

Total general 2.021 

 

 

6. DISTRICTE 6 

ESPÈCIE UNITAT 

Platanus hispanica 731 

Robinia pseudoacacia 241 

Ulmus sp 223 

Celtis australis 132 

Styphnolobium japonicum 97 

Brachychiton populneus 92 

Washingtonia robusta 57 

Koelreuteria paniculata  50 

Pinus pinea 50 

Tipuana tipu 48 

Hibiscus syriacus 43 

Paulownia tomentosa 41 

Morus alba 40 

Gleditsia triacanthos  38 

Jacaranda mimosifolia 37 

Cercis siliquastrum 32 

Acer negundo 25 

Melia azederach 25 
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Schinus molle 20 

Morus alba Fruitless 18 

Acer campestre 15 

Acer pseudoplatanus 15 

Pinus halepensis 15 

Robinia pseudoacacia Pyramidalis 13 

Acer saccharinum 10 

Ilex xp 7 

Fraxinus sp 6 

Pistacia chinensis 6 

Populus bolleana 6 

Prunus cerasifera Atropurpurea 6 

Gleditsia triacanthos Skyline 3 

Photinia x fraseri Red Robin 3 

Populus sp 3 

Prunus cerasifera 3 

Ulmus resista 3 

Acer monspessulanum 2 

Koelreuteria paniculata Fastigiata 2 

Populus nigra 2 

Tilia sp 2 

Bauhinia sp 1 

Cedrus deodara 1 

Chitalpa tashkentensis 1 

Cupressus arizonica Glabra 1 

Cupressus sempervirens 1 

Olea europaea 1 

Populus alba 1 

Pyrus calleryana Chanticleer 1 

Pyrus sp 1 

Total general 2.171 
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7. TOTAL  

 ESPÈCIE UNITAT 

Platanus hispanica 2808 

Ulmus sp 2622 

Celtis australis 1539 

Ligustrum sp 795 

Morus alba 600 

Pyrus calleryana Chanticleer 583 

Prunus cerasifera Atropurpurea 565 

Brachychiton populneus 549 

Styphnolobium japonicum 549 

Robinia pseudoacacia 497 

Hibiscus syriacus 457 

Pinus pinea 384 

Citrus aurantium 345 

Melia azederach 328 

Jacaranda mimosifolia 296 

Tipuana tipu 198 

Pistacia chinensis 188 

Acer negundo 186 

Cercis siliquastrum 173 

Ailanthus altissima 162 

Magnolia grandiflora 160 

Tamarix sp 129 

Pinus halepensis 113 

Ilex Nellie R.Stevens 110 

Quercus ilex 110 

Koelreuteria paniculata  103 

Gleditsia triacanthos  102 

Laurus nobilis 97 

Koelreuteria paniculata Fastigiata 93 

Grevillea robusta 85 

Albizzia julibrissin  79 

Styphnolobium japonicum Pyramidalis 79 

Pyrus sp 76 

Tilia sp 76 

Ficus nitida 72 

Brachychiton sp 69 

Catalpa bignonioides 68 

Prunus sp 64 

Populus sp 63 

Fraxinus sp 62 
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Washingtonia robusta 57 

Gleditsia triacanthos Skyline 45 

Paulownia tomentosa 42 

Prunus cerasifera Nigra 41 

Corylus colurna 40 

Ficus sp 37 

Crataegus lavellei Carrieri 34 

Schinus terebinthifolius 31 

Morus alba Fruitless 29 

Photinia sp 28 

Quercus suber 28 

Magnolia sp 27 

Robinia pseudoacacia Casque Rouge 27 

Casuarina sp 25 

Acer pseudoplatanus 24 

Schinus molle 20 

Chitalpa tashkentensis 18 

Ulmus umbraculifera 18 

Celtis occidentalis 17 

Pittosporum tobira 17 

Pyrus calleryana 17 

Acer campestre 16 

Ulmus resista 14 

Robinia pseudoacacia Pyramidalis 13 

Robinia pseudoacacia Umbraculifera 12 

Acer monspessulanum 11 

Parkinsonia aculeata 11 

Photinia serrulata 11 

Photinia x fraseri Red Robin 11 

Acer saccharinum 10 

Callistemon viminalis 10 

Acacia delbata 8 

Ligustrum lucidum 8 

Ilex xp 7 

Bauhinia sp 6 

Phoenix canariensis 6 

Populus bolleana 6 

Prunus serrulata 4 

Tabebuia sp 4 

Olea europaea 3 

Populus nigra 3 

Prunus cerasifera 3 

Cupressus arizonica Glabra 2 
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Cupressus sempervirens 2 

Erytrina sp 2 

Eucalyptus camaldulensis 2 

Firminana ximplex 2 

Phoenix dactylifera 2 

Cedrus deodara 1 

Lagerstroemia indica 1 

Populus alba 1 
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 CARRERS ARBRATS EN VORERES <2.5m 

 
 

Districte Via urbana Tram Espècie Unitats 

Classe 

dimensional 

potencial 

Amplada de 

vorera (m) 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

015 · Alt, carrer 764,0765 95 · Ulmus sp. 24 G i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

024 · Ametller, carrer 
de l´ 

1781,1782 
69 · Prunus cerasifera 

/Atropurpurea/ 
7 M i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

033 · Aviació, carrer 
de l´ 

1786,1787 
69 · Prunus cerasifera 

/Atropurpurea/ 
12 M i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

041 · Bellavista, carrer 
de 

0387,0388,0389,
0390 

13 · Brachychiton populneus 31 M i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

092 · Cornellà, carrer 
de 

0774,0775,0776,
0777 

99 · Ligustrum sp. 23 M i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

119 · Enric Prat de la 
Riba, carrer d 

729 54 · Phoenix canariensis 1 G i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

126 · Espanya, carrer 
d 

404,0405 21 · Cercis siliquastrum 8 P i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

129 · Esquadres, 
carrer de les 

0664,0665,0666 99 · Ligustrum sp. 7 M i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

131 · Estrella, carrer 
de l 

448 07 · Acer negundo 3 M i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

152 · Francesc 
Moragas, carrer de 

0497,0498,0499,
0500,0501,0502 

62 · Platanus hispanica 30 G i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

153 · Frederic Prats, 
carrer de 

1808,1809,1810,
1811,1812,1813,

1814 

73 · Pyrus calleryana 
/Chanticleer/ 

43 M i · <2,5 
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Districte Via urbana Tram Espècie Unitats 

Classe 

dimensional 

potencial 

Amplada de 

vorera (m) 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

160 · Girona, carrer de 
0438,0441,0442,
0443,0494,0495 

95 · Ulmus sp. 35 G i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

182 · Joan Pallarès, 
carrer de 

0399,0400,0401,
0402,0403 

69 · Prunus cerasifera 
/Atropurpurea/ 

20 M i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

183 · Joan XXIII, 
carrer de 

696,0697 99 · Ligustrum sp. 11 M i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

223 · Marina, rambla 
de la 

1764,1765,1766 
73 · Pyrus calleryana 

/Chanticleer/ 
16 M i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

230 · Mestre Candi, 
carrer del 

705,0706 95 · Ulmus sp. 10 G i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

238 · Milans, passatge 
de 

493 23 · Citrus aurantium 19 P i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

244 · Miquel Romeu, 
carrer de 

0652,0653,0654,
0655,0656 

95 · Ulmus sp. 34 G i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

246 · Miralta, carrer de 0782,0783,0785 95 · Ulmus sp. 14 G i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

259 · Muntanya, carrer 
de la 

679,068 99 · Ligustrum sp. 8 M i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

274 · Pare Marchena, 
carrer del 

391,0392 99 · Ligustrum sp. 8 M i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

289 · Poeta Llombart, 
carrer del 

762,0763 95 · Ulmus sp. 14 G i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

299 · Provença, carrer 
de 

1770,1771,1772,
1773,1774,1775,
1776,1777,1778,

1779 

99 · Ligustrum sp. 51 M i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

317 · Rodés, carrer de 
0669,0670,0671,
0672,0673,0674,

0675 
95 · Ulmus sp. 36 G i · <2,5 



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 -2028 
 
 
    Annex 5.  Carrers arbrats en voreres <2.5m. 

 

PDVUL’H - 177 

Districte Via urbana Tram Espècie Unitats 

Classe 

dimensional 

potencial 

Amplada de 

vorera (m) 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

331 · Sanfeliu, carrer 
de 

0751,0752,0753,
0754,0755,0756,

0760 
95 · Ulmus sp. 30 G i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

359 · Tecla Sala, 
carrer de 

406,0407 58 · Pinus halepensis 4 G i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

359 · Tecla Sala, 
carrer de 

406,0407 95 · Ulmus sp. 18 G i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

370 · Treball, carrer 
del 

348 95 · Ulmus sp. 1 G i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

372 · Valeta, carrer de 0788,0789,0790 13 · Brachychiton populneus 18 M i · <2,5 

1 · Centre-St.Josep-
Sanfeliu 

372 · Valeta, carrer de 786,0787 99 · Ligustrum sp. 6 M i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

008 · Albereda, carrer 
de l´ 

300 99 · Ligustrum sp. 3 M i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

043 · Besa, carrer de 1735,1736 99 · Ligustrum sp. 14 M i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

069 · Catalana, rambla 

0230,0231,0232,
0233,0234,0235,
0236,0227,0228,

0229 

75 · Quercus ilex 57 M i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

104 · Doctor Jaume 
Ferran i Clua, carrer 

del 
515,0516 

73 · Pyrus calleryana 
/Chanticleer/ 

7 M i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

104 · Doctor Jaume 
Ferran i Clua, carrer 

del 
515 75 · Quercus ilex 2 M i · <2,5 
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Districte Via urbana Tram Espècie Unitats 

Classe 

dimensional 

potencial 

Amplada de 

vorera (m) 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

105 · Doctor Martí i 
Julià, carrer del 

0329,0331,0332,
0333,0334,0335,
0336,0337,0338,
0339,0340,0341 

19 · Celtis australis 89 G i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

105 · Doctor Martí i 
Julià, carrer del 

1619,0328,0342 37 · Hibiscus syriacus 24 P i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

105 · Doctor Martí i 
Julià, carrer del 

0331,0337,0339,
0341 

62 · Platanus hispanica 12 G i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

133 · Estruch, carrer d 1734 
73 · Pyrus calleryana 

/Chanticleer/ 
8 M i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

142 · Ferré, carrer de 
0580,0581,0582,
0583,0584,0585 

78 · Robinia pseudoacacia 17 M i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

162 · Goya, carrer de 295,0296 99 · Ligustrum sp. 7 M i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

226 · Mas, carrer de 

0281,0282,0283,
0284,0285,0286,
0287,0288,0289,
0290,0291,0292,

0293,0294 

95 · Ulmus sp. 37 G i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

229 · Mercader, carrer 
de 

1741,1742,0218 
73 · Pyrus calleryana 

/Chanticleer/ 
15 M i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

252 · Montseny, carrer 
del 

273 78 · Robinia pseudoacacia 1 M i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

252 · Montseny, carrer 
del 

0258,0260,0261,
0262,0265,0266,
0267,0268,0269,
0271,0272,0273,

0275,0276 

95 · Ulmus sp. 31 G i · <2,5 
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Districte Via urbana Tram Espècie Unitats 

Classe 

dimensional 

potencial 

Amplada de 

vorera (m) 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

255 · Mossèn Jaume 
Busquets, carrer de 

1666,1667,0530 37 · Hibiscus syriacus 25 P i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

269 · Orient, carrer de 
l 

0550,0551,0552,
0553 

19 · Celtis australis 50 G i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

298 · Progrés, carrer 
del 

0517,0518,0519,
0520,0521,0522,
0523,0524,0525,

0526 

99 · Ligustrum sp. 75 M i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

346 · Santiago 
Apòstol, carrer de 

0532,0533,0534,
0535,0536,0537,

0538,0539 
99 · Ligustrum sp. 55 M i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

366 · Torrassa, ronda 
de la 

0211,0212,0213,
0214,0215,0216,

0217 
99 · Ligustrum sp. 79 M i · <2,5 

2 · Collblanc - La 
Torrassa 

376 · Via, ronda de la 210 95 · Ulmus sp. 22 G i · <2,5 

3 · Santa Eulàlia 
063 · Carrasco i 

Formiguera, carrer de 
18 95 · Ulmus sp. 5 G i · <2,5 

3 · Santa Eulàlia 
066 · Castelao, carrer 

de 

0133,0134,0135,
0136,0137,0138,
0139,0140,0141,

0142 

95 · Ulmus sp. 64 G i · <2,5 

3 · Santa Eulàlia 
093 · Corominas, 

carrer de 
21,0022 78 · Robinia pseudoacacia 17 M i · <2,5 

3 · Santa Eulàlia 
118 · Enric Morera, 

carrer d 
1642,1643 

73 · Pyrus calleryana 
/Chanticleer/ 

37 M i · <2,5 

3 · Santa Eulàlia 
118 · Enric Morera, 

carrer d 
171,0172 98 · Tamarix sp. 18 P i · <2,5 

3 · Santa Eulàlia 
161 · Gonçal Pons, 

carrer de 
0019,0020,0023 95 · Ulmus sp. 17 G i · <2,5 
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Districte Via urbana Tram Espècie Unitats 

Classe 

dimensional 

potencial 

Amplada de 

vorera (m) 

3 · Santa Eulàlia 
177 · Jansana, carrer 

de 
10 58 · Pinus halepensis 9 G i · <2,5 

3 · Santa Eulàlia 
186 · Josep Anselm 

Clavé, carrer de 
0125,0126,0127,

0128,0129 
17 · Catalpa bignonioides 26 M i · <2,5 

3 · Santa Eulàlia 
196 · Lavínia, carrer 

de 
8 95 · Ulmus sp. 17 G i · <2,5 

3 · Santa Eulàlia 
231 · Mestre Carbó, 

carrer del 
1827 

73 · Pyrus calleryana 
/Chanticleer/ 

8 M i · <2,5 

3 · Santa Eulàlia 248 · Modern, carrer 175,0176 98 · Tamarix sp. 14 P i · <2,5 

3 · Santa Eulàlia 275 · Pareto, carrer de 0122,0123,0124 23 · Citrus aurantium 19 P i · <2,5 

3 · Santa Eulàlia 
278 · Patronat, carrer 

del 
14,0015 07 · Acer negundo 8 M i · <2,5 

3 · Santa Eulàlia 
327 · Salamina, carrer 

de 
16,0017 99 · Ligustrum sp. 17 M i · <2,5 

3 · Santa Eulàlia 
369 · Transversal, 

carrer 
0167,0168,0169,
0170,0186,0187 

37 · Hibiscus syriacus 25 P i · <2,5 

4 · La Florida 006 · Alacant, carrer d 1000 59 · Pinus pinea 10 G i · <2,5 

4 · La Florida 
047 · Bòbiles, carrer 

de les 

1873,1875,1876,
1877,1878,1879,
1880,1881,1882,
1883,0920,0921,

0922,0925 

73 · Pyrus calleryana 
/Chanticleer/ 

68 M i · <2,5 

4 · La Florida 
074 · Ceravalls, carrer 

de 
0868,0869,0870 13 · Brachychiton populneus 5 M i · <2,5 

4 · La Florida 
081 · Clavells, carrer 

dels 
1054,1056 59 · Pinus pinea 10 G i · <2,5 

4 · La Florida 
086 · Collserola, carrer 

de 
0985,0986,0987,

0988 
13 · Brachychiton populneus 20 M i · <2,5 

4 · La Florida 
130 · Esteve Grau, 

carrer d 
966,0967 13 · Brachychiton populneus 17 M i · <2,5 
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Districte Via urbana Tram Espècie Unitats 

Classe 

dimensional 

potencial 

Amplada de 

vorera (m) 

4 · La Florida 
144 · Florida, carrer de 

la 
0871,0872,0880,

0881 
13 · Brachychiton populneus 50 M i · <2,5 

4 · La Florida 
220 · Mare de Déu de 

Núria, carrer de la 
1017,1018,1019,
1020,1021,1022 

13 · Brachychiton populneus 20 M i · <2,5 

4 · La Florida 
307 · Renclusa, carrer 

de la 
0796,0797,0798,

0799,0800 
78 · Robinia pseudoacacia 13 M i · <2,5 

4 · La Florida 
334 · Sant Francesc 

Xavier, carrer de 
885,0886 45 · Ligustrum lucidum 8 M i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
213 · Manuel Azaña, 

avinguda de 
1065 40 · Koelreuteria paniculata 8 M i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
022 · Amapolas, carrer 

de les 
1215 62 · Platanus hispanica 1 G i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
022 · Amapolas, carrer 

de les 
1214,1216 78 · Robinia pseudoacacia 7 M i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 025 · Andorra, carrer d 
1278,1856,1857,

1858,1859 
23 · Citrus aurantium 23 P i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
027 · Antiga 

Travessera, carrer de 
l´ 

1084,1085,1086,
1087,1088,1089 

45 · Ligustrum lucidum 28 M i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
027 · Antiga 

Travessera, carrer de 
l´ 

1087 78 · Robinia pseudoacacia 1 M i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
054 · Calderón de la 

Barca, carrer de 
1182,1183 57 · Photinia x fraseri /Red Robin/ 14 P i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
057 · Can Serra, 

avinguda de 
1319 78 · Robinia pseudoacacia 6 M i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
067 · Castellbò, carrer 

de 
1279,1280,1281,

1282 
78 · Robinia pseudoacacia 13 M i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
067 · Castellbò, carrer 

de 
1281,1282 85 · Styphnolobium japonicum 5 M i · <2,5 
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Districte Via urbana Tram Espècie Unitats 

Classe 

dimensional 

potencial 

Amplada de 

vorera (m) 

5 · Pubilla Cases 
076 · Churruca, carrer 

de 
1108,1109,1110 95 · Ulmus sp. 17 G i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
145 · Floridablanca, 

carrer de 
1126,1127,1128,

1129 
45 · Ligustrum lucidum 21 M i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
158 · General Manso, 

carrer del 
1130,1131,1132 78 · Robinia pseudoacacia 10 M i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
168 · Hierbabuena, 

carrer de la 
1238,1239,1240,
1241,1243,1244 

45 · Ligustrum lucidum 16 M i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 249 · Molí, carrer del 
1260,1261,1262,

1267,1268 
24 · Corylus colurna 18 M i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 249 · Molí, carrer del 1257,1258 62 · Platanus hispanica 14 G i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
251 · Mont-ras, carrer 

de 
1144,1145 45 · Ligustrum lucidum 7 M i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 272 · Oviedo, carrer d 1124,1125 45 · Ligustrum lucidum 6 M i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
318 · Rosa de 

Alejandría, carrer de 

1231,1232,1233,
1234,1235,1236,

1237 
95 · Ulmus sp. 19 G i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 363 · Toledo, carrer de 1120,1121 45 · Ligustrum lucidum 7 M i · <2,5 

5 · Pubilla Cases 
380 · Vinaròs, carrer 

de 
1175,1176,1866 83 · Schinus terebinthifolius 18 M i · <2,5 

6 · Bellvitge - Gornal 
061 · Carmen Amaya, 

avinguda de 
1657 95 · Ulmus sp. 1 G i · <2,5 

6 · Bellvitge - Gornal 
223 · Marina, rambla 

de la 

1500,1501,1508,
1530,1532,1533,
1544,1556,1557 

95 · Ulmus sp. 61 G i · <2,5 

6 · Bellvitge - Gornal 
223 · Marina, rambla 

de la 
1494,1495 78 · Robinia pseudoacacia 13 M i · <2,5 
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1. ESTUDI DE LA GRANDÀRIA DEL PORT DE L’ARBRE 

El desenvolupament de l’arbre, a més d’estar directament relacionat amb les 

condicions edàfiques, de l’espai lliure per a desenvolupar-s’hi, de la presència de 

plagues, reg, adob... també ho esta intrínsecament per les característiques de la 

pròpia espècie. Hi ha espècies de gran desenvolupament, que podrien arribar a tenir 

alçades de 20 – 25m o més i d’altres de menor vigor i desenvolupament. 

S’han estudiat totes les espècies arbòries de l’arbrat viari, classificant-les en tres 

tipologies: Gran – Mitjà – Petit. 

Amb aquest criteri, les unitats segons la mida del port i per districte són: 

 

 

D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 

Gran 2.170 597 2.684 917 878 1.362 

Mitjà 1.444 1.136 1.188 1.034 962 728 

Petit 283 194 346 263 181 81 
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2. ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES PRODUÏDES PELS 

ARBRES 

S’ha analitzat l’arbrat per la grandària del seu port i per l’amplada de la vorera de cada 

un dels emplaçaments en els carrers. En funció de la grandària del port de l’arbre i de 

l’espai disponible es produeixin interferències entre les branques dels arbres i les 

façanes dels habitatges. 

S’han estudiat les diferents espècies, algunes d’elles solucionables mitjançant la poda 

natural intervinguda, i altres en les que serà necessari retirar-los. 

La distribució segons el port i l’amplada de les voreres és la següent: 

DISTRICTE 1  

   

 PORT  
amplada vorera 

(m) 
Gran Mitjà Petit TOTAL 

< 3 610 680 81 1.371 

3-4 412 116 0 528 

4-6 157 9 1 167 

>6 66 9 0 75 

 1.245 814 82 2.141 

DISTRICTE 2 

   

 
PORT 

 
amplada vorera 

(m) 
Gran Mitjà Petit TOTAL 

< 3             303          440          25              768 

3-4               46              0            0                46 

4-6               24              0            0                24 

>6                 0              7            0                  7 

             373          447          25              845 

 

DISTRICTE 3    

 PORT  

amplada vorera 
(m) 

Gran Mitjà Petit TOTAL 

< 3 335 170 76 581 

3-4 125 96 0 221 

4-6 41 0 0 41 

>6 30 0 0 30 

 531 266 76 873 
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DISTRICTE 4 

   

 PORT  

amplada vorera 
(m) 

Gran Mitjà Petit TOTAL 

< 3 200 330 58 588 

3-4 154 233 145 532 

4-6   68   68 

>6 74 14   88 

     428    645 203             1.276 
 

 

DISTRICTE 5 

   

 PORT  

amplada vorera 
(m) 

Gran Mitjà Petit TOTAL 

< 3 206 246 37 489 

3-4 88 122 121 331 

4-6 40 29   69 

>6 13 12   25 

 347 409 158 914 

 

DISTRICTE 6 

   

 PORT  

amplada vorera 
(m) 

Gran Mitjà Petit TOTAL 

< 3 297 50 2 349 

3-4 4 0 0 4 

4-6 0 38 0 38 

>6 125 103 0 228 

       426              191              2                619 

 

Així doncs, dels 16.448 arbres emplaçats en el viari, hi ha 6.668 que presenten 

interferències, i que, per una part ocasionen problemes i incomoditats als ciutadans, i 

per l’altre generen la necessitat d’un treball de poda periòdic. 
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INTERF. EN VORERES <3m 4.146 

INTERF. EN VORERES 3-4m 1.662 

INTERF. EN VORERES 4-6m 407 

INTERF. EN VORERES >6m 453 

                   6.668 

 

En alguns casos, es constata que hi ha interferències malgrat que l’amplada de la 

vorera sigui suficientment per a permetre la plantació. Les interferències, però, que 

ocasionen més problemes i incomoditats als veïns són les que es produeixen en els 

carrers on la seva amplada és inferior als 4m (diferenciades en voreres < 3m, i que a 

més, ocasionen problemes d’accessibilitat per què no compleixin amb la mesura 

suficient de pas lliure, i també a les voreres de 3 – 4m d’amplada). 

Les unitats d’arbrat, per districte, que estan ubicats en voreres estretes i que 

ocasionen les interferències són: 

TOTAL: 5.808 ARBRES 

 

INTERFERÈNCIES D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 

< 3 1.371 768 581 588 489 349 

3-4 528 46 221 532 331 4 

 

1.899 814 802 1.120 820 353 
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RELACIÓ D’ARBRAT VIARI SEGONS L’ESPAI DISPONIBLE 

Per al càlcul de la cobertura arbòria de l’arbrat viari es consideren els arbres en funció 

del seu màxim desenvolupament, classificant-los com grans (G), mitjans (M) i petits (P) 

i de l’espai disponible. S’analitzen els arbres viaris en funció del seu port. 

ARBRAT VIARI 

    

 

ESPAI DISPONIBLE 

 
Port Lliure Suficient Limitat Insuficient TOTAL 

Gran 2.419 2577 2554 1.058 8.608 

Mitjà 1.306 2275 2431 480 6.492 

Petit 356 738 231 23 1.348 

 

4.081 5.590 5.216 1.561 16.448 

L’estimació de la superfície de la cobertura (m2) en funció del port i de l’espai 

disponible és la següent: 

 

ESPAI DISPONIBLE 

Port Lliure Suficient Limitat Insuficient 

Gran 64 36 16 9 

Mitjà 36 16 9 4 

Petit 16 9 4 1 

 

Això dona les següents quantitats: 

 

ESPAI DISPONIBLE 

 

Port Lliure Suficient Limitat Insuficient TOTAL 

Gran 154.816 92.772 40.864 9.522 297.974 

Mitjà 47.016 36.400 21.879 1.920 107.215 

Petit 5.696 6.642 924 23 13.285 

 

207.528 135.814 63.667 11.465 418.474 

 Estimació de m2 cobertura segons port i espai disponible. 
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La cobertura mitjana per arbre que hi ha als espais verds i equipaments és de 

27m2/arbre, el que suposa una superfície de 589.464m2 (21.832 ut arbrat entre els dels 

espais verds i equipaments). 

El total de la cobertura arbòria és de 1.007.938 m2, el que representa un 8,07% del 

total de la superfície de la ciutat. 

 

 

 

CONCLUSIONS 

Tot i tenir els arbres ben presents a molts carrers de la ciutat i en els espais verds, la cobertura 

arbòria representa una superfície total baixa, per això, i amb l’objectiu d’incrementar la 

superfície arbòria de la ciutat sorgeixen les diferents estratègies i accions per tal d’incrementar-

la considerablement en el període dels propers 10 anys. 
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ÍNDEX DE VEGETACIÓ DE DIFERENCIACIÓ NORMALITZADA 

(NDVI) 

L’índex de vegetació de diferència normalitzada, conegut com NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) per les seves sigles en anglès, s’usa per estimar la 

quantitat, qualitat i desenvolupament de la vegetació mitjançant la mesura de la 

intensitat de radiació de certes bandes de l’espectre electromagnètic que la vegetació 

emet o reflecteix. Està directament relacionat amb la capacitat fotosintètica i, per tant, 

amb l’absorció d’energia per la cobertura arbòria. 

S’ha decidit estudiar aquest índex ja que no es tenen dades de la cobertura generada 

per la vegetació gestionada per altres entitats externes a l’Ajuntament. Aquest índex 

permet estima la cobertura de tota la vegetació existent a la ciutat. 

Per a dur-ho a terme, s’han utilitzat les dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya. 

Aquest índex aporta informació molt valuosa per a determinar la cobertura verda real 

que presenta la ciutat. 

L’Hospitalet posseeix un índex NDVI del 19,3% de superfície ocupada per vegetació, 

que suposa un total de 241 ha. 

Aquestes xifres varien segons la superfície de cada districte, des del 8% al 34%, 

essent el districte 2 el més desfavorit. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En l’anterior Pla Director dels Espais Verds, i en diferents projectes urbanístics va 

sorgir l’anomenada Cornisa Verda, amb l’objectiu de crear una connexió entre diversos 

espais verds urbans, millorar i potenciar la connectivitat verda. 

Continuant amb aquesta idea de connectivitat verda, es proposa la creació d’un 

corredor verd: EL TRIANGLE VERD. 

La idea, per una part, és crear una zona de passeig continu on el ciutadà pugui obtenir 

els recursos i equipaments ecosistèmics, socials, d’integració i de gaudiment de la 

ciutat, i per l’altra, promoure la biodiversitat de flora i fauna, i la seva connectivitat, els 

equipaments lúdics: jocs per a la infància i l’adolescència, elements per a la salut, 

esportius... 

L’objectiu del corredor verd és naturalitzar la ciutat per tal de garantir una major 

influència dels beneficis dels espais verds per als ciutadans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Triangle Verd es conforma des dels grans eixos de connexió de la ciutat: està 

format per l’anomenada Cornisa Verda: des del parc de la Torrassa, avinguda de 

Catalunya, parc de Les Planes i el parc de Can Buxeres i els eixos que travessen la 

ciutat, la rambla de la Marina i l’avinguda de la Granvia, incloent el Parc de les Planes. 

En aquest estudi s’estudia l’índex de cobertura d’espais verds i l’estudi de beneficis 

ambientals que genera aquest espai. 

Imatge: En verd clar: delimitació del corredor verd de la ciutat de L’Hospitalet. En verd fosc: projecció de la possible 

ampliació del corredor verd 
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El Triangle Verd, suposa una superfície de 23,25 ha d’espais verds, amb un total de 

5.647 unitats d’arbrat en els espais verds, més 3.527 unitats que conformen l’arbrat 

viari. 

Suposa una cobertura de 24,27 ha, aproximadament el 30% de l’arbrat de la ciutat. 

 

2. ESTUDI AMBIENTAL 

S’ha realitzat l’estudi ambiental de l’aportació de l’arbrat de la ciutat en quant a 

captació de CO2, intercepció de pluja i neteja d’elements tòxics de l’aire, com són el 

O3, NO2, SO2 i PM2,6. 

Les dades han estat recollides segons el Protocol de Càlcul de Beneficis Ambientals 

en les Plantacions, del Servei tècnic de Manteniment del Verd Urbà i Biodiversitat. 

La quantitat de CO2 absorbit per l’arbrat d’espais verds i viari de L’Hospitalet, és de 

2.730.504,51 Kg/any (2.730,50 Tn/any), amb una mitjana per arbre de 72,93Kg/any. 

DISTRICTES 
CO2 absorbit 

(Kg/any) 
% Mitjana (Kg/ut) 

D-01 611.444,34   22% 76,00 

D-02 131.383,42 5% 47,23 

D-03 834.307,36 31% 80,64 

D-04 202.598,43 7% 48,04 

D-05 329.810,48 12% 73,25 

D-06 630.960,48 23% 82,13 

TOTAL 2.730.504,51 100% 72,93 
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DISTRICTES 
Pluja interceptada 

(L/any) 
% 

Mitjana 

(L/ut) 

D-01 94.025.152,80 28% 14.780,33 

D-02 12.791.810,00 4% 5.866,24 

D-03 79.775.996,00 24% 10.148,26 

D-04 23.905.946,00 7% 9.809,36 

D-05 37.282.218,20 11% 10.734,18 

D-06 90.317.714,20 26% 14.912,49 

TOTAL 338.098.837,20 100% 11.860,51 

 

 

Respecte a les partícules en suspensió inferiors a 2,6 micres (PM2,6), s’absorbeixen 

4.365.998,22 g/any (4.36Tn), amb una mitjana per arbre de 116,62 g. 

 

  

 

 

 

 

 

28%

4%

24%
7%

11%

23% D-1

D-2

D-3

D-4

D-5

D-6

DISTRICTES PM2,6 total (g) % Mitjana 

(g/ut) 

D-01 996.474,06 23% 123,86 

D-02 229.070,18 5% 82,34 

D-03 1.056.946,13 24% 102,16 

D-04 422.600,11 10% 100,21 

D-05 597.604,27 14% 136,88 

D-06 1.063.303,47 24% 138,41 

TOTAL 4.365.998,22 100% 116,62 
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El Triangle Verd proposat representa una superfície de 65,22 ha, amb 112 espais 

verds i 9.174 unitats d’arbrat, amb una gran influència ambiental, social i econòmica 

per a la ciutat. 

 

3. RESUM DE LES DADES AMBIENTALS 
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CO2 ABSORBIT PER L’ARBRAT EN EL TRIANGLE VERD 

ESPAIS VERDS 

Districtes nº arbres CO2 absorbit (Kg/any)  % 

D-01 4.148 323.918,13 21% 

D-02 855 55.147,13 4% 

D-03 6.128 512.735,75 33% 

D-04 2.003 75.880,20 5% 

D-05 2.345 158.358,19 10% 

D-06 5.511 429.070,69 28% 

TOTS 20.990 1.555.110,09 100% 

CORREDOR ÀMBIT ESPAIS VERDS 5.647 436.706,56 28% 

    

VIARI 

Districtes nº arbres CO2 absorbit (Kg/any)  % 

D-01 3.897 287.526,21 24% 

D-02 1.927 76.236,29 6% 

D-03 4.218 321.571,61 27% 

D-04 2.214 126.718,23 11% 

D-05 2.021 161.452,29 14% 

D-06 2.171 201.889,79 17% 

TOTS 16.448 1.175.394,42 100% 

CORREDOR ÀMBIT VIARI 3.527 279.507,74 24%      

 

ESPAIS VERDS + VIARI 

Districtes nº arbres CO2 absorbit (Kg/any)  % 

D-01 8.045 611.444,34 22% 

D-02 2.782 131.383,42 5% 

D-03 10.346 834.307,36 31% 

D-04 4.217 202.598,43 7% 

D-05 4.366 319.810,48 12% 

D-06 7.682 630.960,48 23% 

TOTS 37.438 2.730.504,51 100% 

TOTAL CORREDOR VERD 9.174 716.214,30 26% 

 

PLUJA INTERCEPTADA 

ESPAIS VERDS 

Districtes nº arbres Pluja interceptada (L) % 

D-1 4.148 35.187.906,80 23% 

D-2 855 4.652.453,00 3% 

D-3 6.128 42.628.991,00 28% 

D-4 2.003 4.959.066,00 3% 

D-5 2.345 12.719.152,20 8% 

D-6 5.511 51.165.653,20 34% 

TOTS 20.990 151.313.222,20 100% 

CORREDOR ESPAIS VERDS 5.647 53.485.679,00 35% 
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VIARI 

Districtes nº arbres Pluja interceptada (L) % 

D-1 3.897 58.837.246,00 31% 

D-2 1.927 8.139.357,00 4% 

D-3 4.218 37.147.005,00 20% 

D-4 2.214 18.946.880,00 10% 

D-5 2.021 24.563.066,00 13% 

D-6 2.171 39.152.061,00 21% 

TOTS 16.448 186.785.615,00 100% 

CORREDOR ESPAIS VERDS 3.527 51.983.105,00 28% 

 

ESPAIS VERDS + VIARI 

Districtes nº arbres Pluja interceptada (L) % 

D-01 8.045 94.025.152,80 28% 

D-02 2.782 12.791.810,00 4% 

D-03 10.346 79.775.996,00 24% 

D-04 4.217 23.905.946,00 7% 

D-05 4.366 37.282.218,20 11% 

D-06 7.682 90.317.714,20 27% 

TOTS 37.438 338.098.837,20 100% 

TOTAL CORREDOR VERD 9.174 105.468.784,00 31% 

 

OZÓ 

ESPAIS VERDS 

Districtes nº arbres Ozó (g)  % 

D-01 4.148 429.925,05 22% 

D-02 855 59.657,82 3% 

D-03 6.128 527.397,15 27% 

D-04 2.003 101.436,60 5% 

D-05 2.345 232.771,07 12% 

D-06 5.511 596.154,82 31% 

TOTS 20.990 1.947.342,52 100% 

CORREDOR ÀMBIT ESPAIS VERDS 5.647 543.814,97 28% 

    

VIARI 

Districtes nº arbres Ozó (g)  % 

D-01 3.897 406.024,77 27% 

D-02 1.927 106.520,36 7% 

D-03 4.218 343.431,32 23% 

D-04 2.214 191.983,01 13% 

D-05 2.021 188.606,58 13% 

D-06 2.171 243.552,02 16% 

TOTS 16.448 1.480.118,06 100% 

CORREDOR ÀMBIT VIARI 3.527 386.377,50 26% 
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ESPAIS VERDS + VIARI 

Districtes nº arbres Ozó (g)  % 

D-01 8.045 835.949,82 24% 

D-02 2.782 166.178,18 5% 

D-03 10.346 870.828,47 25% 

D-04 4.217 293.419,61 9% 

D-05 4.366 421.377,65 12% 

D-06 7.682 839.706,84 25% 

TOTS 37.438 3.427.460,57 100% 

TOTAL CORREDOR VERD 9.174 930.192,47 27% 

 

DIÒXID DE NITROGEN 

ESPAIS VERDS 

Districtes nº arbres Diòxid de nitrogen (g)  % 

D-01 4.148 56.535,40 26% 

D-02 855 4.642,11 2% 

D-03 6.128 58.650,17 27% 

D-04 2.003 5.098,86 2% 

D-05 2.345 16.347,30 7% 

D-06 5.511 77.839,83 36% 

TOTS 20.990 219.113,67 100% 

CORREDOR ÀMBIT ESPAIS VERDS 5.647 87.201,87 40% 

    

VIARI 

Districtes nº arbres Diòxid de nitrogen (g)  % 

D-01 3.897 103.908,72 35% 

D-02 1.927 15.187,79 5% 

D-03 4.218 45.631,06 15% 

D-04 2.214 28.323,18 9% 

D-05 2.021 38.528,21 13% 

D-06 2.171 68.730,37 23% 

TOTS 16.448 300.309,33 100% 

CORREDOR ÀMBIT VIARI 3.527 88.737,97 30% 

 

ESPAIS VERDS + VIARI 

Districtes nº arbres Diòxid de nitrogen (g)  % 

D-01 8.045 160.444,12 31% 

D-02 2.782 19.829,90 4% 

D-03 10.346 104.281,23 20% 

D-04 4.217 33.422,04 6% 

D-05 4.366 54.875,51 11% 

D-06 7.682 146.570,20 28% 

TOTS 37.438 519.423,00 100% 

TOTAL CORREDOR VERD 9.174 175.939,84 34% 

 

 



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 – 2028 
 
 
   Annex 9.  Anàlisi ambiental del Triangle Verd 
 

 

           PDVUL’H - 198 

 

DIÒXID DE SOFRE 

ESPAIS VERDS 

Districtes nº arbres Diòxid de sofre (g)  % 

D-01 4.148 21.762,09 30% 

D-02 855 1.250,46 2% 

D-03 6.128 15.360,96 21% 

D-04 2.003 1.033,49 1% 

D-05 2.345 4.031,95 5% 

D-06 5.511 30.300,33 41% 

TOTS 20.990 73.739,28 100% 

CORREDOR ÀMBIT ESPAIS VERDS 5.647 35.956,57 49% 

    

VIARI 

Districtes nº arbres Diòxid de sofre (g)  % 

D-01 3.897 47.550,83 37% 

D-02 1.927 6.469,45 5% 

D-03 4.218 15.820,69 12% 

D-04 2.214 11.302,54 9% 

D-05 2.021 16.894,60 13% 

D-06 2.171 31.728,67 24% 

TOTS 16.448 129.766,78 100% 

CORREDOR ÀMBIT VIARI 3.527 39.872,21 31% 

 

ESPAIS VERDS + VIARI 

Districtes nº arbres Diòxid de sofre (g)  % 

D-01 8.045 69.312,92 34% 

D-02 2.782 7.719,91 4% 

D-03 10.346 31.181,65 15% 

D-04 4.217 12.336,03 6% 

D-05 4.366 20.926,55 10% 

D-06 7.682 62.029,00 31% 

TOTS 37.438 203.506,06 100% 

TOTAL CORREDOR VERD 9.174 75.828,78 37% 

 

PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ 

ESPAIS VERDS 

Districtes nº arbres PM2,6 total (g)  % 

D-01 4.148 529.658,47 20% 

D-02 855 96.978,47 4% 

D-03 6.128 720.099,20 27% 

D-04 2.003 168.376,92 6% 

D-05 2.345 355.750,05 13% 

D-06 5.511 768.864,12 29% 

TOTS 20.990 2.639.727,23 100% 

CORREDOR ÀMBIT ESPAIS VERDS 5.647 700.445,67 27% 
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VIARI 

Districtes nº arbres PM2,6 total (g)  % 

D-01 3.897 466.815,59 27% 

D-02 1.927 132.091,71 8% 

D-03 4.218 336.846,93 20% 

D-04 2.214 254.223,19 15% 

D-05 2.021 241.854,22 14% 

D-06 2.171 294.439,35 17% 

TOTS 16.448 1.726.270,99 100% 

CORREDOR ÀMBIT VIARI 3.527 497.876,61 29% 

 

ESPAIS VERDS + VIARI 

Districtes nº arbres PM2,6 total (g)  % 

D-01 8.045 996.474,06 23% 

D-02 2.782 229.070,18 5% 

D-03 10.346 1.056.946,13 24% 

D-04 4.217 422.600,11 10% 

D-05 4.366 597.604,27 14% 

D-06 7.682 1.063.303,47 24% 

TOTS 37.438 4.365.998,22 100% 

TOTAL CORREDOR VERD 9.174 1.198.322,28 27% 

 

 

4. CONCLUSIÓ 

La realització del Triangle Verd format per l’eix horitzontal de la Cornisa Verda 

(Torrassa – avd. Catalunya – Planes – Can Cluset i Can Buxeres) i els eixos de rb. 

Marina i la Granvia conformen una connectivitat verda, amb una connexió entre els 

barris aportant grans beneficies tant mediambientals com socials i per a la salut dels 

ciutadans. 



ANNEX 10 – SELECCIÓ D’ARBRAT: 

CARACTERÍSTIQUES I COMPORTAMENT DE LES 

ESPÈCIES ARBÒRIES 
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Acer buergerianum

6 a 15m ovoidal t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana moderat     moderada  

Acer campestre

6 a 15m esf èr ica resist ent t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana moderat     moderada   f requent  

Acer campestre 'Elsrijk'

6 a 15m cònica t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor densa moderat     moderada  

Acer campestre 'Queen Elizabeth'

6 a 15m cònica t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana moderat     moderada  

Acer x freemani 'Armstrong'

+15m columnar t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana ràpid moderada  

Acer freemani 'Jeffersred' 

Autumn Blaze
6 a 15m ovoidal t olerant t olerant sensible Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana ràpid moderada  

Acer monspessulanum

6 a 15m esf èr ica resist ent resist ent resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana lent    moderada  

morfologia afectacionsfuncionalitathàbitat

Espècie
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Acer negundo

6 a 15m esf èr ica resist ent t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m zona verda caduca primavera t ardor mit jana ràpid greu crònica moderada

Acer negundo 'Flamingo'

6 a 15m ovoidal t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m zona verda caduca primavera t ardor mit jana moderat     greu crònica

Acer platanoides

+15m ovoidal sensible t olerant t olerant Sol/ semiombra + 4,5m carrer caduca primavera t ardor densa ràpid moderada   f requent  import ant

Acer platanoides 'Columnare'

+15m columnar sensible t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor densa lent    moderada   f requent  moderada

Acer platanoides 'Crimson King'

+15m ovoidal sensible t olerant t olerant Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera t ardor densa moderat     moderada   f requent  moderada

Acer saccharinum

+15m ovoidal t olerant t olerant sensible Sol/ semiombra + 4,5m carrer caduca primavera est iu mit jana ràpid moderada   f requent  import ant

Acer saccharinum 'Pyramidale'

+15m ovoidal t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera est iu densa ràpid moderada   f requent  import ant

morfologia afectacionsfuncionalitathàbitat

Espècie
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Acer saccharinum 'Laciniatum 

Wieri'
+15m pèndula t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra + 4,5m carrer caduca primavera est iu mit jana ràpid moderada   f requent  import ant

Aesculus x carnea

6 a 15m esf èr ica sensible sensible t olerant Sol 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera t ardor densa lent     f requent  

Aesculus x carnea 'Briotii'

6 a 15m esf èr ica sensible sensible t olerant Sol 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera densa lent     f requent  

Aesculus hippocastanum

+15m esf èr ica sensible sensible t olerant Sol + 4,5m carrer caduca primavera t ardor densa moderat      f requent  import ant

Albizia julibrissin

6 a 15m est esa resist ent resist ent resist ent Sol 3,5 a 4,5m zona verda caduca est iu t ardor lleugera ràpid  f requent  moderada

Albizia julibrissin 'Boubri' 

Ombrella
6 a 15m est esa resist ent resist ent resist ent Sol 3,5 a 4,5m zona verda caduca est iu t ardor lleugera ràpid  f requent  

Albizia julibrissin 'Summer 

Chocolate'
6 a 15m est esa resist ent resist ent resist ent Sol 2,5 a 3,5m zona verda caduca est iu t ardor lleugera ràpid
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Araucaria heterophylla

+15m cònica resist ent t olerant t olerant Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m zona verda perenne est iu t ardor densa ràpid moderada  moderada

Arbutus unedo

-6m   irregular resist ent resist ent t olerant Sol/ semiombra 2 a 2,5m zona verda perenne t ardor t ardor densa lent    

Bauhinia purpurea

6 a 15m esf èr ica resist ent resist ent t olerant Sol 2,5 a 3,5m carrer caduca t ardor t ardor mit jana moderat     

Bauhinia variegata

6 a 15m esf èr ica resist ent resist ent t olerant Sol 3,5 a 4,5m zona verda caduca primavera t ardor mit jana moderat     

Brachychiton acerifolius

+15m ovoidal resist ent resist ent resist ent Sol + 4,5m zona verda caduca est iu t ardor densa moderat     import ant

Brachychiton discolor

+15m ovoidal resist ent resist ent resist ent Sol + 4,5m zona verda caduca est iu t ardor mit jana moderat     import ant

Brachychiton populneus

6 a 15m ovoidal resist ent resist ent resist ent Sol 3,5 a 4,5m carrer perenne primavera t ardor densa moderat     moderada
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Calocedrus decurrens

+15m columnar resist ent t olerant resist ent Sol/ semiombra 2 a 2,5m zona verda perenne hivern t ardor densa lent    moderada

Calocedrus decurrens 

'Aureovariegata'
+15m columnar resist ent t olerant resist ent Sol/ semiombra 2 a 2,5m zona verda perenne hivern t ardor densa lent    

Casuarina cunninghamiana

+15m columnar resist ent resist ent t olerant Sol 2,5 a 3,5m carrer perenne t ardor t ardor mit jana ràpid moderada  

Catalpa bignonioides

6 a 15m esf èr ica resist ent t olerant t olerant Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m zona verda caduca primavera t ardor mit jana ràpid  f requent  moderada

Catalpa bignonioides 'Nana'

-6m   esf èr ica resist ent t olerant t olerant Sol/ semiombra 2 a 2,5m zona verda caduca densa lent     f requent  

Celtis australis

+15m esf èr ica resist ent resist ent resist ent Sol + 4,5m carrer caduca primavera t ardor densa moderat     moderada  moderada

Celtis sinensis

6 a 15m esf èr ica resist ent resist ent t olerant Sol + 4,5m carrer caduca primavera t ardor densa moderat     moderada  moderada
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Ceratonia siliqua

6 a 15m est esa resist ent resist ent resist ent Sol 3,5 a 4,5m zona verda perenne t ardor est iu densa moderat     import ant

Cercis canadensis

6 a 15m esf èr ica resist ent t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana moderat      f requent  

Cercis canadensis 'Forest Pansy'

6 a 15m esf èr ica resist ent t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana moderat      f requent  

Cercis chinensis

-6m   esf èr ica resist ent t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana lent    

Cercis siliquastrum

6 a 15m esf èr ica resist ent resist ent t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana moderat      f requent  

Chitalpa tashkentensis 

'Pink Dawn'
-6m   esf èr ica resist ent resist ent t olerant Sol 2,5 a 3,5m carrer caduca est iu mit jana ràpid  f requent  

Chitalpa tashkentensis 

'Minsum' Summer Bells
-6m   esf èr ica resist ent resist ent t olerant Sol 2,5 a 3,5m carrer caduca est iu mit jana ràpid  f requent  
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Chorisia speciosa

6 a 15m irregular resist ent resist ent resist ent Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m zona verda caduca t ardor est iu mit jana ràpid

Citrus aurantium

-6m   esf èr ica resist ent t olerant t olerant Sol/ semiombra 2 a 2,5m zona verda perenne primavera t ardor densa moderat     crònica

Cleorodendrum trichotomum

-6m   esf èr ica resist ent resist ent t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m zona verda caduca est iu t ardor mit jana lent    

Corylus colurna

+15m ovoidal t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer caduca hivern t ardor mit jana moderat     moderada  moderada

Crataegus laevigata 

'Paul's Scarlet'
-6m   esf èr ica resist ent t olerant t olerant Sol 2 a 2,5m carrer caduca primavera t ardor densa lent     f requent  

Crataegus x lavalleei 'Carrierei'

-6m   ovoidal resist ent t olerant t olerant Sol 2 a 2,5m carrer caduca primavera t ardor densa lent     f requent  

Cupressus arizonica 'Fastigiata'

+15m columnar resist ent resist ent resist ent Sol 2,5 a 3,5m zona verda perenne hivern t ardor densa moderat     greu crònica
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Cupressus sempervirens 'Stricta'

+15m columnar resist ent resist ent resist ent Sol 2 a 2,5m zona verda perenne hivern t ardor densa moderat     greu crònica

Elaeagnus angustifolia

6 a 15m irregular t olerant resist ent resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m zona verda caduca primavera t ardor lleugera ràpid

Elaeagnus 'Quicksilver'

-6m   irregular t olerant resist ent resist ent Sol 2 a 2,5m zona verda caduca primavera t ardor lleugera ràpid

Erythrina caffra

6 a 15m est esa resist ent resist ent resist ent Sol + 4,5m zona verda caduca primavera t ardor mit jana ràpid moderada

Erythrina crista-galli

-6m   est esa resist ent resist ent resist ent Sol 3,5 a 4,5m zona verda caduca primavera t ardor mit jana moderat     

Erythrina falcata

6 a 15m esf èr ica resist ent resist ent resist ent Sol/ semiombra + 4,5m zona verda caduca primavera t ardor mit jana moderat     

Ficus carica

6 a 15m est esa resist ent resist ent resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m zona verda caduca primavera est iu densa ràpid  f requent  
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Ficus microcarpa

+15m esf èr ica resist ent t olerant t olerant Sol/ semiombra + 4,5m carrer perenne primavera t ardor densa ràpid  f requent  import ant

Ficus rubiginosa 'Australis'

6 a 15m esf èr ica resist ent t olerant t olerant Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer perenne est iu t ardor densa moderat      f requent  import ant

Firmiana simplex

6 a 15m esf èr ica t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m zona verda caduca est iu t ardor densa moderat     moderada

Fraxinus americana

+15m ovoidal t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra + 4,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana ràpid greu  f requent  moderada

Fraxinus angustifolia

+15m ovoidal t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera est iu mit jana ràpid greu  f requent  

Fraxinus angustifolia 'Raywood'

+15m ovoidal t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera mit jana ràpid greu

Fraxinus ornus

6 a 15m esf èr ica t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera est iu densa moderat     moderada   f requent  
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Fraxinus ornus 'Mecsek'

-6m   esf èr ica t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 2 a 2,5m carrer caduca primavera densa moderat     moderada  

Fraxinus ornus 

'Paus Johannes-Paulus II' Obelisk
6 a 15m columnar t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 2 a 2,5m carrer caduca primavera est iu densa moderat     moderada  

Ginkgo biloba

+15m cònica t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer caduca t ardor mit jana lent    moderada

Ginkgo biloba 'Fastigiata'

+15m columnar t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca densa lent    

Gleditsia triacanthos 

'Elegantissima'
-6m   ovoidal resist ent t olerant resist ent Sol 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor densa lent    

Gleditsia triacanthos f. inermis

+15m ovoidal resist ent t olerant resist ent Sol/ semiombra + 4,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana ràpid moderada

Gleditsia triacanthos 'Rubylace'

-6m   esf èr ica resist ent t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana ràpid
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Gleditsia triacanthos 'Skyline'

+15m cònica resist ent t olerant resist ent Sol 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana ràpid moderada

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

6 a 15m cònica resist ent t olerant resist ent Sol 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera mit jana ràpid moderada

Grevillea robusta

+15m ovoidal resist ent resist ent resist ent Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer perenne primavera t ardor mit jana ràpid moderada

Hibiscus syriacus

-6m   vent all t olerant t olerant t olerant Sol 2 a 2,5m carrer caduca est iu t ardor mit jana lent     f requent  

Jacaranda mimosifolia

6 a 15m est esa resist ent t olerant t olerant Sol + 4,5m zona verda caduca primavera t ardor lleugera moderat      f requent  

Koelreuteria bipinnata

6 a 15m esf èr ica resist ent t olerant resist ent Sol 2,5 a 3,5m carrer caduca est iu t ardor densa ràpid

Koelreuteria paniculata

6 a 15m esf èr ica t olerant t olerant resist ent Sol 2,5 a 3,5m carrer caduca est iu t ardor mit jana moderat     
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Koelreuteria paniculata 

'Fastigiata'
6 a 15m columnar t olerant t olerant resist ent Sol 2 a 2,5m carrer caduca est iu t ardor mit jana moderat     

Laurus nobilis

-6m   cònica resist ent resist ent resist ent Sol/ semiombra 2 a 2,5m carrer perenne primavera t ardor densa lent    crònica moderada

Ligustrum lucidum

6 a 15m esf èr ica resist ent t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer perenne est iu t ardor densa ràpid greu

Ligustrum lucidum 

'Excelsum Superbum'
6 a 15m esf èr ica resist ent t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer perenne est iu t ardor densa moderat     greu

Liquidambar styraciflua

+15m cònica t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana moderat     import ant

Liquidambar styraciflua 

'Worplesdon'
+15m cònica t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana moderat     import ant

Maclura pomifera

+15m esf èr ica t olerant t olerant resist ent Sol 3,5 a 4,5m zona verda caduca primavera t ardor mit jana ràpid moderada  moderada
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Magnolia grandiflora 

"Gallisoniensis"
+15m cònica t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m zona verda perenne primavera t ardor densa lent    import ant

Melia azedarach

6 a 15m ovoidal resist ent resist ent resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana ràpid moderada

Melia azedarach 'Umbraculifera'

6 a 15m esf èr ica t olerant resist ent resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor densa moderat     moderada

Morus alba

6 a 15m esf èr ica resist ent resist ent resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m zona verda caduca primavera primavera densa ràpid greu import ant

Morus alba 'Fruitless'

6 a 15m esf èr ica resist ent resist ent resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera densa ràpid greu import ant

Morus alba 'Pendula'

6 a 15m est esa resist ent t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m zona verda caduca primavera primavera densa ràpid greu

Morus bombycis (M. Kagayamae)

6 a 15m est esa resist ent resist ent resist ent Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m zona verda caduca primavera primavera densa ràpid greu
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Morus nigra

6 a 15m esf èr ica resist ent t olerant resist ent Sol 2,5 a 3,5m zona verda caduca primavera est iu densa moderat     greu

Olea europaea

6 a 15m irregular resist ent resist ent resist ent Sol 2,5 a 3,5m zona verda perenne primavera t ardor mit jana lent    greu  f requent  moderada

Ostrya carpinifolia

+15m ovoidal t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana lent    moderada  moderada

Parkinsonia aculeata

-6m   est esa resist ent resist ent resist ent Sol 2,5 a 3,5m zona verda caduca est iu t ardor lleugera ràpid

Parrotia persica

6 a 15m ovoidal sensible t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m zona verda caduca primavera t ardor densa lent    

Paulownia tomentosa

+15m esf èr ica t olerant t olerant t olerant Sol 3,5 a 4,5m zona verda caduca primavera est iu mit jana ràpid import ant

Phoenix canariensis

+15m vent all resist ent resist ent resist ent Sol + 4,5m zona verda perenne t ardor mit jana moderat     crònica

Phoenix dactylifera

+15m vent all resist ent resist ent resist ent Sol + 4,5m zona verda perenne t ardor mit jana moderat      f requent  
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Phoenix dactylifera

+15m vent all resist ent resist ent resist ent Sol + 4,5m zona verda perenne t ardor mit jana moderat      f requent  

Photinia x fraseri 'Red Robin'

-6m   esf èr ica t olerant t olerant resist ent Sol 2 a 2,5m carrer perenne primavera t ardor densa lent    

Phytolacca dioica

6 a 15m est esa resist ent resist ent resist ent Sol + 4,5m zona verda caduca primavera t ardor densa ràpid import ant

Pinus canariensis

+15m cònica resist ent resist ent resist ent Sol + 4,5m zona verda perenne primavera t ardor mit jana moderat     crònica import ant

Pinus halepensis

+15m irregular resist ent resist ent resist ent Sol 3,5 a 4,5m zona verda perenne primavera t ardor mit jana ràpid crònica import ant

Pinus pinaster

+15m cònica resist ent t olerant resist ent Sol 3,5 a 4,5m zona verda perenne primavera t ardor densa ràpid crònica import ant

Pinus pinea

+15m est esa resist ent resist ent t olerant Sol + 4,5m zona verda perenne primavera t ardor densa moderat     crònica import ant

morfologia afectacionsfuncionalitathàbitat
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Pistacia chinensis

6 a 15m esf èr ica t olerant resist ent resist ent Sol 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana moderat     

Platanus x acerifolia

+15m ovoidal t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra + 4,5m carrer caduca primavera t ardor densa ràpid moderada  crònica import ant

Platanus x acerifolia 

'Pyramidalis'
+15m cònica t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra + 4,5m carrer caduca primavera t ardor densa ràpid moderada   f requent  moderada

Platanus orientalis

+15m ovoidal t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera t ardor densa moderat     moderada   f requent  moderada

Platanus orientalis var. cuneata

+15m esf èr ica t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera t ardor densa moderat     moderada   f requent  

Podocarpus neriifolius

+15m columnar resist ent t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer perenne est iu t ardor densa lent    

Prunus avium 'Plena'

6 a 15m esf èr ica t olerant t olerant t olerant Sol 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera mit jana moderat      f requent  moderada

morfologia afectacionsfuncionalitathàbitat
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Prunus cerasifera 'Nigra'

-6m   esf èr ica t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera est iu mit jana moderat      f requent  

Prunus cerasifera 'Pisardii' 

(Atropurpurea)
-6m   esf èr ica t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera est iu mit jana moderat      f requent  

Prunus x eminens 

'Umbraculifera'
-6m   esf èr ica t olerant t olerant t olerant Sol 2 a 2,5m carrer caduca primavera densa lent     f requent  

Prunus serrulata 'Kanzan'

6 a 15m esf èr ica t olerant t olerant t olerant Sol 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera mit jana moderat      f requent  

Prunus virginiana 'Shubert'

6 a 15m ovoidal sensible t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera est iu densa moderat      f requent  

Pyrus calleryana 'Aristocrat'

+15m cònica t olerant t olerant t olerant Sol 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera est iu mit jana ràpid moderada

Pyrus calleryana 'Bradford'

6 a 15m esf èr ica t olerant t olerant t olerant Sol 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera est iu densa ràpid moderada

morfologia afectacionsfuncionalitathàbitat

Espècie



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 - 2028 
  
                                                                Annex 10.  Selecció d’arbrat.  Característiques i comportament de les espècies 

 

PDVUL’H - 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a
lç

a
d

a

p
o

rt

ca
lo

r

se
q

u
er

a

ca
lç

llu
m

es
p

a
i n

ec
es

sa
ri

u
b

ic
a

ci
ó

fu
lla

fl
o

ra
ci

ó

fr
u

it

o
m

b
ra

cr
ei

xe
m

en
t

co
lo

r 
fl

o
r

a
l·l

ér
g

ie
s

p
la

g
u

es

p
a

vi
m

en
t

Pyrus calleryana 'Chanticler'

6 a 15m ovoidal t olerant t olerant t olerant Sol 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera est iu densa ràpid

Pyrus calleryana 'Redspire'

6 a 15m cònica t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera est iu mit jana moderat     moderada

Pyrus salicifolia 'Pendula'

-6m   esf èr ica t olerant t olerant resist ent Sol 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera est iu mit jana moderat     

Quercus glauca

6 a 15m esf èr ica t olerant t olerant sensible Sol 3,5 a 4,5m zona verda perenne primavera t ardor densa lent    greu

Quercus ilex

6 a 15m esf èr ica resist ent resist ent t olerant Sol/ semiombra + 4,5m zona verda perenne primavera t ardor densa lent    greu  f requent  

Quercus suber

6 a 15m irregular resist ent resist ent sensible Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m zona verda perenne primavera t ardor densa lent    greu  f requent  moderada

Rhus typhina

-6m   esf èr ica t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 2 a 2,5m carrer caduca est iu t ardor lleugera moderat     
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Robinia x margaretta 

'Pink Cascade' (Casque Rouge')
6 a 15m esf èr ica t olerant resist ent resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera t ardor lleugera moderat      f requent  import ant

Robinia pseudoacacia

+15m ovoidal t olerant resist ent resist ent Sol 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera t ardor lleugera ràpid  f requent  import ant

Robinia pseudoacacia 

'Bessoniana'
+15m ovoidal t olerant resist ent resist ent Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana ràpid  f requent  import ant

Robinia pseudoacacia 'Frisia'

6 a 15m ovoidal t olerant resist ent resist ent Sol 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana moderat      f requent  import ant

Robinia pseudoacacia 

'Pyramidalis'
6 a 15m columnar t olerant resist ent resist ent Sol 2 a 2,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana moderat      f requent  import ant

Robinia pseudoacacia 

'Umbraculifera'
6 a 15m esf èr ica t olerant resist ent resist ent Sol 2,5 a 3,5m carrer caduca densa moderat      f requent  import ant

Robinia pseudoacacia 

'Unifoliola'
+15m ovoidal t olerant resist ent resist ent Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana ràpid  f requent  import ant
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Schinus terebinthifolia

6 a 15m esf èr ica resist ent resist ent resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m zona verda perenne est iu t ardor densa moderat     import ant

Sorbus domestica

+15m ovoidal t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m zona verda caduca primavera t ardor mit jana moderat      f requent  

Styphnolobium japonicum 

(Sophora japonica)
+15m esf èr ica t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer caduca est iu t ardor mit jana ràpid moderada

Styphnolobium j. 'Columnare' 

(Sophora 'Columnare')
+15m columnar t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca est iu t ardor mit jana moderat     moderada

Styphnolobium 'Flright' 

Princeton Upright (Sophora)
6 a 15m ovoidal t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca est iu t ardor mit jana moderat     moderada

Styphnolobium j. 'Regent' 

(Sophora 'Regent')
6 a 15m ovoidal t olerant t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca est iu t ardor mit jana moderat     moderada

Syagrus romanzoffiana

6 a 15m vent all resist ent t olerant t olerant Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m carrer perenne hivern lleugera ràpid
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Tabebuia rosea

6 a 15m esf èr ica resist ent t olerant resist ent Sol 3,5 a 4,5m zona verda caduca primavera t ardor mit jana ràpid

Tamarix gallica

6 a 15m esf èr ica resist ent resist ent t olerant Sol 2,5 a 3,5m zona verda caduca est iu lleugera moderat     

Tamarix ramosissima 

(T. pentandra)
-6m   esf èr ica resist ent resist ent t olerant Sol 2,5 a 3,5m zona verda caduca est iu lleugera moderat     

Tecoma stans

6 a 15m ovoidal resist ent resist ent t olerant Sol 2 a 2,5m carrer caduca est iu t ardor mit jana ràpid

Tilia x euchlora

+15m ovoidal t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra + 4,5m carrer caduca est iu t ardor densa moderat     moderada   f requent  moderada

Tilia x europaea

+15m ovoidal sensible t olerant t olerant Sol/ semiombra + 4,5m zona verda caduca primavera t ardor densa moderat     moderada   f requent  moderada

Tilia x europaea 'Pallida'

+15m cònica sensible t olerant t olerant Sol/ semiombra + 4,5m carrer caduca primavera t ardor mit jana moderat     moderada   f requent  moderada
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Tilia tomentosa

+15m ovoidal t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra + 4,5m carrer caduca est iu t ardor densa moderat     moderada   f requent  moderada

Tilia tomentosa 'Szeleste'

+15m ovoidal t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra + 4,5m carrer caduca est iu t ardor densa moderat     moderada   f requent  

Tipuana tipu

6 a 15m est esa resist ent resist ent t olerant Sol + 4,5m zona verda caduca est iu hivern mit jana ràpid  f requent  moderada

Trachycarpus fortunei

6 a 15m vent all resist ent t olerant resist ent Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m zona verda perenne t ardor mit jana moderat      f requent  

Ulmus 'Columella'

+15m columnar t olerant t olerant t olerant Sol/ semiombra 2,5 a 3,5m carrer caduca primavera primavera densa moderat     moderada   f requent  moderada

Ulmus minor

+15m ovoidal resist ent t olerant resist ent Sol/ semiombra + 4,5m zona verda caduca hivern primavera densa ràpid moderada  crònica import ant

Ulmus pumila

+15m ovoidal resist ent t olerant t olerant Sol/ semiombra + 4,5m zona verda caduca primavera primavera mit jana ràpid moderada  crònica import ant
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Washingtonia filifera

+15m vent all resist ent resist ent resist ent Sol + 4,5m zona verda perenne t ardor mit jana moderat     

Washingtonia robusta

+15m vent all resist ent resist ent resist ent Sol + 4,5m zona verda perenne t ardor mit jana moderat     

Ziziphus jujuba

6 a 15m irregular resist ent resist ent resist ent Sol/ semiombra 3,5 a 4,5m zona verda caduca primavera est iu mit jana moderat     
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1.  TIPOLOGIA D’ESPAIS I COBERTURA MÍNIMA ACONSELLABLE 

 

CLASSIFICACIÓ 
MOBILITAT 

TIPOLOGIA USOS PERCENTATGE 
COBERTURA MÍNIMA 

TIPOLOGIA D'ARBRE (PORT) INTENSITAT DE 
MANTENIMENT 

TIPUS 1.- VERTEBRALS Zones Residencials Eix vertebrals de 
tràfic 

70% Ports Grans/Mitjans, no es 
tant important el color, sí el 
port i els beneficis a la ciutat. 

Mitjà/Baix 

TIPUS 2.- ARTICULARS Zones Residencials Parcs i Micro Zones 70% Ports grans/Mitjans Baix 

TIPUS 2.- ARTICULARS Zones Residencials Us veïnal 50% Ports grans/Mitjans Baix 

TIPUS 2.- ARTICULARS Zones Comercials Comerç i passeig 30% Ports grans/Mitjà Mitjà/Baix 

TIPUS 2.- ARTICULARS Polígons industrials Empresari 50% Ports grans/Mitjans Baix 

TIPUS 3.- VEÏNALS Zones Comercials Comerç i i passeig 30% Ports grans/Mitjà Mitjà/Baix 

TIPUS 3.- VEÏNALS Zona Centre Turística/ Visita 10% Espècies amb elevada 
presència de color o 
emblemàtics. No es tan 
important el port. 

Mitjà-Elevat 

TIPUS 3.- VEÏNALS Zona Turística d'ús Turística d'estada 10% Ports grans/mitjans amb 
elevades cobertures amb 
elevada presencia de color 

Mitjà 
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2. SUPERFÍCIE DISPONIBLE I CÀLCUL DE LA COBERTURAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

Carrer Usos Espai Lliure Co Avo Avi Lc %Cc 

              

                

                

                

                

                

                

                

TOTALES   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

El càlcul per definir la superfície de cobertura de l’arbrat (Co), es basa en la següent fórmula: 

 

Co = (Avo + Avi ) x Lc x %Cc  
 

 

 

Co ; Superfície de cobertura objectiu (m2) 

 

Avo ; Amplada voreras (ml) 

 

Avi  ; Amplada vial (ml) 

 

Lc ;  Longitud del carrer (ml) 

 

% Cc ; Percentatge de Cobertura Mínima del carrer. 
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3. CÀLCUL DEL PERCENTATGE DE COBERTURA ACONSEGUIDA 

 

Carrer Número 
d'arbres 

Especie Cobertura 
(maduresa) 

Factor 
Corrector de 
la Cobertura 

Cobertura 
corregida 

  (ud)   (m2) (m2) 

            

            

            

            

 

 
Cobertura 
corregida 
(m2) 

Cobertura 
corregida 
(%) 

Objetivo Desviació 
(m2) 

Desviació 
(%)  

%Cc Co (m2) 
 

0,00 0,00% 70% 11.200,00 0,00 0,00% 
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4. CÀLCUL DEL PERCENTATGE DE DESVIACIÓ RESPECTE A L’OBJECTIU DE COBERTURA  

 

Cobertura corregida m2 Cobertura 
corregida (%) 

Cobertura 
Objectiu 

(m2) 

Cobertura 
Objectiu 

(%) 

Desviació 
(m2) 

Desviació (%) 

0,00 0,00% 11.200,00 70,00% 11.200,00 70,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CO2 absorbit/any Pluja 
interceptada 

Ozó Diòxid de 
Nitrogen 

Diòxid de Sulfur PM2,6 

  

  Kg Litres gr. gr. gr. gr. 

carrer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. CÀLCUL DEL SEGRETS DE CO2 I VARIABLES AMBIENTALS DE LES ESPÈCIES SELECCIONADES 

Carrer 
Ut. 

arbres 
Espècie 

CO2 
absorbit/any 

Pluja 
interceptada 

Ozó 
Diòxid de 
Nitrogen 

Diòxid 
de Sofre 

PM 
2,6 

Diàmetre 
mig 

Cobertura 
aproximada 

Radi 
capçada 

Diàmetre 
capçada 

Port 
final 

Estructura 

               

 

6. DADES DE LES ESPÈCIES 

Gènere Espècie Nom comú 
CO2 

absorbit/an
y 

Pluja 
interceptad

a 
Ozó 

Diòxid 
de 

Nitroge
n 

Diòxid 
de 

Sofre 
PM 2,6 

Diàmet
re mig 

Cobertu
ra 

aproxim
ada 

Radi 
capçada 

Diàmetre 
capçada 

   (Kg/ut) (L) (g) (g) (g) (g) (cm) (m2) (m) (m) 

Abies  alba Avet comú 66,20 9.593,00 322,05 13,61 4,54 403,70 40,00 113,10 6,00 12,00 

Abies pinsapo Pinsapo 66,20 9.593,00 322,05 13,61 4,54 403,70 40,00 113,10 6,00 12,00 

Acacia dealbata Mimosa platejada 37,01 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 15,00 28,27 3,00 6,00 

Acacia  longifolia Acàcia trinervis 37,01 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 15,00 28,27 3,00 6,00 

Acacia melanoxylon Acàcia negra 37,01 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 15,00 28,27 3,00 6,00 

Acacia  retinodes Mimosa de les 
quatre estacions 

46,22 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 15,00 19,64 2,50 5,00 

Acacia saligna Mimosa blava 16,39 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 15,00 12,57 2,00 4,00 

Acacia spp. Acàcia spp. 37,01 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 15,00 28,27 3,00 6,00 

Acer Warrenred' 
PACIFIC 
SUNSET® 

Auró 'Warrenred' 
PACIFIC SUNSET® 

59,18 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 15,00 12,57 2,00 4,00 

Acer  buergerianum  Auró trident 29,90 1.310,00 40,82 0,00 0,00 58,97 15,00 12,57 2,00 4,00 

Acer  campestre  Auró comú 10,00 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 15,00 12,57 2,00 4,00 

https://verd-urba.diba.cat/arbrat/erable-pacific-sunset
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Gènere Espècie Nom comú 
CO2 

absorbit/an
y 

Pluja 
interceptad

a 
Ozó 

Diòxid 
de 

Nitroge
n 

Diòxid 
de 

Sofre 
PM 2,6 

Diàmet
re mig 

Cobertu
ra 

aproxim
ada 

Radi 
capçada 

Diàmetre 
capçada 

   (Kg/ut) (L) (g) (g) (g) (g) (cm) (m2) (m) (m) 

Acer  campestre 
'Elsrijk'  

Auró comú 
'Elsrijk'  

10,00 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 15,00 12,57 2,00 4,00 

Acer  campestre 
'Queen 
Elizabeth'  

Auró 'Queen 
Elizabeth'  

10,00 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 15,00 12,57 2,00 4,00 

Acer  cappadocicum  Auró de 
Capadòcia 

10,00 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 15,00 38,48 3,50 7,00 

Acer  cappadocicum 
'Rubrum'  

Auró de 
Capadòcia 
'Rubrum' 

10,00 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 15,00 38,48 3,50 7,00 

Acer  davidii  Auró del Pare 
David 

10,00 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 15,00 38,48 3,50 7,00 

Acer  monspessulanu
m  

Auró de 
Montpeller 

59,18 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 15,00 12,57 2,00 4,00 

Acer negundo Auró de fulla de 
freixe 

59,18 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 15,00 28,27 3,00 6,00 

Acer negundo 
'Flamingo' 

Auró de fulla de 
freixe 'Flamingo' 

59,18 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 15,00 12,57 2,00 4,00 

Acer  opalus  Oró 59,18 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 15,00 28,27 3,00 6,00 

Acer platanoides  Auró platanoide 125,07 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 201,06 8,00 16,00 

Acer  platanoides 
'Columnare'  

Auró platanoide 
'Columnare' 

125,07 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 28,27 3,00 6,00 

Acer  platanoides 
'Crimson King' 

Auró platanoide 
'Crimson King' 

125,07 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 50,27 4,00 8,00 

Acer platanoides 
'Crimson Sentry' 

Auró platanoide 
'Crimson Sentry' 

125,07 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 28,27 3,00 6,00 
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Gènere Espècie Nom comú 
CO2 

absorbit/an
y 

Pluja 
interceptad

a 
Ozó 

Diòxid 
de 

Nitroge
n 

Diòxid 
de 

Sofre 
PM 2,6 

Diàmet
re mig 

Cobertu
ra 

aproxim
ada 

Radi 
capçada 

Diàmetre 
capçada 

   (Kg/ut) (L) (g) (g) (g) (g) (cm) (m2) (m) (m) 

Acer platanoides 
'Debora' 

Auró platanoide 
'Debora' 

125,07 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 50,27 4,00 8,00 

Acer  platanoides 
'Drummondii'  

Auró platanoide 
'Drummondii' 

125,07 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 50,27 4,00 8,00 

Acer  platanoides 
'Globosum'  

Auró platanoide 
'Globosum' 

125,07 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 12,57 2,00 4,00 

Acer pseudoplatanus Auró blanc 125,07 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 201,06 8,00 16,00 

Acer  pseudoplatanus 
'Atropurpureum' 

Auró blanc 
'Atropurpureum' 

125,07 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 201,06 8,00 16,00 

Acer  rubrum  Auró vermell                     

Acer  saccharinum  Auró platejat 63,32 2.090,00 49,90 0,00 0,00 81,65 15,00 201,06 8,00 16,00 

Acer  saccharinum 
'Laciniatum 
Wieri'  

Auró platejat 
'Laciniatum Wieri' 

63,32 2.090,00 49,90 0,00 0,00 81,65 15,00 201,06 8,00 16,00 

Acer  saccharinum 
'Pyramidale'  

Auró platejat 
'Pyramidale' 

63,32 2.090,00 49,90 0,00 0,00 81,65 15,00 38,48 3,50 7,00 

Acer  spp. Acer spp. 59,18 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 15,00 28,27 3,00 6,00 

Acer  x freemanii Auró de Freeman 60,89 1.792,00 31,75 0,00 0,00 58,97 15,00 28,27 3,00 6,00 

Acer  × freemanii 
'Armstrong'  

Auró de Freeman 
'Armstrong' 

60,89 1.792,00 31,75 0,00 0,00 58,97 15,00 28,27 3,00 6,00 

Acer  × freemanii 
'Jeffersred' 
AUTUMN 
BLAZE®  

Auró de Freeman 
'Jeffersred' 
AUTUMN BLAZE®  

60,89 1.792,00 31,75 0,00 0,00 58,97 15,00 12,57 2,00 4,00 

Aesculus  hippocastanum  Castanyer d'Índies 97,77 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 201,06 8,00 16,00 
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Gènere Espècie Nom comú 
CO2 

absorbit/an
y 

Pluja 
interceptad

a 
Ozó 

Diòxid 
de 

Nitroge
n 

Diòxid 
de 

Sofre 
PM 2,6 

Diàmet
re mig 

Cobertu
ra 

aproxim
ada 

Radi 
capçada 

Diàmetre 
capçada 

   (Kg/ut) (L) (g) (g) (g) (g) (cm) (m2) (m) (m) 

Aesculus  hippocastanum 
'Baumannii'  

Castanyer de 
Índies 'Baumannii' 

97,77 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 201,06 8,00 16,00 

Aesculus  × carnea  Castanyer d'Índies 
vermell 

85,83 3.061,00 45,36 4,54 0,00 86,18 20,00 28,27 3,00 6,00 

Aesculus  × carnea 'Briotii'  Castanyer d'Índies 
vermell 'Briotti' 

85,83 3.061,00 45,36 4,54 0,00 86,18 20,00 28,27 3,00 6,00 

Ailanthus altissima Ailant 125,93 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 113,10 6,00 12,00 

Albizia  julibrissin  Arbre de la seda 21,91 466,00 18,14 0,00 0,00 27,22 15,00 28,27 3,00 6,00 

Albizia  julibrissin 
'Boubri' 
OMBRELLA®  

Arbre de la seda 
'Boubri' 
OMBRELLA® 

21,91 466,00 18,14 0,00 0,00 27,22 15,00 28,27 3,00 6,00 

Albizia  julibrissin 
'Summer 
Chocolate'  

Arbre de la seda 
'Summer 
Chocolate' 

9,74 466,00 18,14 0,00 0,00 27,22 15,00 12,57 2,00 4,00 

Albizia spp. Albízia spp. 21,91 466,00 18,14 0,00 0,00 27,22 15,00 28,27 3,00 6,00 

Alnus  cordata  vern napolità 146,24 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 38,48 3,50 7,00 

Alnus  glutinosa  vern comú 146,24 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 38,48 3,50 7,00 

Alnus glutinosa 
'Imperialis' 

vern comú 
'Imperialis' 

107,44 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 28,27 3,00 6,00 

Alnus  glutinosa 
'Pyramidalis'  

vern comú 
'Pyramidalis' 

107,44 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 28,27 3,00 6,00 

Amelanchier  laevis  Cornijuelo 7,69 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 12,57 2,00 4,00 

Araucaria  heterophylla Araucària excelsa 29,42 2.186,00 99,79 4,54 0,00 122,47 20,00 50,27 4,00 8,00 

Arbutus  unedo  Arboç 24,64 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 12,57 2,00 4,00 

Bauhinia forficata Pota de vaca 52,76 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 12,57 2,00 4,00 

Bauhinia  purpurea  Urape porpra 118,71 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 28,27 3,00 6,00 
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Gènere Espècie Nom comú 
CO2 

absorbit/an
y 

Pluja 
interceptad

a 
Ozó 

Diòxid 
de 

Nitroge
n 

Diòxid 
de 

Sofre 
PM 2,6 

Diàmet
re mig 

Cobertu
ra 

aproxim
ada 

Radi 
capçada 

Diàmetre 
capçada 

   (Kg/ut) (L) (g) (g) (g) (g) (cm) (m2) (m) (m) 

Bauhinia spp Bauhinia spp. 118,71 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 28,27 3,00 6,00 

Bauhinia  variegata  Arbre de les 
orquídies 

211,05 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 50,27 4,00 8,00 

Betula  papyrifera  Bedoll papirífero 61,30 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 15,00 28,27 3,00 6,00 

Betula  pendula  Bedoll comú 59,65 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 15,00 28,27 3,00 6,00 

Betula  pendula 
'Fastigiata'  

Bedoll comú 
'Fastigiata' 

59,65 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 15,00 28,27 3,00 6,00 

Betula  pendula 
'Youngii'  

Bedoll comú 
'Youngii' 

59,65 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 15,00 28,27 3,00 6,00 

Betula spp Betula spp. 61,30 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 15,00 28,27 3,00 6,00 

Betula  utilis 
'Doorenbos'  

Bedoll de 
Jacquemont  

61,30 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 15,00 28,27 3,00 6,00 

Brachychiton  acerifolius  Arbre de foc 178,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 50,27 4,00 8,00 

Brachychiton  discolor  Kurrajong blanc 178,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 50,27 4,00 8,00 

Brachychiton  populneus  Arbre ampolla 100,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 28,27 3,00 6,00 

Broussonetia papyrifera Morera de paper 38,61 4.040,00 81,65 4,54 0,00 127,01 20,00 38,48 3,50 7,00 

Calocedrus decurrens Cedre blanc de 
Califòrnia 

30,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,27 4,00 8,00 

Calocedrus decurrens 
'Aureovariegata' 

Cedre blanc de 
Califòrnia 
'Aureovariegata' 

30,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,27 4,00 8,00 

Carpinus  betulus  Carpe blanc 56,96 4.040,00 81,65 4,54 0,00 127,01 20,00 50,27 4,00 8,00 

Carpinus  betulus 
'Fastigiata'  

Carpe blanc 
'Fastigiata' 

56,96 4.040,00 81,65 4,54 0,00 127,01 20,00 28,27 3,00 6,00 

Casuarina cunninghamian
a 

Casuarina  57,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 28,27 3,00 6,00 
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Gènere Espècie Nom comú 
CO2 

absorbit/an
y 

Pluja 
interceptad

a 
Ozó 

Diòxid 
de 

Nitroge
n 

Diòxid 
de 

Sofre 
PM 2,6 

Diàmet
re mig 

Cobertu
ra 

aproxim
ada 

Radi 
capçada 

Diàmetre 
capçada 

   (Kg/ut) (L) (g) (g) (g) (g) (cm) (m2) (m) (m) 

Casuarina equisetifolia Pi australià 29,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,27 4,00 8,00 

Casuarina sp. Casuarina sp. 118,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,27 4,00 8,00 

Catalpa  bignonioides  Catalpa  comú 47,22 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 15,00 50,27 4,00 8,00 

Catalpa bignonioides 
'Nana' 

Catalpa  comú 
'Nana' 

47,22 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 15,00 12,57 2,00 4,00 

Cedrus atlantica Cedre de l'Atles 28,85 5.690,00 249,48 9,07 0,00 312,98 40,00 201,06 8,00 16,00 

Cedrus atlantica 
'Glauca' 

Cedre de l'Atles 
'Glauca' 

28,85 5.690,00 249,48 9,07 0,00 312,98 40,00 201,06 8,00 16,00 

Cedrus deodara Cedre de 
l'Himàlaia 

40,71 9.593,00 322,05 13,61 4,54 403,70 40,00 201,06 8,00 16,00 

Cedrus libani Cedre del Líban 28,85 5.690,00 249,48 9,07 0,00 312,98 40,00 50,27 4,00 8,00 

Celtis occidentalis Lledoner americà 17,11 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 50,27 4,00 8,00 

Celtis  australis  Lledoner 19,88 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 50,27 4,00 8,00 

Celtis  sinensis  Lledoner de la 
Xina  

17,11 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 50,27 4,00 8,00 

Ceratonia  siliqua  Garrofer 107,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 50,27 4,00 8,00 

Cercis  canadensis  Arbre de Judes 38,57 466,00 18,14 0,00 0,00 27,22 15,00 28,27 3,00 6,00 

Cercis  canadensis 
'Forest Pansy'  

Arbre de Judes 
'Forest Pansy' 

38,57 466,00 18,14 0,00 0,00 27,22 15,00 28,27 3,00 6,00 

Cercis  chinensis  Arbre de l'amor 
de la Xina  

38,57 466,00 18,14 0,00 0,00 27,22 15,00 28,27 3,00 6,00 

Cercis  siliquastrum  Arbre de l'amor 
de la Xina  

38,57 466,00 18,14 0,00 0,00 27,22 15,00 28,27 3,00 6,00 

Chorisia  speciosa (Ceiba 
speciosa)  

Pal borratxo                     

Citrus  aurantium  Taronger amarg 55,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 12,57 2,00 4,00 
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Gènere Espècie Nom comú 
CO2 

absorbit/an
y 

Pluja 
interceptad

a 
Ozó 

Diòxid 
de 

Nitroge
n 

Diòxid 
de 

Sofre 
PM 2,6 

Diàmet
re mig 

Cobertu
ra 

aproxim
ada 

Radi 
capçada 

Diàmetre 
capçada 

   (Kg/ut) (L) (g) (g) (g) (g) (cm) (m2) (m) (m) 

Citrus deliciosa Mandariner 55,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 12,57 2,00 4,00 

Citrus limon Llimoner 124,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 12,57 2,00 4,00 

Clerodendru
m  

trichotomum  Clerodendre 
arlequí  

                    

Cocculus laurifolius Còcul 99,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 78,54 5,00 10,00 

Corylus  colurna  Avellaner turc                     

Corynocarpu
s 

laevigatus Karaka 62,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 50,27 4,00 8,00 

Crataegus laevigata Arç navarrès 15,08 466,00 18,14 0,00 0,00 27,22 10,00 7,07 1,50 3,00 

Crataegus  laevigata 'Paul's 
Scarlet'  

Arç navarrès 
'Paul's Scarlet'  

15,08 466,00 18,14 0,00 0,00 27,22 10,00 7,07 1,50 3,00 

Crataegus monogyna Arç albar 15,08 466,00 18,14 0,00 0,00 27,22 10,00 7,07 1,50 3,00 

Crataegus  × lavalleei 
'Carrierei'  

Arç de Carriere 15,08 466,00 18,14 0,00 0,00 27,22 10,00 7,07 1,50 3,00 

Cupressus arizonica  xiprer de Arizona 36,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 28,27 3,00 6,00 

Cupressus arizonica 
'Fastigiata' 

Xiprer d'Arizona 
'Fastigiata' 

16,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 12,57 2,00 4,00 

Cupressus arizonica 
'Glabra' 

Xiprer d'Arizona 
'Glabra' 

36,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 28,27 3,00 6,00 

Cupressus macrocarpa Xiprer de 
Monterrey 

65,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 50,27 4,00 8,00 

Cupressus macrocarpa 
'Aurea' 

Xiprer de 
Monterrey 
'Aurea' 

65,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 50,27 4,00 8,00 

Cupressus sempervirens  Xiprer comú 36,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 28,27 3,00 6,00 
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Gènere Espècie Nom comú 
CO2 

absorbit/an
y 

Pluja 
interceptad

a 
Ozó 

Diòxid 
de 

Nitroge
n 

Diòxid 
de 

Sofre 
PM 2,6 

Diàmet
re mig 

Cobertu
ra 

aproxim
ada 

Radi 
capçada 

Diàmetre 
capçada 

   (Kg/ut) (L) (g) (g) (g) (g) (cm) (m2) (m) (m) 

Cupressus sempervirens 
'Stricta' 

Xiprer comú 
'Stricta' 

16,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 12,57 2,00 4,00 

Cupressocyp
aris 

leylandii Xiprer de Leyland 20,35 5.453,00 199,58 199,58 9,07 0,00 30,00 28,27 3,00 6,00 

Diospyros  kaki  Caqui 10,80 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 10,00 28,27 3,00 6,00 

Elaeagnus  'Quicksilver' (E. 
angustifolia var. 
caspica)  

Arbre argentat 
'Quicksilver' 

                    

Elaeagnus  angustifolia  Oliver de 
Bohemia 

53,99 815,00 54,43 4,54 0,00 72,57 15,00 28,27 3,00 6,00 

Elaeagnus angustifolia var, 
caspica (E. 
'Quicksilver') 

Arbre del paradís 
var, caspica 

53,99 815,00 54,43 4,54 0,00 72,57 15,00 12,57 2,00 4,00 

Eriobotrya  japonica  Nespre japonés 140,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 28,27 3,00 6,00 

Erythrina  caffra  Arbre del coral 
sudafricà 

148,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 28,27 3,00 6,00 

Erythrina  crista-galli  Ceibo 65,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 12,57 2,00 4,00 

Erythrina  falcata  Ceibo de Jujuy 148,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 28,27 3,00 6,00 

Eucalyptus camaldulensis Gomer vermell 118,09 12.725,00 131,54 9,07 0,00 263,08 50,00 113,10 6,00 12,00 

Eucalyptus globulus Eucaliptus blau 118,09 12.725,00 131,54 9,07 0,00 263,08 50,00 113,10 6,00 12,00 

Eucalyptus gunnii Eucaliptus de 
Gunn 

118,09 12.725,00 131,54 9,07 0,00 263,08 50,00 113,10 6,00 12,00 

Eucalyptus spp. Eucalyptus spp. 118,09 12.725,00 131,54 9,07 0,00 263,08 50,00 113,10 6,00 12,00 

Ficus benjamina Ficus benjamina 1.832,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 201,06 8,00 16,00 

Ficus  carica  Figuera 38,66 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 20,00 28,27 3,00 6,00 

Ficus elastica Arbre del cautxó 508,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 201,06 8,00 16,00 
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Ficus microcarpa 
(F.retursa)(F.niti
da) 

Llorer de l'India 508,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 201,06 8,00 16,00 

Ficus rubiginosa 
'Australis' 

Figuera de Port 
Jackson 'Australis' 

127,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 50,27 4,00 8,00 

Firmiana  simplex  Parasol xinés 63,15 4.040,00 81,65 4,54 0,00 127,01 20,00 28,27 3,00 6,00 

Fraxinus  americana  Freixe blanc 
americà 

104,34 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 201,06 8,00 16,00 

Fraxinus  angustifolia  Freixe de fulla 
estreta 

104,34 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 50,27 4,00 8,00 

Fraxinus  angustifolia 
'Raywood'  

Freixe de fulla 
estreta 'Raywood' 

104,34 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 28,27 3,00 6,00 

Fraxinus  excelsior  Freixe de fulla 
ample 

104,34 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 201,06 8,00 16,00 

Fraxinus excelsior 
'Westhorfs 
Glorie' 

Freixe de fulla 
ample 'Westhorfs 
Glorie' 

104,34 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 201,06 8,00 16,00 

Fraxinus  ornus  Freixe de flor 104,34 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 28,27 3,00 6,00 

Fraxinus  ornus 'Mecsek'  Freixe de flor 
'Mecsek'  

104,34 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 12,57 2,00 4,00 

Fraxinus  ornus 'Paus 
Johannes-Paulus 
II' OBELISK®  

Freixe de flor 
'Paus Johannes-
Paulus II' 
OBELISK®  

104,34 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 12,57 2,00 4,00 

Ginkgo  biloba  Ginkgo  70,97 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 50,27 4,00 8,00 
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Ginkgo  biloba 
'Fastigiata'  

Ginkgo 'Fastigiata' 70,97 7.955,50 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 28,27 3,00 6,00 

Gleditsia triacanthos Acàcia de tres 
espines 

136,92 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 78,54 5,00 10,00 

Gleditsia  triacanthos 
'Elegantissima'  

Acàcia de tres 
espines 
'Elegantissima' 

136,92 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 28,27 3,00 6,00 

Gleditsia  triacanthos 
'Rubylace'  

Acàcia de tres 
espiness 
'Rubylace' 

136,92 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 28,27 3,00 6,00 

Gleditsia  triacanthos 
'Skyline'  

Acàcia de tres 
espines 'Skyline' 

136,92 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 28,27 3,00 6,00 

Gleditsia  triacanthos 
'Sunburst'  

Acàcia de tres 
espiness 
'Sunburst' 

136,92 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 28,27 3,00 6,00 

Gleditsia  triacanthos f. 
inermis  

Acàcia de tres 
espines f.inermis 

136,92 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 78,54 5,00 10,00 

Grevillea  robusta  Noguera                     

Hibiscus  syriacus  Rosa de Siria                     

Jacaranda  mimosifolia  Jacaranda 121,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 78,54 5,00 10,00 

Juglans nigra Noguera negra 
americana 

213,62 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 201,06 8,00 16,00 

Juglans  regia  Noguera comú 105,94 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 201,06 8,00 16,00 

Juniperus phoenicea Sabina negral 99,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 28,27 3,00 6,00 

Koelreuteria  bipinnata  Arbre de la flama 
xinès  

57,92 2.620,00 40,82 0,00 0,00 58,97 30,00 28,27 3,00 6,00 
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Koelreuteria  paniculata  Saboner de Xina 57,92 2.620,00 40,82 0,00 0,00 58,97 30,00 28,27 3,00 6,00 

Koelreuteria  paniculata 
'Fastigiata'  

Saboner de Xina 
'Fastigiata' 

25,74 1.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 12,57 2,00 4,00 

Laburnum  anagyroides  Pluja d'or                     

Lagerstroem
ia  

indica  Arbre de Júpiter                     

Lagunaria  patersonia  Lagunaria                      

Laurus  nobilis  Llorer 17,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 12,57 2,00 4,00 

Ligustrum japonicum Aligustre del 
Japón 

39,93 778,00 31,75 0,00 0,00 40,82 20,00 28,27 3,00 6,00 

Ligustrum  lucidum  Aligustre de China 64,55 778,00 31,75 0,00 0,00 40,82 20,00 28,27 3,00 6,00 

Ligustrum  lucidum 
'Excelsum 
Superbum' 
('Variegatum')  

Aligustre 
'Excelsum 
Superbum' 
('Variegatum') 

64,55 778,00 31,75 0,00 0,00 40,82 20,00 28,27 3,00 6,00 

Ligustrum ovalifolium Aligustre de 
California 

157,94 778,00 31,75 0,00 0,00 40,82 20,00 28,27 3,00 6,00 

Ligustrum vulgare Albena 39,93 778,00 31,75 0,00 0,00 40,82 20,00 28,27 3,00 6,00 

Liquidambar  styraciflua  Liquidámbar 47,81 1.502,00 27,22 0,00 0,00 45,36 15,00 28,27 3,00 6,00 

Liquidambar  styraciflua 
'Worplesdon'  

Liquidámbar 
'Worplesdon' 

47,81 1.502,00 27,22 0,00 0,00 45,36 15,00 50,27 4,00 8,00 

Liriodendron  tulipifera  Tuliper de Virginia 25,40 752,00 18,14 0,00 0,00 31,75 10,00 201,06 8,00 16,00 

Maclura  pomifera  Taronger de 
Luisiana 

19,57 2.678,00 58,97 4,54 0,00 90,72 10,00 50,27 4,00 8,00 

Magnolia grandiflora Magnòlia comú 44,03 3.077,00 122,47 4,54 0,00 154,22 20,00 28,27 3,00 6,00 
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Magnolia  grandiflora 
'Galissonnière'  

Magnòlia 
'Galissonnière' 

44,03 3.077,00 122,47 4,54 0,00 154,22 20,00 28,27 3,00 6,00 

Magnolia macrophylla Magnòlia de fulles 
grans 

43,92 4.040,00 81,65 4,54 0,00 127,01 20,00 50,27 4,00 8,00 

Malus domestica Pomer 62,20 1.591,00 49,90 0,00 0,00 81,65 20,00 28,27 3,00 6,00 

Malus  Evereste'  Pomer 'Evereste' 62,20 1.591,00 49,90 0,00 0,00 81,65 20,00 28,27 3,00 6,00 

Malus  floribunda  Pomer silvestre 
japonés 

62,20 1.591,00 49,90 0,00 0,00 81,65 20,00 28,27 3,00 6,00 

Malus  'Golden Hornet'  Pomer 'Golden 
Hornet' 

62,20 1.591,00 49,90 0,00 0,00 81,65 20,00 28,27 3,00 6,00 

Malus  ’Van Eseltine  Pomer 'Van 
Eseltine'  

62,20 1.591,00 49,90 0,00 0,00 81,65 20,00 12,57 2,00 4,00 

Melia azedarach  Cinamomo 71,33 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 28,27 3,00 6,00 

Melia  azedarach 
'Umbraculifera'  

Cinamomo 
'Umbraculifera' 

71,33 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 28,27 3,00 6,00 

Mespilus germanica Nespre 36,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 28,27 3,00 6,00 

Metasequoi
a  

glyptostroboides  Sepuoia xinesa 102,09 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 201,06 8,00 16,00 

Morus alba Morera 27,67 4.040,00 81,65 4,54 0,00 127,01 20,00 28,27 3,00 6,00 

Morus alba 'Fruitless' Morera 'Fruitless' 27,67 4.040,00 81,65 4,54 0,00 127,01 20,00 28,27 3,00 6,00 

Morus alba 'Pendula' Morera 'Pendula' 27,67 4.040,00 81,65 4,54 0,00 127,01 20,00 28,27 3,00 6,00 

Morus bombycis   27,67 4.040,00 81,65 4,54 0,00 127,01 20,00 50,27 4,00 8,00 

Morus nigra Morera negra 27,67 4.040,00 81,65 4,54 0,00 127,01 20,00 28,27 3,00 6,00 

Nerium  oleander  Baladre                     

Olea  europaea  Oliver 65,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 28,27 3,00 6,00 

Ostrya  carpinifolia  Laostria 12,31 4.040,00 81,65 4,54 0,00 127,01 20,00 28,27 3,00 6,00 
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Parkinsonia  aculeata  Espino de 
Jerusalén 

17,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 19,64 2,50 5,00 

Parrotia  persica  Arbre de ferro                     

Paulownia  tomentosa  Paulonia imperial 65,17 4.040,00 81,65 4,54 0,00 127,01 20,00 50,27 4,00 8,00 

Peltophorum  dubium Cañafístula 37,01 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 15,00 28,27 3,00 6,00 

Phoenix  canariensis  Palmera canaria 42,86 1.610,00 77,11 4,54 0,00 95,25 30,00 28,27 3,00 6,00 

Phoenix   dactylifera Palmera datilera 42,86 1.610,00 77,11 4,54 0,00 95,25 30,00 12,57 2,00 4,00 

Phoenix reclinata Palmera del 
Senegal 

42,86 1.610,00 77,11 4,54 0,00 95,25 30,00 12,57 2,00 4,00 

Photinia  serrulata  Fotínia 24,09 389,00 31,75 0,00 0,00 40,82 10,00 7,07 1,50 3,00 

Photinia  × fraseri 'Red 
Robin'  

Fotínia de Fraser 
'Red Robin'  

24,09 389,00 31,75 0,00 0,00 40,82 10,00 7,07 1,50 3,00 

Phytolacca dioica Ombú 188,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 113,10 6,00 12,00 

Picea abies Abet vermell 58,57 9.593,00 322,05 13,61 4,54 403,70 40,00 113,10 6,00 12,00 

Picea pungens Píce de Colorado 56,56 5.690,00 249,48 9,07 0,00 312,98 40,00 132,73 6,50 13,00 

Picea sp Picea sp. 56,56 5.690,00 249,48 9,07 0,00 312,98 40,00 153,94 7,00 14,00 

Pinus pinaster Pi maritím 41,30 9.593,00 322,05 13,61 4,54 403,70 40,00 50,27 4,00 8,00 

Pinus  pinea  Pi pinyoner 41,30 9.593,00 322,05 13,61 4,54 403,70 40,00 50,27 4,00 8,00 

Pinus halepensis Pi carrasco 41,30 9.593,00 322,05 13,61 4,54 403,70 40,00 50,27 4,00 8,00 

Pinus radiata Pi insigne 41,30 9.593,00 322,05 13,61 4,54 403,70 40,00 50,27 4,00 8,00 

Pinus canariensis Pi de Canarias 41,30 9.593,00 322,05 13,61 4,54 403,70 40,00 201,06 8,00 16,00 

Pistacia  chinensis  Pistatxer xinés 55,32 4.040,00 81,65 4,54 0,00 127,01 20,00 28,27 3,00 6,00 

Pistacia lentiscus Llentiscle 55,32 4.040,00 81,65 4,54 0,00 127,01 20,00 19,64 2,50 5,00 

Platanus  orientalis  Plàtan oriental 137,19 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 50,27 4,00 8,00 

Platanus  orientalis 
'Digitata'  

Plàtan oriental 
'Digitata' 

137,19 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 50,27 4,00 8,00 



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 -2028 
 
 
             Annex 11.  Planificació de les plantacions 
 

 

PDVUL’H - 240 

Gènere Espècie Nom comú 
CO2 

absorbit/an
y 

Pluja 
interceptad

a 
Ozó 

Diòxid 
de 

Nitroge
n 

Diòxid 
de 

Sofre 
PM 2,6 

Diàmet
re mig 

Cobertu
ra 

aproxim
ada 

Radi 
capçada 

Diàmetre 
capçada 

   (Kg/ut) (L) (g) (g) (g) (g) (cm) (m2) (m) (m) 

Platanus  orientalis var. 
cuneata  

Plàtan oriental 
var. cuneata 

137,19 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 50,27 4,00 8,00 

Platanus  × acerifolia  Plàtan d'ombre 103,35 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 201,06 8,00 16,00 

Platanus  × acerifolia 
'Bloodgood'  

Plàtan d'ombra 
'Bloodgood'  

103,35 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 201,06 8,00 16,00 

Platanus  × acerifolia 
'Pyramidalis'  

Plàtan d'ombra 
'Pyramidalis' 

103,35 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 201,06 8,00 16,00 

Platanus  × acerifolia 
'Vallis Clausa' 
PLATANOR®  

Plàtan d'ombra 
'Vallis Clausa' 

103,35 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 50,27 4,00 8,00 

Populus alba Àlber blanc 154,66 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 78,54 5,00 10,00 

Populus alba var. 
Canescens 

Àlber blanc var. 
Canescens 

154,66 11.877,00 131,54 9,07 0,00 0,00 40,00 78,54 5,00 10,00 

Populus  alba 'Nivea'  Àlber blanc 
'Nivea' 

154,66 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 50,27 4,00 8,00 

Populus  alba 
'Pyramidalis'  

Àlber blanc 
'Pyramidalis' 

154,66 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 12,57 2,00 4,00 

Populus bolleana Pollancre boleana 154,66 11.877,00 131,54 9,07 0,00 0,00 40,00 28,27 3,00 6,00 

Populus canadensis Àlber Canadenc 154,66 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 78,54 5,00 10,00 

Populus nigra Àlber negre 154,66 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 28,27 3,00 6,00 

Populus  nigra 'Italica'  Àlber nedre 
'Italica' 

154,66 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 12,57 2,00 4,00 

Populus simonii Pollancre de fulles 
de peral 

154,66 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 28,27 3,00 6,00 

Populus  tremula  Àlber temblón 154,66 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 28,27 3,00 6,00 

Populus x canadensis Àlber de Carolina 154,66 11.877,00 131,54 9,07 0,00 0,00 40,00 28,27 3,00 6,00 
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Prunus armeniaca Albercoquer 19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 12,57 2,00 4,00 

Prunus avium Cirerer silvestre 19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 28,27 3,00 6,00 

Prunus  avium 'Plena'  Cirerer de flor 
múltiple 

19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 28,27 3,00 6,00 

Prunus cerasifera Prunera 
mirobolano 

19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 28,27 3,00 6,00 

Prunus  cerasifera 
'Nigra'  

Prunera 
mirobolano 
'Nigra' 

19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 28,27 3,00 6,00 

Prunus  cerasifera 
'Pissardii' 
('Atropurpurea')  

Prunera vermella 19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 28,27 3,00 6,00 

Prunus cerasifera var. 
Nivea 

Prunera 
mirabolina var. 
Nivea 

19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 28,27 3,00 6,00 

Prunus domestica Prunera europea 19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 28,27 3,00 6,00 

Prunus  subhirtella 
'Autumnalis'  

Cirerer de tardor 19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 28,27 3,00 6,00 

Prunus  virginiana 
'Shubert'  

Cererer de 
Virginia 'Shubert' 

19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 28,27 3,00 6,00 

Prunus  × eminens 
'Umbraculifera' 
(P. fruticosa 
'Globosa')  

Cirerer nan  19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 12,57 2,00 4,00 

Prunus  × yedoensis  Cirerer de Tòquio  19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 28,27 3,00 6,00 
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Gènere Espècie Nom comú 
CO2 

absorbit/an
y 

Pluja 
interceptad

a 
Ozó 

Diòxid 
de 
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de 

Sofre 
PM 2,6 
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ra 

aproxim
ada 

Radi 
capçada 

Diàmetre 
capçada 

   (Kg/ut) (L) (g) (g) (g) (g) (cm) (m2) (m) (m) 

Prunus  dulcis (P. 
amygdalus)  

Ametller 19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 28,27 3,00 6,00 

Prunus  serrulata 
'Amanogawa'  

Cirerer de Flor 
Japonés 
'Amanogawa'  

19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 12,57 2,00 4,00 

Prunus  serrulata 
'Kanzan'  

Cererer de Flor 
Japonés 'Kanzan'  

19,94 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 28,27 3,00 6,00 

Pseudotsuga  menziesii Abet de Douglas 63,96 9.593,00 322.05 13,61 4,54 403,70 40,00 50,27 4,00 8,00 

Punica  granatum  Magraner                     

Pyrus  calleryana 
'Aristocrat'  

Peral de Callery 
'Aristocrat' 

24,09 653,00 22,68 0,00 0,00 40,82 10,00 28,27 3,00 6,00 

Pyrus  calleryana 
'Bradford'  

Peral de Callery 
'Bradford' 

                    

Pyrus  calleryana 
'Chanticleer'  

Peral de Callery 
'Chanticleer' 

24,09 653,00 22,68 0,00 0,00 0,00 10,00 28,27 3,00 6,00 

Pyrus  calleryana 
'Redspire'  

Peral de Callery 
'Redspire' 

24,09 653,00 22,68 0,00 0,00 40,82 10,00 28,27 3,00 6,00 

Pyrus  communis Peral 34,95 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 10,00 28,27 3,00 6,00 

Pyrus  communis 
'Beech Hill'  

Peral 'Beech Hill'  34,95 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 10,00 28,27 3,00 6,00 

Pyrus  salicifolia 
'Pendula'  

Peral de hojas de 
sauce 'Pendula' 

34,95 1.433,00 31,75 0,00 0,00 54,43 10,00 28,27 3,00 6,00 

Quercus cerrioides Roure-quejigo 243,54 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 201,06 8,00 16,00 

Quercus  cerris Roure cabellut 243,54 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 201,06 8,00 16,00 

Quercus  coccinea  Roure escarlata 161,99 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 50,27 4,00 8,00 

Quercus glauca Alzina típica 145,95 10.986,00 154,22 9,07 0,00 249,48 40,00 50,27 4,00 8,00 
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Gènere Espècie Nom comú 
CO2 

absorbit/an
y 
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interceptad
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Ozó 
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de 

Nitroge
n 

Diòxid 
de 

Sofre 
PM 2,6 

Diàmet
re mig 

Cobertu
ra 

aproxim
ada 

Radi 
capçada 

Diàmetre 
capçada 

   (Kg/ut) (L) (g) (g) (g) (g) (cm) (m2) (m) (m) 

Quercus ilex Alzina  145,95 10.986,00 154,22 9,07 0,00 249,48 40,00 50,27 4,00 8,00 

Quercus  palustris  Roure palustre 
americano 

243,54 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 201,06 8,00 16,00 

Quercus pubescens Roure pubescente 161,99 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 50,27 4,00 8,00 

Quercus robur 'Fastigiata 
Koster'  

Roure comú 
'Fastigiata Koster' 

135,97 4.750,80 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 28,27 3,00 6,00 

Quercus  robur 
'Fastigiata'  

Roure comú 
'Fastigiata' 

135,97 4.750,80 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 28,27 3,00 6,00 

Quercus  rubra  Roure vermell 
americà 

145,95 10.986,00 154,22 9,07 0,00 249,48 40,00 28,27 3,00 6,00 

Quercus suber Surera 
mediterrànea 

145,95 10.986,00 154,22 9,07 0,00 249,48 40,00 28,27 3,00 6,00 

Rhus  typhina  Zumaque de 
Virginia 

                    

Robinia hispida Acàcia rosada 87,91 7.462,00 122,47 4,54 0,00 0,00 30,00 50,27 4,00 8,00 

Robinia  pseudoacacia  Falsa acàcia 87,91 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 50,27 4,00 8,00 

Robinia  pseudoacacia 
'Bessoniana'  

Falsa acàcia 
'Bessoniana' 

87,91 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 50,27 4,00 8,00 

Robinia  pseudoacacia 
'Frisia'  

Falsa acàcia 
'Frisia' 

87,91 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 50,27 4,00 8,00 

Robinia  pseudoacacia 
'Pyramidalis'  

Falsa acàcia 
'Pyramidalis' 

43,96 3.731,00 61,24 2,27 0,00 99,79 30,00 12,57 2,00 4,00 

Robinia  pseudoacacia 
'Unifoliola'  

Falsa acàcia 
'Unifoliola' 

87,91 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 50,27 4,00 8,00 

Robinia pseudoacacia 
'Umbraculifera' 

Falsa acàcia 
'Umbraculifera' 

87,91 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 28,27 3,00 6,00 
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Robinia  × margaretta 
'Pink Cascade' 
('Casque Rouge')  

Robínia 'Casque 
Rouge'  

87,91 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 28,27 3,00 6,00 

Salix alba Salze blanc 68,86 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 50,27 4,00 8,00 

Salix  alba subsp. 
vitellina  

Salze blanc subsp. 
vitellina 

68,86 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 50,27 4,00 8,00 

Salix  babylonica  Desmai 101,93 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 50,27 4,00 8,00 

Schinus  molle  Fals pimenter 116,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 78,54 5,00 10,00 

Schinus  polygamus Huingán 553,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 78,54 5,00 10,00 

Schinus  terebinthifolia  Pimenter brasiler 42,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 28,27 3,00 6,00 

Sorbus  aria Servera blanca 34,95 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 12,57 2,00 4,00 

Sorbus  aucuparia  Servara dels 
caçadors 

34,95 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 12,57 2,00 4,00 

Sorbus  domestica  Servera comú 34,95 819,00 27,22 0,00 0,00 40,82 10,00 12,57 2,00 4,00 

Styphnolobiu
m  

'Fleright' 
PRINCETON 
UPRIGHT 
(Sophora)  

Acàcia del Japó 
'Fleright' 
PRINCENTON 
UPRIGHT  

58,91 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 28,27 3,00 6,00 

Styphnolobiu
m  

j. 'Columnare' 
(Sophora 
'Columnare')  

Acàcia del Japó  
'Columnare' 

29,46 3.731,00 61,24 2,27 0,00 997,90 30,00 28,27 3,00 6,00 

Styphnolobiu
m  

j. 'Pendulum' 
(Sophora 
'Pendulum')  

Acàcia del Japó  
'Pendulum' 

58,91 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 28,27 3,00 6,00 
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interceptad

a 
Ozó 

Diòxid 
de 

Nitroge
n 

Diòxid 
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   (Kg/ut) (L) (g) (g) (g) (g) (cm) (m2) (m) (m) 

Styphnolobiu
m  

j. 'Regent' 
(Sophora 
'Regent')  

Acàcia del Japó  
'Regent'  

58,91 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 28,27 3,00 6,00 

Styphnolobiu
m  

japonicum 
(Sophora 
japonica)  

Acàcia del Japó  58,91 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 50,27 4,00 8,00 

Tabebuia  rosea  Arbre de 
trompeta de color 

                    

Tamarix  africana  Tamarinde 24,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 7,07 1,50 3,00 

Tamarix  gallica  Tamarinde de 
França 

68,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 19,64 2,50 5,00 

Tamarix  ramosissima 
'Pink Cascade'  

Tamarinde estival 
'Pink Cascade' 

43,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 12,57 2,00 4,00 

Tamarix  ramosissima (T. 
pentandra)  

Tamarinde estival 68,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 19,64 2,50 5,00 

Tamarix  tetrandra  Taray 43,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 12,57 2,00 4,00 

Taxodium  distichum  Xiprés dels 
pantans 

102,09 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,02 40,00 38,48 3,50 7,00 

Taxus baccata Teix comú 36,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,27 4,00 8,00 

Tecoma  stans  Tecoma groga                     

Thuja occidentalis Tuya del Canadà 10,27 1.778,00 77,11 4,54 0,00 99,79 20,00 19,64 2,50 5,00 

Thuja orientalis Arbre de la vida 10,27 1.778,00 77,11 4,54 0,00 99,79 20,00 19,64 2,50 5,00 

Thuja spp. Thuja spp. 10,27 1.778,00 77,11 4,54 0,00 99,79 20,00 19,64 2,50 5,00 

Tilia  americana  Tell americà 88,02 11.877,00 131,54 9,07 0,00 254,01 40,00 201,06 8,00 16,00 

Tilia  cordata  Tell de fulla petita 88,02 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 201,06 8,00 16,00 
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Tilia  cordata 
'Greenspire'  

Tell de fulla petita 
'Greenspire' 

88,02 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 28,27 3,00 6,00 

Tilia  platyphyllos  Tell de fulla ample 88,02 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 201,06 8,00 16,00 

Tilia  tomentosa  Tell platejat 88,02 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 201,06 8,00 16,00 

Tilia  tomentosa 
'Szeleste'  

Tell platejat 
'Szeleste'  

88,02 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 201,06 8,00 16,00 

Tilia  × euchlora  Tell de Crimea 88,02 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 201,06 8,00 16,00 

Tilia  × europaea  Tell híbrid de 
Holanda 

88,02 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 201,06 8,00 16,00 

Tilia  × europaea 
'Pallida'  

Tell híbrid de 
Holanda 'Pallida' 

88,02 11.365,00 167,83 9,07 0,00 267,62 40,00 201,06 8,00 16,00 

Tipuana  tipu  Tipuana  69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,27 4,00 8,00 

Trachycarpu
s  

fortunei  Palmera excelsa                      

Ulmus Columella' Om 'Columella' 55,03 3.499,00 43,09 2,27 0,00 83,92 30,00 28,27 3,00 6,00 

Ulmus glabra Om montano 110,06 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 201,06 8,00 16,00 

Ulmus  'New Horizon' 
RESISTA®  

Om 'New Horizon' 
RESISTA® 

110,06 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 38,48 3,50 7,00 

Ulmus  'Sapporo 
Autumn Gold' 
RESISTA®  

Om 'Sapporo 
Autumn Gold' 
RESISTA® 

110,06 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 201,06 8,00 16,00 

Ulmus   minor Om comú 110,06 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 201,06 8,00 16,00 

Ulmus  pumila  Om de Siberia 110,06 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 201,06 8,00 16,00 

Ulmus resista   110,06 6.998,00 86,18 4,54 0,00 0,00 30,00 201,06 8,00 16,00 

Ulmus spp. Ulmus spp. 110,06 6.998,00 86,18 4,54 0,00 0,00 30,00 201,06 8,00 16,00 

Ulmus umbraculifera   110,06 6.998,00 86,18 4,54 0,00 0,00 30,00 201,06 8,00 16,00 
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Viburnum tinus Marfull 23,53 1.855,00 54,43 0,00 0,00 81,65 20,00 12,57 2,00 4,00 

Washingtoni
a 

filifera Palmera de 
ventall 

152,10 1.488,00 40,82 0,00 0,00 49,90 40,00 19,64 2,50 5,00 

Washingtoni
a 

robusta Palmera de 
ventall de Mèxic 

152,10 1.488,00 40,82 0,00 0,00 49,90 40,00 12,57 2,00 4,00 

Yucca aloifolia Planta daga 27,22 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 7,07 1,50 3,00 

Zelkova  serrata  Zelkova del Japón 27,22 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 201,06 8,00 16,00 

Zelkova  serrata 'Flekova' 
GREEN VASE®  

Zelkova del Japón 
'Flekova' GREEN 
VASE®  

27,22 6.998,00 86,18 4,54 0,00 167,83 30,00 201,06 8,00 16,00 

Ziziphus  jujuba  Ginjoler                     

× Chitalpa  tashkentensis 
'Minsum' 
SUMMER 
BELLS®  

Chitalpa 'Minsum' 
SUMMER BELLS ® 

                    

× Chitalpa  tashkentensis 
'Pink Dawn'  

Chitalpa 'Pink 
Dawn' 

                    

PERENNIFOL
I 

PERENNIFOLI  PORT GRAN 115,36 37.333,00 331,12 18,14 4,54 653,17 70,00 201,06 8,00 16,00 

PERENNIFOL
I 

PERENNIFOLI  PORT MITJÀ 113,34 11.245,00 344,73 13,61 4,54 430,91 40,00 78,54 5,00 10,00 

PERENNIFOL
I 

PERENNIFOLI  PORT PETIT 55,32 1.329,00 81,65 4,54 0,00 104,33 20,00 50,27 4,00 8,00 

CADUCIFOLI CADUCIFOLI  PORT GRAN 114,20 19.915,00 208,65 9,07 0,00 367,41 50,00 113,10 6,00 12,00 

CADUCIFOLI CADUCIFOLI  PORT MITJÀ 109,72 7.462,00 122,47 4,54 0,00 199,58 30,00 50,27 4,00 8,00 

CADUCIFOLI CADUCIFOLI  PORT PETIT 6,22 1.310,00 40,82 0,00 0,00 58,97 15,00 12,57 2,00 4,00 
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CO2 

absorbit/an
y 

Pluja 
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   (Kg/ut) (L) (g) (g) (g) (g) (cm) (m2) (m) (m) 

PALMÀCIA PALMÀCIA  PORT GRAN 113,16 2.525,00 99,79 4,54 0,00 127,01 60,00 28,27 3,00 6,00 

PALMÀCIA PALMÀCIA  PORT MITJÀ 63,99 1.488,00 40,82 0,00 0,00 49,90 40,00 12,57 2,00 4,00 

PALMÀCIA PALMÀCIA  PORT PETIT 59,32 1.483,00 40,82 0,00 0,00 49,90 20,00 3,14 1,00 2,00 

 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Mimosa platejada Mitjà Globular   Caduca Zones verdes Mitja(6-15m)       

Acàcia trinervis Mitjà Globular   Caduca           

Acàcia negra Mitjà Globular   Caduca           

Mimosa de les 
quatre estacions 

Petit Globular   Caduca Zones verdes         

Mimosa blava Petit Pèndul   Caduca Totes         

Acàcia spp. Mitjà Globular               

Auró 'Warrenred' 
PACIFIC SUNSET® 

Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Auró trident Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Resistent 

Auró comú Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Resistent 

Auró comú 'Elsrijk'  Mitjà Globular Totes Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 
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Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Auró 'Queen 
Elizabeth'  

Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Auró de Capadòcia Mitjà Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Auró de Capadòcia 
'Rubrum' 

Mitjà Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Auró del Pare David Mitjà Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Auró de Montpeller Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Auró de fulla de 
freixe 

Mitjà Globular   Caduca Zones verdes Mitja(6-15m)       

Auró de fulla de 
freixe 'Flamingo' 

Mitjà Globular   Caduca           

Oró Mitjà Globular Totes Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Auró platanoide Gran Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Sensible 

Auró platanoide 
'Columnare' 

Gran Piramidal Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Sensible 

Auró platanoide 
'Crimson King' 

Mitjà Globular   Caduca            
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Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Auró platanoide 
'Crimson Sentry' 

Mitjà Piramidal   Caduca            

Auró platanoide 
'Debora' 

Mitjà Globular   Caduca            

Auró platanoide 
'Drummondii' 

Mitjà Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Sensible 

Auró platanoide 
'Globosum' 

Petit Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Auró blanc Gran Globular   Caduca Totes Alta(>15m)       

Auró blanc 
'Atropurpureum' 

Gran Globular   Caduca           

Auró vermell     Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Sensible Tolerant 

Auró platejat Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Tolerant 

Auró platejat 
'Laciniatum Wieri' 

Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Tolerant 

Auró platejat 
'Pyramidale' 

Gran Piramidal Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Acer spp. Mitjà Globular               

Auró de Freeman Gran Piramidal   Caduca            
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PDVUL’H - 251 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Auró de Freeman 
'Armstrong' 

Gran Piramidal Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Auró de Freeman 
'Jeffersred' AUTUMN 
BLAZE®  

Mitjà Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Castanyer d'Índies Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Sensible Sensible 

Castanyer de Índies 
'Baumannii' 

Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Sensible Sensible 

Castanyer d'Índies 
vermell 

Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Sensible Sensible 

Castanyer d'Índies 
vermell 'Briotti' 

Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Sensible Sensible 

Ailant Gran Globular   Caduca   Alta(>15m)       

Arbre de la seda Mitjà Aparasolat Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Resistent 

Arbre de la seda 
'Boubri' OMBRELLA® 

Mitjà Aparasolat Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Resistent 

Arbre de la seda 
'Summer Chocolate' 

Mitjà Aparasolat Costa/Interior Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Albízia spp. Mitjà Aparasolat               
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PDVUL’H - 252 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

vern napolità Gran Piramidal Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

vern comú Gran Piramidal Totes Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Sensible Tolerant 

vern comú 
'Imperialis' 

Mitjà Piramidal   Caduca           

vern comú 
'Pyramidalis' 

Gran Piramidal Totes Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Sensible Tolerant 

Cornijuelo Mitjà Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Araucària excelsa Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Arboç Petit Globular Costa/Interior Perenne  Zones verdes Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Resistent Resistent 

Pota de vaca Mitjà Aparasolat   Caduca Totes         

Urape porpra Mitjà Aparasolat Costa Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Bauhinia spp. Mitjà Aparasolat               

Arbre de les 
orquídies 

Mitjà Aparasolat Costa Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Resistent 

Bedoll papirífero Mitjà Piramidal Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Sensible Sensible 

Bedoll comú Mitjà Pèndul Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Sensible Sensible 
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PDVUL’H - 253 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Bedoll comú 
'Fastigiata' 

Mitjà Pèndul Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Sensible Sensible 

Bedoll comú 
'Youngii' 

Petit Pèndul Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Baixa(<6m) Mitjana 
(4-6 m) 

Sensible Tolerant 

Betula spp. Mitjà Piramidal               

Bedoll de 
Jacquemont  

Gran Piramidal Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Arbre de foc Gran Globular Costa Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Resistent Resistent 

Kurrajong blanc Gran Globular Costa Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Resistent Resistent 

Arbre ampolla Mitjà Globular Costa Perenne  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Resistent 

Morera de paper Mitjà Globular   Caduca Totes         

Cedre blanc de 
Califòrnia 

Gran Columnar   Perenne   Alta(>15m)       

Cedre blanc de 
Califòrnia 
'Aureovariegata' 

Gran Columnar   Perenne           

Carpe blanc Gran Piramidal Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Sensible Sensible 
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PDVUL’H - 254 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Carpe blanc 
'Fastigiata' 

Mitjà Piramidal Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Sensible Sensible 

Casuarina  Gran Piramidal   Perenne Totes Alta(>15m)       

Pi australià Gran Piramidal   Perenne           

Casuarina sp. Gran Piramidal               

Catalpa  comú Mitjà Globular Totes Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Resistent 

Catalpa  comú 'Nana' Petit Globular   Caduca            

Cedre de l'Atles Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Cedre de l'Atles 
'Glauca' 

Gran Piramidal   Perenne           

Cedre de l'Himàlaia Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Cedre del Líban Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Lledoner americà Gran Globular   Caduca  Totes         

Lledoner Gran Globular Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Resistent Resistent 

Lledoner de la Xina  Gran Globular Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Resistent Resistent 

Garrofer Mitjà Globular Costa Perenne  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Resistent 

Arbre de Judes Mitjà Globular Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Resistent 
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PDVUL’H - 255 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Arbre de Judes 
'Forest Pansy' 

Mitjà Globular Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Resistent 

Arbre de l'amor de la 
Xina  

Mitjà Globular Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Resistent 

Arbre de l'amor de la 
Xina  

Mitjà Globular Costa/Interior Caduca Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Pal borratxo     Costa Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Resistent 

Taronger amarg Petit Globular Costa Perenne  Zones verdes Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Resistent 

Mandariner Petit Globular   Perenne Totes Baixa(<6m)       

Llimoner Petit Globular   Perenne Totes Baixa(<6m)       

Clerodendre arlequí      Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Còcul Gran Globular Costa/Interior Perenne Totes Mitja(6-15m)   Tolerant Tolerant 

Avellaner turc     Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Karaka Mitjà Globular   Perenne           

Arç navarrès Petit Globular   Caduca           

Arç navarrès 'Paul's 
Scarlet'  

Petit Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Resistent 

Arç albar Petit Globular   Caduca Totes Mitja(6-15m)       

Arç de Carriere Petit Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Resistent 
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PDVUL’H - 256 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

xiprer de Arizona Gran Piramidal   Perenne Zones verdes Alta(>15m)       

Xiprer d'Arizona 
'Fastigiata' 

Gran Piramidal   Perenne           

Xiprer d'Arizona 
'Glabra' 

Gran Piramidal   Perenne           

Xiprer de Monterrey Gran Piramidal   Perenne Zones verdes         

Xiprer de Monterrey 
'Aurea' 

Gran Piramidal   Perenne           

Xiprer comú Gran Columnar   Perenne Totes Alta(>15m)       

Xiprer comú 'Stricta' Gran Columnar   Perenne Totes         

Xiprer de Leyland Gran Pèndul   Perenne Totes         

Caqui Mitjà Globular Costa/Interior Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Resistent 

Arbre argentat 
'Quicksilver' 

    Totes Caduca  Zones verdes Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Resistent Tolerant 

Oliver de Bohemia Mitjà Globular Totes Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Tolerant 

Arbre del paradís 
var, caspica 

Petit Globular               

Nespre japonés Mitjà Globular Costa/Interior Perenne  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Arbre del coral 
sudafricà 

Gran Aparasolat Costa Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Resistent Resistent 
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PDVUL’H - 257 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Ceibo Petit Aparasolat Costa Caduca  Zones verdes Baixa(<6m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Resistent 

Ceibo de Jujuy Gran Aparasolat Costa Perenne  Zones verdes Mitja(6-15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Resistent Resistent 

Gomer vermell Gran Globular   Perenne Zones verdes Alta(>15m)       

Eucaliptus blau Gran Globular   Perenne Zones verdes Alta(>15m)       

Eucaliptus de Gunn Gran Globular   Perenne           

Eucalyptus spp. Gran Globular               

Ficus benjamina Gran Globular               

Figuera Mitjà Aparasolat Costa/Interior Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Arbre del cautxó Gran Globular   Perenne Zones verdes         

Llorer de l'India Gran Globular   Perenne Zones verdes         

Figuera de Port 
Jackson 'Australis' 

Mitjà Globular               

Parasol xinés Mitjà Globular Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Freixe blanc americà Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Tolerant 

Freixe de fulla 
estreta 

Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 
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PDVUL’H - 258 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Freixe de fulla 
estreta 'Raywood' 

Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Freixe de fulla ample Gran Globular Totes Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Sensible Tolerant 

Freixe de fulla ample 
'Westhorfs Glorie' 

Gran Globular   Caduca            

Freixe de flor Mitjà Globular Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Freixe de flor 
'Mecsek'  

Petit Globular Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Tolerant 

Freixe de flor 'Paus 
Johannes-Paulus II' 
OBELISK®  

Petit Globular Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Tolerant 

Ginkgo  Gran Piramidal Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Ginkgo 'Fastigiata' Gran Piramidal Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Acàcia de tres 
espines 

Gran Globular   Caduca Totes Alta(>15m)       

Acàcia de tres 
espines 
'Elegantissima' 

Petit Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Resistent 
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PDVUL’H - 259 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Acàcia de tres 
espiness 'Rubylace' 

Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Resistent 

Acàcia de tres 
espines 'Skyline' 

Gran Piramidal Totes Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Resistent 

Acàcia de tres 
espiness 'Sunburst' 

Gran Piramidal Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Resistent 

Acàcia de tres 
espines f.inermis 

Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Resistent 

Noguera     Costa Perenne  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Resistent 

Rosa de Siria     Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Tolerant 

Jacaranda Gran Aparasolat Costa Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Resistent 

Noguera negra 
americana 

Gran Globular               

Noguera comú Gran Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Tolerant 

Sabina negral Mitjà Piramidal   Perenne   Baixa(<6m)       

Arbre de la flama 
xinès  

Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Resistent 
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PDVUL’H - 260 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Saboner de Xina Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Saboner de Xina 
'Fastigiata' 

Mitjà Columnar Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Tolerant 

Pluja d'or     Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Sensible 

Arbre de Júpiter     Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Tolerant 

Lagunaria      Costa Perenne  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Llorer Mitjà Globular Costa/Interior Perenne  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Resistent Resistent 

Aligustre del Japón Mitjà Globular               

Aligustre de China Mitjà Globular Costa/Interior Perenne  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Resistent 

Aligustre 'Excelsum 
Superbum' 
('Variegatum') 

Mitjà Globular Costa/Interior Perenne  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Resistent 

Aligustre de 
California 

Mitjà Globular               

Albena Mitjà Globular               

Liquidámbar Mitjà Piramidal Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 
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PDVUL’H - 261 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Liquidámbar 
'Worplesdon' 

Gran Piramidal Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Tuliper de Virginia Gran Piramidal Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Sensible Sensible 

Taronger de Luisiana Gran Globular Totes Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Magnòlia comú Gran Globular   Perenne Totes Alta(>15m)       

Magnòlia 
'Galissonnière' 

Gran Piramidal Costa/Interior Perenne  Zones verdes Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Magnòlia de fulles 
grans 

Gran Globular               

Pomer Mitjà Globular   Caduca   Mitja(6-15m)       

Pomer 'Evereste' Mitjà Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Sensible 

Pomer silvestre 
japonés 

Mitjà Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Baixa(<6m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Sensible 

Pomer 'Golden 
Hornet' 

Mitjà Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Sensible 

Pomer 'Van Eseltine'  Petit Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Sensible 

Cinamomo Mitjà Aparasolat Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mediana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 
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PDVUL’H - 262 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Cinamomo 
'Umbraculifera' 

Mitjà Globular Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mediana 
(4-6 m) 

Resistent Tolerant 

Nespre Mitjà Globular   Caduca   Mitja(6-15m)       

Sepuoia xinesa Gran Piramidal Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Sensible Sensible 

Morera Mitjà Globular   Caduca Zones verdes Mitja(6-15m)       

Morera 'Fruitless' Mitjà Globular               

Morera 'Pendula' Mitjà Pèndul               

  Mitjà Globular               

Morera negra Mitjà Globular   Caduca Zones verdes Mitja(6-15m)       

Baladre     Costa Perenne  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Resistent Resistent 

Oliver Mitjà Globular Costa/Interior Perenne  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Laostria Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Espino de Jerusalén Petit Globular Costa Caduca  Zones verdes Baixa(<6m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Arbre de ferro     Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Paulonia imperial Gran Globular Totes Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Cañafístula Mitjà Globular               
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PDVUL’H - 263 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Palmera canaria Gran Columnar Costa/Interior Perenne  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Palmera datilera Gran Columnar Costa Perenne  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Palmera del Senegal Gran Columnar               

Fotínia Petit Globular               

Fotínia de Fraser 
'Red Robin'  

Petit Globular Totes Perenne  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Tolerant 

Ombú Gran Globular   Caduca Zones verdes         

Abet vermell Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Píce de Colorado Gran Piramidal               

Picea sp. Gran Piramidal               

Pi maritím Gran Globular   Perenne Zones verdes Alta(>15m)       

Pi pinyoner Gran Globular Costa/Interior Perenne  Zones verdes Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Resistent Resistent 

Pi carrasco Gran Globular   Perenne Zones verdes Alta(>15m)       

Pi insigne Gran Globular   Perenne   Alta(>15m)       

Pi de Canarias Gran Globular   Perenne   Alta(>15m)       

Pistatxer xinés Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Tolerant 

Llentiscle Mitjà Globular               

Plàtan oriental Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 
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PDVUL’H - 264 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Plàtan oriental 
'Digitata' 

Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Plàtan oriental var. 
cuneata 

Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Plàtan d'ombre Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Tolerant 

Plàtan d'ombra 
'Bloodgood'  

Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Tolerant 

Plàtan d'ombra 
'Pyramidalis' 

Gran Piramidal Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Tolerant 

Plàtan d'ombra 
'Vallis Clausa' 

Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Àlber blanc Gran Globular   Caduca Zones 
pavimentades  

Alta(>15m)       

Àlber blanc var. 
Canescens 

Gran Globular               

Àlber blanc 'Nivea' Gran Piramidal Totes Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Àlber blanc 
'Pyramidalis' 

Gran Piramidal Totes Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Tolerant 

Pollancre boleana Gran Columnar               
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PDVUL’H - 265 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Àlber Canadenc Gran Globular               

Àlber negre Gran Columnar   Caduca Zones verdes Alta(>15m)       

Àlber nedre 'Italica' Gran Columnar Totes Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Tolerant 

Pollancre de fulles 
de peral 

Gran Columnar   Caduca Zones verdes         

Àlber temblón Gran Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Mediana 
(4-6 m) 

Sensible Tolerant 

Àlber de Carolina Gran Globular   Caduca Zones verdes         

Albercoquer Petit Globular   Caduca   Baixa(<6m)       

Cirerer silvestre Mitjà Globular   Caduca Totes Alta(>15m)       

Cirerer de flor 
múltiple 

Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Tolerant 

Prunera mirobolano Petit Globular   Caduca Totes         

Prunera mirobolano 
'Nigra' 

Petit Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Prunera vermella Petit Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Prunera mirabolina 
var. Nivea 

Petit Globular               

Prunera europea Petit Globular   Caduca Totes         

Cirerer de tardor Petit Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Sensible 
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PDVUL’H - 266 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Cererer de Virginia 
'Shubert' 

Petit Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Sensible 

Cirerer nan  Petit Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Tolerant 

Cirerer de Tòquio  Petit Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Sensible Sensible 

Ametller Mitjà Globular Costa/Interior Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Cirerer de Flor 
Japonés 
'Amanogawa'  

Mitjà Globular Totes Caduca  Zones verdes Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Tolerant 

Cererer de Flor 
Japonés 'Kanzan'  

Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Abet de Douglas Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Magraner     Costa/Interior Caduca  Zones verdes Baixa(<6m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Tolerant 

Peral de Callery 
'Aristocrat' 

Mitjà Piramidal Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Peral de Callery 
'Bradford' 

    Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Peral de Callery 
'Chanticleer' 

Mitjà Piramidal Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Peral de Callery 
'Redspire' 

Mitjà Piramidal Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 
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PDVUL’H - 267 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Peral Mitjà Globular   Caduca   Mitja(6-15m)       

Peral 'Beech Hill'  Mitjà Piramidal Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Peral de hojas de 
sauce 'Pendula' 

Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Roure-quejigo Gran Globular   Caduca   Mitja(6-15m)       

Roure cabellut Gran Globular               

Roure escarlata Gran Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Sensible Sensible 

Alzina típica Mitjà Globular               

Alzina  Gran Globular   Perenne Totes Alta(>15m)       

Roure palustre 
americano 

Gran Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Sensible Sensible 

Roure pubescente Mitjà Globular   Caduca Totes Alta(>15m)       

Roure comú 
'Fastigiata Koster' 

Gran Piramidal Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Sensible Sensible 

Roure comú 
'Fastigiata' 

Gran Piramidal Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Sensible Sensible 

Roure vermell 
americà 

Gran Globular Totes Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Sensible 

Surera mediterrànea Mitjà Globular   Perenne Zones verdes Alta(>15m)       

Zumaque de Virginia     Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Tolerant 
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PDVUL’H - 268 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Acàcia rosada Gran Globular               

Falsa acàcia Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Tolerant 

Falsa acàcia 
'Bessoniana' 

Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Tolerant 

Falsa acàcia 'Frisia' Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Tolerant 

Falsa acàcia 
'Pyramidalis' 

Mitjà Piramidal Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Tolerant 

Falsa acàcia 
'Unifoliola' 

Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Tolerant 

Falsa acàcia 
'Umbraculifera' 

Petit Globular   Caduca Totes         

Robínia 'Casque 
Rouge'  

Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Tolerant 

Salze blanc Gran Globular   Caduca Zones verdes Alta(>15m)       

Salze blanc subsp. 
vitellina 

Gran Globular Totes Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Sensible Tolerant 

Desmai Mitjà Globular Totes Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Sensible Tolerant 

Fals pimenter Gran Globular Costa Perenne  Zones verdes Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Resistent 

Huingán Gran Globular               
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PDVUL’H - 269 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pimenter brasiler Mitjà Globular Costa Perenne  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Servera blanca Mitjà Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Sensible 

Servara dels 
caçadors 

Mitjà Piramidal Interior/Muntanya Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Sensible Sensible 

Servera comú Mitjà Piramidal Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Acàcia del Japó 
'Fleright' 
PRINCENTON 
UPRIGHT  

Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Acàcia del Japó  
'Columnare' 

Gran Columnar Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Acàcia del Japó  
'Pendulum' 

Mitjà Pèndul Totes Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Acàcia del Japó  
'Regent'  

Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Tolerant Tolerant 

Acàcia del Japó  Mitjà Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Arbre de trompeta 
de color 

    Costa Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Resistent 

Tamarinde Petit Globular Costa/Interior Caduca  Zones verdes Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Resistent Tolerant 
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PDVUL’H - 270 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Tamarinde de França Petit Globular Totes Caduca  Zones verdes Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Tolerant 

Tamarinde estival 
'Pink Cascade' 

Petit Globular Totes Caduca  Zones verdes Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Resistent Resistent 

Tamarinde estival Petit Globular Totes Caduca  Zones verdes Baixa(<6m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Taray Petit Globular Totes Caduca  Zones verdes Baixa(<6m) Estreta 
(2-4m) 

Resistent Resistent 

Xiprés dels pantans Gran Piramidal Totes Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Sensible Tolerant 

Teix comú Gran Globular   Perenne   Mitja(6-15m)       

Tecoma groga     Costa Perenne  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Estreta 
(2-4m) 

Resistent Resistent 

Tuya del Canadà Mitjà Piramidal               

Arbre de la vida Mitjà Piramidal   Perenne   Mitja(6-15m)       

Thuja spp. Mitjà Piramidal               

Tell americà Gran Globular Totes Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Sensible 

Tell de fulla petita Gran Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Sensible 

Tell de fulla petita 
'Greenspire' 

Mitjà Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Sensible 
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PDVUL’H - 271 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Tell de fulla ample Gran Globular Totes Caduca  Zones verdes Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Sensible 

Tell platejat Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Tolerant 

Tell platejat 
'Szeleste'  

Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Tolerant 

Tell de Crimea Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Tolerant 

Tell híbrid de 
Holanda 

Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Sensible 

Tell híbrid de 
Holanda 'Pallida' 

Gran Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Sensible 

Tipuana  Gran Aparasolat Costa Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Resistent Resistent 

Palmera excelsa      Costa/Interior Perenne  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Estreta 
(2-4m) 

Tolerant Resistent 

Om 'Columella' Gran Piramidal               
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PDVUL’H - 272 

Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Om montano Gran Globular   Caduca   Alta(>15m)       

Om 'New Horizon' 
RESISTA® 

Gran Piramidal Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Ample 
(6-8 m) 

Tolerant Tolerant 

Om 'Sapporo 
Autumn Gold' 
RESISTA® 

Gran Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Tolerant 

Om comú Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Resistent 

Om de Siberia Gran Globular Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Resistent 

  Gran Globular               

Ulmus spp. Gran Globular               

  Gran Globular               

Marfull Petit Globular               

Palmera de ventall Gran Columnar   Perenne Totes         

Palmera de ventall 
de Mèxic 

Gran Columnar   Perenne Totes         

Planta daga Petit Columnar               

Zelkova del Japón Gran Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Tolerant 
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Nom comú 
Port 
final 

Estructura Zona climàtica 
Tipus 

de fulla 
Idoneïtat Alçada Copa 

Tolerància 
a la 

sequera 

Tolerància 
a la calor 

          

Avet comú Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Pinsapo Gran Piramidal   Perenne   Alta(>15m)       

Zelkova del Japón 
'Flekova' GREEN 
VASE®  

Gran Globular Interior/Muntanya Caduca  Zones 
pavimentades  

Alta(>15m) Molt 
ample 
(>8 m) 

Tolerant Tolerant 

Ginjoler     Costa/Interior Caduca  Zones 
pavimentades  

Mitja(6-15m) Ample 
(6-8 m) 

Resistent Resistent 

Chitalpa 'Minsum' 
SUMMER BELLS ® 

    Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

Chitalpa 'Pink Dawn'     Totes Caduca  Zones 
pavimentades  

Baixa(<6m) Mitjana 
(4-6 m) 

Resistent Resistent 

 PORT GRAN Gran Piramidal 
 

            

 PORT MITJÀ Mitjà Piramidal 
 

            

 PORT PETIT Petit Piramidal 
 

            

 PORT GRAN Gran Globular 
 

            

 PORT MITJÀ Mitjà Globular 
 

            

 PORT PETIT Petit Globular 
 

            

 PORT GRAN Gran Columnar 
 

            

 PORT MITJÀ Mitjà Columnar 
 

            

 PORT PETIT Petit Columnar               

 

Nom comú 
Proximitat 

al mar 
Plagues Espai disponible Aplicació 

Forma de 
l'arbre 

Color de 
la fulla 

Forma de 
la fulla 
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Nom comú 
Proximitat 

al mar 
Plagues Espai disponible Aplicació 

Forma de 
l'arbre 

Color de 
la fulla 

Forma de 
la fulla 

Avet comú               

Pinsapo               

Mimosa platejada       Zona verda Esfèrica     

Acàcia trinervis               

Acàcia negra               

Mimosa de les quatre estacions       Zona verda Esfèrica     

Mimosa blava       Totes Pèndula     

Acàcia spp.               

Auró 'Warrenred' PACIFIC SUNSET® Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Cònica Verd fosc Simple 

Auró trident Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Ovoïdal Verd Simple 

Auró comú Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Verd fosc Simple 

Auró comú 'Elsrijk'  Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Cònica Verd fosc Simple 

Auró 'Queen Elizabeth'  Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Cònica Verd fosc Simple 

Auró de Capadòcia Sensible Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Zona verda Esfèrica Verd Simple 

Auró de Capadòcia 'Rubrum' Sensible Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Zona verda Esfèrica Verd Simple 

Auró del Pare David Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Zona verda Esfèrica Verd fosc Simple 

Auró de Montpeller Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Verd fosc Simple 

Auró de fulla de freixe       Zona verda Esfèrica     

Auró de fulla de freixe 'Flamingo'               

Oró Sensible Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Ovoïdal Verd Simple 

Auró platanoide Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Auró platanoide 'Columnare' Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Carrer Columnar Verd fosc Simple 

Auró platanoide 'Crimson King'               

Auró platanoide 'Crimson Sentry'               

Auró platanoide 'Debora'               
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Nom comú 
Proximitat 

al mar 
Plagues Espai disponible Aplicació 

Forma de 
l'arbre 

Color de 
la fulla 

Forma de 
la fulla 

Auró platanoide 'Drummondii' Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Carrer Ovoïdal Verd Simple 

Auró platanoide 'Globosum' Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Verd Simple 

Auró blanc       Totes Ovoïdal     

Auró blanc 'Atropurpureum'               

Auró vermell Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ovoïdal Verd Simple 

Auró platejat Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ovoïdal Verd clar Simple 

Auró platejat 'Laciniatum Wieri' Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Pèndula Verd clar Simple 

Auró platejat 'Pyramidale' Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Avinguda Ovoïdal Verd clar Simple 

Acer spp.               

Auró de Freeman               

Auró de Freeman 'Armstrong' Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Columnar Verd Simple 

Auró de Freeman 'Jeffersred' AUTUMN BLAZE®  Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Ovoïdal Verd Simple 

Castanyer d'Índies Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Esfèrica Verd fosc Composta 

Castanyer de Índies 'Baumannii' Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Esfèrica Verd fosc Composta 

Castanyer d'Índies vermell Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Avinguda Esfèrica Verd fosc Composta 

Castanyer d'Índies vermell 'Briotti' Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Avinguda Esfèrica Verd fosc Composta 

Ailant               

Arbre de la seda Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Plaça Estesa verd clar Composta 

Arbre de la seda 'Boubri' OMBRELLA® Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Plaça Estesa Verd Composta 

Arbre de la seda 'Summer Chocolate' Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Estesa porpra Composta 

Albízia spp.               

vern napolità Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Carrer Ovoïdal Verd fosc Simple 
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Nom comú 
Proximitat 

al mar 
Plagues Espai disponible Aplicació 

Forma de 
l'arbre 

Color de 
la fulla 

Forma de 
la fulla 

vern comú Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Zona verda Ovoïdal Verd fosc Simple 

vern comú 'Imperialis'               

vern comú 'Pyramidalis' Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Columnar Verd fosc Simple 

Cornijuelo Sensible Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Ventall Verd Simple 

Araucària excelsa               

Arboç Tolerant Escasses Petit (2-2,5 m) Zona verda Irregular Verd fosc Simple 

Pota de vaca       Totes Ovoïdal     

Urape porpra Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Verd Simple 

Bauhinia spp.               

Arbre de les orquídies Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Plaça Esfèrica Verd Simple 

Bedoll papirífero Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Zona verda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Bedoll comú Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Ovoïdal Verd Simple 

Bedoll comú 'Fastigiata' Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Avinguda Columnar Verd Simple 

Bedoll comú 'Youngii' Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Pèndula Verd Simple 

Betula spp.               

Bedoll de Jacquemont  Sensible Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Avinguda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Arbre de foc Tolerant Escasses Molt gran (>4,5 
m) 

Zona verda Ovoïdal Verd Simple 

Kurrajong blanc Tolerant Escasses Molt gran (>4,5 
m) 

Zona verda Ovoïdal Verd Simple 

Arbre ampolla Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Carrer Ovoïdal Verd fosc Simple 

Morera de paper       Totes Esfèrica     

Cedre blanc de Califòrnia               

Cedre blanc de Califòrnia 'Aureovariegata'               

Carpe blanc Tolerant Escasses Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ovoïdal Verd Simple 

Carpe blanc 'Fastigiata' Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Ovoïdal Verd Simple 
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Nom comú 
Proximitat 

al mar 
Plagues Espai disponible Aplicació 

Forma de 
l'arbre 

Color de 
la fulla 

Forma de 
la fulla 

Casuarina        Totes Piramidal     

Pi australià               

Casuarina sp.               

Catalpa  comú Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Plaça Esfèrica Verd Simple 

Catalpa  comú 'Nana'               

Cedre de l'Atles               

Cedre de l'Atles 'Glauca'               

Cedre de l'Himàlaia               

Cedre del Líban               

Lledoner americà       Totes Esfèrica     

Lledoner Tolerant Escasses Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Esfèrica Verd Simple 

Lledoner de la Xina  Tolerant Escasses Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Esfèrica Verd fosc Simple 

Garrofer Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Plaça Estesa Verd Composta 

Arbre de Judes Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Verd clar Simple 

Arbre de Judes 'Forest Pansy' Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica porpra Simple 

Arbre de l'amor de la Xina  Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Verd fosc Simple 

Arbre de l'amor de la Xina  Tolerant Freqüents Petit (2-2,5 m) Carrer Esfèrica Verd  Simple 

Pal borratxo Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Zona verda Irregular Verd clar Composta 

Taronger amarg Tolerant Cròniques Petit (2-2,5 m) Zona verda Esfèrica Verd fosc Simple 

Mandariner       Totes Esfèrica     

Llimoner       Totes Esfèrica     

Clerodendre arlequí  Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Esfèrica Verd fosc Simple 

Còcul Tolerant Escasses   Totes Irregular Verd fosc   

Avellaner turc Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Carrer Ovoïdal Verd fosc Simple 
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Nom comú 
Proximitat 

al mar 
Plagues Espai disponible Aplicació 

Forma de 
l'arbre 

Color de 
la fulla 

Forma de 
la fulla 

Karaka               

Arç navarrès               

Arç navarrès 'Paul's Scarlet'  Tolerant   Petit (2-2,5 m) Carrer Esfèrica Verd fosc Simple 

Arç albar       Totes Esfèrica     

Arç de Carriere Tolerant Freqüents Petit (2-2,5 m) Carrer Ovoïdal Verd fosc Simple 

xiprer de Arizona       Zona verda Piramidal     

Xiprer d'Arizona 'Fastigiata'               

Xiprer d'Arizona 'Glabra'               

Xiprer de Monterrey       Zona verda Semiovoïdal     

Xiprer de Monterrey 'Aurea'               

Xiprer comú       Totes Piramidal     

Xiprer comú 'Stricta'       Totes Columnar     

Xiprer de Leyland       Totes Cònica     

Caqui Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Esfèrica Verd fosc Simple 

Arbre argentat 'Quicksilver' Resistent Escasses Petit (2-2,5 m) Zona verda Irregular Argentat Simple 

Oliver de Bohemia Resistent Escasses Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Irregular Argentat Simple 

Arbre del paradís var, caspica               

Nespre japonés Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Esfèrica Verd fosc Simple 

Arbre del coral sudafricà Tolerant Escasses Molt gran (>4,5 
m) 

Zona verda Estesa Verd Composta 

Ceibo Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Zona verda Estesa Verd Composta 

Ceibo de Jujuy Tolerant Escasses Molt gran (>4,5 
m) 

Zona verda Esfèrica Verd Composta 

Gomer vermell       Zona verda Ovoïdal     

Eucaliptus blau       Zona verda Ovoïdal     

Eucaliptus de Gunn               
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Proximitat 

al mar 
Plagues Espai disponible Aplicació 

Forma de 
l'arbre 

Color de 
la fulla 

Forma de 
la fulla 

Eucalyptus spp.               

Ficus benjamina               

Figuera Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Estesa Verd fosc Simple 

Arbre del cautxó       Zona verda Esfèrica     

Llorer de l'India       Zona verda El·líptica     

Figuera de Port Jackson 'Australis'               

Parasol xinés Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Plaça Esfèrica Verd clar Simple 

Freixe blanc americà Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Freixe de fulla estreta Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Carrer Ovoïdal Verd fosc Composta 

Freixe de fulla estreta 'Raywood' Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Ovoïdal Verd fosc Composta 

Freixe de fulla ample Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ovoïdal Verd fosc Composta 

Freixe de fulla ample 'Westhorfs Glorie'               

Freixe de flor Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Verd fosc Composta 

Freixe de flor 'Mecsek'  Tolerant Escasses Petit (2-2,5 m) Carrer Esfèrica Verd fosc Composta 

Freixe de flor 'Paus Johannes-Paulus II' OBELISK®  Tolerant Escasses Petit (2-2,5 m) Carrer Columnar Verd fosc Composta 

Ginkgo  Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Avinguda Cònica Verd clar Simple 

Ginkgo 'Fastigiata' Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Columnar Verd clar Simple 

Acàcia de tres espines       Totes Ovoïdal     

Acàcia de tres espines 'Elegantissima' Resistent Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Ovoïdal Verd Composta 

Acàcia de tres espiness 'Rubylace' Resistent Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Verd 
bronce 

Composta 

Acàcia de tres espines 'Skyline' Resistent Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Cònica Verd fosc Composta 

Acàcia de tres espiness 'Sunburst' Resistent Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Cònica Verd clar Composta 

Acàcia de tres espines f.inermis Resistent Escasses Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ovoïdal Verd clar Composta 
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Forma de 
l'arbre 

Color de 
la fulla 

Forma de 
la fulla 

Noguera Resistent Escasses Gran (3,5-4,5 m) Avinguda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Rosa de Siria Tolerant Freqüents Petit (2-2,5 m) Carrer Ventall Verd Simple 

Jacaranda Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Plaça Estesa Verd clar Composta 

Noguera negra americana               

Noguera comú Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Plaça Esfèrica Verd Composta 

Sabina negral               

Arbre de la flama xinès  Tolerant   Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Verd Composta 

Saboner de Xina Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Verd Composta 

Saboner de Xina 'Fastigiata' Tolerant Escasses Petit (2-2,5 m) Carrer Columnar Verd Composta 

Pluja d'or Tolerant Escasses Petit (2-2,5 m) Zona verda Esfèrica Verd Composta 

Arbre de Júpiter Tolerant Freqüents Petit (2-2,5 m) Zona verda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Lagunaria  Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Ovoïdal Verd Simple 

Llorer Tolerant Cròniques Petit (2-2,5 m) Carrer Cònica Verd fosc Simple 

Aligustre del Japón               

Aligustre de China Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Verd fosc Simple 

Aligustre 'Excelsum Superbum' ('Variegatum') Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Verd Simple 

Aligustre de California               

Albena               

Liquidámbar Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Avinguda Cònica Verd fosc Simple 

Liquidámbar 'Worplesdon' Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Avinguda Cònica Verd fosc Simple 

Tuliper de Virginia Sensible Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ovoïdal Verd clar Simple 

Taronger de Luisiana Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Zona verda Esfèrica Verd fosc Simple 

Magnòlia comú       Totes Cònica     

Magnòlia 'Galissonnière' Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Zona verda Cònica Verd fosc Simple 
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Forma de 
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Color de 
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Forma de 
la fulla 

Magnòlia de fulles grans               

Pomer               

Pomer 'Evereste' Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Carrer Cònica Verd fosc Simple 

Pomer silvestre japonés Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Esfèrica Verd fosc Simple 

Pomer 'Golden Hornet' Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Carrer Ovoïdal Verd clar Simple 

Pomer 'Van Eseltine'  Tolerant Freqüents Petit (2-2,5 m) Carrer Ventall Verd Simple 

Cinamomo Resistent Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Ovoïdal Verd Composta 

Cinamomo 'Umbraculifera' Tolerant   Petit (2-2,5 m) Carrer Esfèrica Verd Composta 

Nespre               

Sepuoia xinesa Sensible Escasses Molt gran (>4,5 
m) 

Zona verda Cònica Verd clar Simple 

Morera       Zona verda Esfèrica     

Morera 'Fruitless'               

Morera 'Pendula'               

                

Morera negra       Zona verda Esfèrica     

Baladre Resistent Freqüents Petit (2-2,5 m) Carrer Esfèrica Verd fosc Simple 

Oliver Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Irregular Verd fosc Simple 

Laostria Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Ovoïdal Verd Simple 

Espino de Jerusalén Resistent Escasses Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Estesa Verd clar Composta 

Arbre de ferro Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Paulonia imperial Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Plaça Esfèrica Verd Simple 

Cañafístula               

Palmera canaria Resistent Cròniques Molt gran (>4,5 
m) 

Zona ver Ventall Verd fosc Composta 

Palmera datilera Resistent Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Plaça Ventall Verd Composta 
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Palmera del Senegal               

Fotínia               

Fotínia de Fraser 'Red Robin'  Tolerant Escasses Petit (2-2,5 m) Carrer Esfèrica Verd fosc Simple 

Ombú       Zona verda Aparasolada     

Abet vermell               

Píce de Colorado               

Picea sp.               

Pi maritím       Zona verda Cònica     

Pi pinyoner Resistent Cròniques Molt gran (>4,5 
m) 

Zona verda Estesa Verd fosc Simple 

Pi carrasco   Cròniques   Zona verda El·líptica     

Pi insigne               

Pi de Canarias               

Pistatxer xinés Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Carrer Esfèrica Verd fosc Composta 

Llentiscle               

Plàtan oriental Resistent Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Avinguda Ovoïdal Verd Simple 

Plàtan oriental 'Digitata' Resistent Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Avinguda Ovoïdal Verd Simple 

Plàtan oriental var. cuneata Resistent Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Carrer Esfèrica Verd Simple 

Plàtan d'ombre Resistent Cròniques Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ovoïdal Verd Simple 

Plàtan d'ombra 'Bloodgood'  Resistent Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Esfèrica Verd Simple 

Plàtan d'ombra 'Pyramidalis' Resistent Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Cònica Verd Simple 

Plàtan d'ombra 'Vallis Clausa' Resistent Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Avinguda Cònica Verd Simple 

Àlber blanc       Zona verda Ovoïdal     

Àlber blanc var. Canescens               
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Àlber blanc 'Nivea' Resistent Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Àlber blanc 'Pyramidalis' Resistent Freqüents Petit (2-2,5 m) Zona verda Columnar Verd fosc Simple 

Pollancre boleana               

Àlber Canadenc               

Àlber negre       Zona verda Ovoïdal     

Àlber nedre 'Italica' Tolerant Freqüents Petit (2-2,5 m) Zona verda Columnar Verd fosc Simple 

Pollancre de fulles de peral       Zona verda Columnar     

Àlber temblón Sensible Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Ovoïdal Verd Simple 

Àlber de Carolina       Zona verda Columnar     

Albercoquer               

Cirerer silvestre       Totes Ovoïdal     

Cirerer de flor múltiple Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Carrer Esfèrica Verd fosc Simple 

Prunera mirobolano       Totes Ovoïdal     

Prunera mirobolano 'Nigra' Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Porpra 
fosc 

Simple 

Prunera vermella Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Porpra Simple 

Prunera mirabolina var. Nivea               

Prunera europea       Totes Esfèrica     

Cirerer de tardor Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Esfèrica Verd fosc Simple 

Cererer de Virginia 'Shubert' Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Carrer Ovoïdal Porpra Simple 

Cirerer nan  Tolerant Freqüents Petit (2-2,5 m) Carrer Esfèrica Verd fosc Simple 

Cirerer de Tòquio  Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Esfèrica Verd fosc Simple 

Ametller Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Irregular Verd clar Simple 

Cirerer de Flor Japonés 'Amanogawa'  Tolerant Freqüents Petit (2-2,5 m) Zona verda Columnar Verd Simple 

Cererer de Flor Japonés 'Kanzan'  Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) carrer Esfèrica Verd fosc Simple 

Abet de Douglas               
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Magraner Resistent Escasses Petit (2-2,5 m) Zona verda Esfèrica Verd fosc Simple 

Peral de Callery 'Aristocrat' Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Carrer Cònica Verd fosc Simple 

Peral de Callery 'Bradford' Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Carrer Esfèrica Verd fosc Simple 

Peral de Callery 'Chanticleer' Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Ovoïdal Verd fosc Simple 

Peral de Callery 'Redspire' Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Cònica Verd Simple 

Peral               

Peral 'Beech Hill'  Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Cònica Verd fosc Simple 

Peral de hojas de sauce 'Pendula' Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Argentat Simple 

Roure-quejigo               

Roure cabellut               

Roure escarlata Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Zona verda Ovoïdal Verd Simple 

Alzina típica               

Alzina        Totes Esfèrica     

Roure palustre americano Tolerant Escasses Molt gran (>4,5 
m) 

Zona verda Cònica Verd Simple 

Roure pubescente       Totes Esfèrica     

Roure comú 'Fastigiata Koster' Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Avinguda Columnar Verd fosc Simple 

Roure comú 'Fastigiata' Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Avinguda Columnar Verd fosc Simple 

Roure vermell americà Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Zona verda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Surera mediterrànea       Zona verda Irregular     

Zumaque de Virginia Tolerant Escasses Petit (2-2,5 m) Zona verda Esfèrica Verd fosc Composta 

Acàcia rosada               

Falsa acàcia Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Carrer Ovoïdal Verd Composta 

Falsa acàcia 'Bessoniana' Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Carrer Ovoïdal Verd Composta 

Falsa acàcia 'Frisia' Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Carrer Ovoïdal Grog Composta 
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Falsa acàcia 'Pyramidalis' Tolerant Freqüents Petit (2-2,5 m) Carrer Columnar Verd Composta 

Falsa acàcia 'Unifoliola' Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Carrer Ovoïdal Verd fosc Simple 

Falsa acàcia 'Umbraculifera'       Totes Aparasolada     

Robínia 'Casque Rouge'  Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) carrer Esfèrica Verd fosc Composta 

Salze blanc       Zona verda Esfèrica     

Salze blanc subsp. vitellina Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Zona verda Ovoïdal Verd clar Simple 

Desmai Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Zona verda Pèndula Verd clar Simple 

Fals pimenter Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Plaça Pèndula Verd clar Composta 

Huingán               

Pimenter brasiler Resistent Escasses Mig (2,5-3,5 m) Plaça Esfèrica Verd fosc Composta 

Servera blanca Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Servara dels caçadors Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m)   Ovoïdal Verd fosc Composta 

Servera comú Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Plaça Ovoïdal Verd fosc Composta 

Acàcia del Japó 'Fleright' PRINCENTON UPRIGHT  Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Ovoïdal Verd fosc Composta 

Acàcia del Japó  'Columnare' Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Columnar Verd fosc Composta 

Acàcia del Japó  'Pendulum' Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Zona verda Pèndula Verd fosc Composta 

Acàcia del Japó  'Regent'  Tolerant Escasses Mig (2,5-3,5 m) Carrer Ovoïdal Verd fosc Composta 

Acàcia del Japó  Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Carrer Esfèrica Verd fosc Composta 

Arbre de trompeta de color Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Plaça Esfèrica Verd fosc Composta 

Tamarinde Resistent Escasses Petit (2-2,5 m) Zona verda Ovoïdal Verd gris Simple 

Tamarinde de França Resistent Escasses Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Esfèrica Verd 
blavós 

Simple 

Tamarinde estival 'Pink Cascade' Resistent Escasses Petit (2-2,5 m) Zona verda Ventall Verd 
blavós 

Simple 

Tamarinde estival Resistent Escasses Mig (2,5-3,5 m) Zona verda Esfèrica Verd 
blavós 

Simple 
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Taray Resistent Escasses Petit (2-2,5 m) Zona verda Ventall Verd 
blavós 

Simple 

Xiprés dels pantans Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Zona verda Cònica Verd clar Simple 

Teix comú               

Tecoma groga Tolerant Escasses Petit (2-2,5 m) Carrer Ovoïdal Verd clar Composta 

Tuya del Canadà               

Arbre de la vida               

Thuja spp.               

Tell americà Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Zona verda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Tell de fulla petita Sensible Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Tell de fulla petita 'Greenspire' Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Carrer Cònica Verd fosc Simple 

Tell de fulla ample Sensible Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Zona verda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Tell platejat Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Tell platejat 'Szeleste'  Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Tell de Crimea Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ovoïdal Verd fosc Simple 

Tell híbrid de Holanda Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Plaça Ovoïdal Verd fosc Simple 

Tell híbrid de Holanda 'Pallida' Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Cònica Verd clar Simple 

Tipuana  Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Plaça Estesa Verd Composta 
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Palmera excelsa  Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Plaça Ventall Verd fosc Composta 

Om 'Columella'               

Om montano               

Om 'New Horizon' RESISTA® Tolerant Freqüents Gran (3,5-4,5 m) Avinguda Cònica Verd fosc Simple 

Om 'Sapporo Autumn Gold' RESISTA® Tolerant Freqüents Molt gran (>4,5 
m) 

Plaça Ovoïdal Verd clar Simple 

Om comú Tolerant Cròniques Molt gran (>4,5 
m) 

Plaça Ovoïdal Verd Simple 

Om de Siberia Tolerant Cròniques Molt gran (>4,5 
m) 

Plaça Ovoïdal Verd fosc Simple 

                

Ulmus spp.               

                

Marfull               

Palmera de ventall       Totes Palmiforme     

Palmera de ventall de Mèxic       Totes Palmiforme     

Planta daga               

Zelkova del Japón Tolerant Escasses Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ventall Verd fosc Simple 

Zelkova del Japón 'Flekova' GREEN VASE®  Tolerant Escasses Molt gran (>4,5 
m) 

Avinguda Ventall Verd Simple 

Ginjoler Tolerant Escasses Gran (3,5-4,5 m) Plaça Irregular Verd fosc Simple 

Chitalpa 'Minsum' SUMMER BELLS ® Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Verd clar Simple 

Chitalpa 'Pink Dawn' Tolerant Freqüents Mig (2,5-3,5 m) Carrer Esfèrica Verd clar Simple 

 PORT GRAN 
 

            

 PORT MITJÀ 
 

            

 PORT PETIT 
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 PORT GRAN 
 

            

 PORT MITJÀ 
 

            

 PORT PETIT 
 

            

 PORT GRAN 
 

            

 PORT MITJÀ 
 

            

 PORT PETIT               

 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Mimosa platejada               

Acàcia trinervis               

Acàcia negra               

Mimosa de les quatre estacions               

Mimosa blava               

Acàcia spp.               

Auró 'Warrenred' PACIFIC 
SUNSET® 

Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Auró trident Primavera Tardor Vermell Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Auró comú Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Auró comú 'Elsrijk'  Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Auró 'Queen Elizabeth'  Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 
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Avet comú               

Pinsapo               

Auró de Capadòcia Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja semiombra Tolerant 

Auró de Capadòcia 'Rubrum' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja semiombra Tolerant 

Auró del Pare David Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
textura y color de l'escorça 

Mitja semiombra Tolerant 

Auró de Montpeller Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Auró de fulla de freixe               

Auró de fulla de freixe 
'Flamingo' 

              

Oró Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Auró platanoide Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Auró platanoide 'Columnare' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Auró platanoide 'Crimson King'               

Auró platanoide 'Crimson 
Sentry' 

              

Auró platanoide 'Debora'               

Auró platanoide 'Drummondii' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Auró platanoide 'Globosum' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol Tolerant 

Auró blanc               

Auró blanc 'Atropurpureum'               

Auró vermell Primavera Estiu Vermell Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Auró platejat Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Auró platejat 'Laciniatum Wieri' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 
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Avet comú               

Pinsapo               

Auró platejat 'Pyramidale' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Acer spp.               

Auró de Freeman               

Auró de Freeman 'Armstrong' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Auró de Freeman 'Jeffersred' 
AUTUMN BLAZE®  

Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Castanyer d'Índies Primavera Tardor Verd Flor Densa Sol Sensible 

Castanyer de Índies 
'Baumannii' 

Primavera     Flor Densa Sol Sensible 

Castanyer d'Índies vermell Primavera Tardor Verd Flor Densa Sol Sensible 

Castanyer d'Índies vermell 
'Briotti' 

Primavera     Flor Densa Sol Sensible 

Ailant               

Arbre de la seda Estiu Tardor Marró Flor lleugera Sol Tolerant 

Arbre de la seda 'Boubri' 
OMBRELLA® 

Estiu Tardor Marró Flor lleugera Sol Tolerant 

Arbre de la seda 'Summer 
Chocolate' 

Estiu Tardor Marró Flor lleugera Sol Tolerant 

Albízia spp.               

vern napolità Primavera Tardor Marró Fruit Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

vern comú Primavera Tardor Negre Fruit Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

vern comú 'Imperialis'               

vern comú 'Pyramidalis' Primavera Tardor Negre Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 
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Avet comú               

Pinsapo               

Cornijuelo Primavera Estiu Negre Canvi estacional de les fulles; 
flor; fruit 

Mitja semiombra Tolerant 

Araucària excelsa               

Arboç Tardor Tardor Vermell Flor; Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Pota de vaca               

Urape porpra Tardor Tardor Marró Flor; Aroma Mitja Sol Tolerant 

Bauhinia spp.               

Arbre de les orquídies Primavera Tardor Marró Flor; Aroma Mitja Sol Tolerant 

Bedoll papirífero Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
textura y color de l'escorça 

lleugera Sol Tolerant 

Bedoll comú Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
textura y color de l'escorça 

lleugera Sol Tolerant 

Bedoll comú 'Fastigiata' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
textura y color de l'escorça 

Mitja Sol Tolerant 

Bedoll comú 'Youngii' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
textura y color de l'escorça 

Mitja Sol Tolerant 

Betula spp.               

Bedoll de Jacquemont  Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
textura y color de l'escorça 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre de foc Estiu Tardor Marró Flor Densa Sol Sensible 

Kurrajong blanc Estiu Tardor Marró Flor Mitja Sol Sensible 

Arbre ampolla Primavera Tardor Negre Flor Densa Sol Sensible 

Morera de paper               
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Avet comú               

Pinsapo               

Cedre blanc de Califòrnia               

Cedre blanc de Califòrnia 
'Aureovariegata' 

              

Carpe blanc Hivern Tardor Grog Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Carpe blanc 'Fastigiata' Hivern Tardor Grog Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Casuarina    Tardor           

Pi australià               

Casuarina sp.               

Catalpa  comú Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol/Semiombra Sensible 

Catalpa  comú 'Nana'               

Cedre de l'Atles               

Cedre de l'Atles 'Glauca'               

Cedre de l'Himàlaia               

Cedre del Líban               

Lledoner americà               

Lledoner Primavera Tardor Negre Fruit Densa Sol Tolerant 

Lledoner de la Xina  Primavera Tardor Taronja Fruit Densa Sol Tolerant 

Garrofer Tardor Estiu Negre Fruit Densa Sol Tolerant 

Arbre de Judes Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre de Judes 'Forest Pansy' Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre de l'amor de la Xina  Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 
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Avet comú               

Pinsapo               

Arbre de l'amor de la Xina  Primavera Tardor Marró Flor; Fruit Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Pal borratxo Tardor Estiu Marró Flor; Textura y color de 
l'escorça 

Mitja Sol/Semiombra Sensible 

Taronger amarg Primavera Tardor Taronja Flor; Aroma Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Mandariner               

Llimoner               

Clerodendre arlequí  Estiu Tardor Vermell Flor; Fruit; Aroma Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Còcul Primavera/Esti
u 

Tardor Negre Fulles   semiombra Tolerant 

Avellaner turc Hivern Tardor Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Karaka               

Arç navarrès               

Arç navarrès 'Paul's Scarlet'  Primavera Tardor Vermell Flor Densa Sol Tolerant 

Arç albar               

Arç de Carriere Primavera Tardor Taronja Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol Tolerant 

xiprer de Arizona               

Xiprer d'Arizona 'Fastigiata'               

Xiprer d'Arizona 'Glabra'               

Xiprer de Monterrey               

Xiprer de Monterrey 'Aurea'               

Xiprer comú               
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a a la 
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Avet comú               

Pinsapo               

Xiprer comú 'Stricta'               

Xiprer de Leyland               

Caqui Primavera Tardor Taronja Fruit Mitja Sol Tolerant 

Arbre argentat 'Quicksilver' Primavera Tardor Gorga Flor; Aroma lleugera Sol Tolerant 

Oliver de Bohemia Primavera Tardor Taronja Flor; Aroma lleugera Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre del paradís var, caspica               

Nespre japonés Tardor   Groga Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre del coral sudafricà Primavera Tardor Negre Flor Mitja Sol Tolerant 

Ceibo Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Ceibo de Jujuy Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Gomer vermell               

Eucaliptus blau               

Eucaliptus de Gunn               

Eucalyptus spp.               

Ficus benjamina               

Figuera Primavera Estiu Violeta Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre del cautxó               

Llorer de l'India               

Figuera de Port Jackson 
'Australis' 

              

Parasol xinés Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 -2028 
 
 
             Annex 11.  Planificació de les plantacions 
 

 

PDVUL’H - 295 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Freixe blanc americà Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Freixe de fulla estreta Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Freixe de fulla estreta 
'Raywood' 

Primavera     Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Freixe de fulla ample Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles Mitja semiombra Tolerant 

Freixe de fulla ample 
'Westhorfs Glorie' 

              

Freixe de flor Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Freixe de flor 'Mecsek'  Primavera     Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Freixe de flor 'Paus Johannes-
Paulus II' OBELISK®  

Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Ginkgo    Tardor Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Sensible 

Ginkgo 'Fastigiata'       Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Acàcia de tres espines               

Acàcia de tres espines 
'Elegantissima' 

Primavera Tardor Marró  Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Densa Sol Tolerant 

Acàcia de tres espiness 
'Rubylace' 

Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Acàcia de tres espines 'Skyline' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol Tolerant 
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PDVUL’H - 296 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Acàcia de tres espiness 
'Sunburst' 

Primavera     Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol Tolerant 

Acàcia de tres espines f.inermis Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Noguera Primavera Tardor Negre Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Rosa de Siria Estiu Tardor Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Jacaranda Primavera Tardor Marró Flor lleugera Sol Tolerant 

Noguera negra americana               

Noguera comú Primavera Tardor Verd Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Sabina negral               

Arbre de la flama xinès  Estiu Tardor Rosa Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Densa Sol Tolerant 

Saboner de Xina Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol Tolerant 

Saboner de Xina 'Fastigiata' Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol Tolerant 

Pluja d'or Primavera Estiu Marró Flor Mitja semiombra Tolerant 

Arbre de Júpiter Estiu Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

lleugera Sol Tolerant 

Lagunaria  Estiu Tardor Marró Flor Densa Sol Tolerant 

Llorer Primavera Tardor Negre Flor; Aroma Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Aligustre del Japón               

Aligustre de China Estiu Tardor Negre Flor; Aroma Densa Sol/Semiombra Tolerant 
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PDVUL’H - 297 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Aligustre 'Excelsum Superbum' 
('Variegatum') 

Estiu Tardor Negre Flor; Aroma Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Aligustre de California               

Albena               

Liquidámbar Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Liquidámbar 'Worplesdon' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Tuliper de Virginia Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Sensible 

Taronger de Luisiana Primavera Tardor Groc Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Magnòlia comú               

Magnòlia 'Galissonnière'   Tardor Vermell Flor Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Magnòlia de fulles grans               

Pomer               

Pomer 'Evereste' Primavera Tardor Taronja Canvi estacional de les fulles; 
Flor; Fruit 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Pomer silvestre japonés Primavera Tardor Groc Flor; Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Pomer 'Golden Hornet' Primavera Tardor Groc Flor; Fruit Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Pomer 'Van Eseltine'  Primavera Tardor Groc Flor; Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Cinamomo Primavera Tardor   Canvi estacional de les fulles; 
Flor; Fruit 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Cinamomo 'Umbraculifera' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor; Fruit 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Nespre               
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PDVUL’H - 298 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Sepuoia xinesa Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Morera               

Morera 'Fruitless'               

Morera 'Pendula'               

                

Morera negra               

Baladre Primavera Estiu Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Oliver Primavera Tardor Negre Fruit Mitja Sol Tolerant 

Laostria Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Espino de Jerusalén Estiu Tardor Marró Flor lleugera Sol Tolerant 

Arbre de ferro Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Textura y color l'escorça; Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Paulonia imperial Primavera Estiu Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Cañafístula               

Palmera canaria   Tardor Vermell Fruit Densa Sol   

Palmera datilera   Tardor Marró Fruit Mitja Sol   

Palmera del Senegal               

Fotínia               

Fotínia de Fraser 'Red Robin'  Primavera Tardor Vermell Flor Densa Sol Tolerant 

Ombú               

Abet vermell               

Píce de Colorado               
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PDVUL’H - 299 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Picea sp.               

Pi maritím               

Pi pinyoner Primavera Tardor Marró Textura de l'escorça; Fruit Densa Sol Sensible 

Pi carrasco               

Pi insigne               

Pi de Canarias               

Pistatxer xinés Primavera Tardor Taronja Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol Tolerant 

Llentiscle               

Plàtan oriental Primavera Tardor Marró Canvi estaciona de les fulles; 
Textura y color de l'escorça 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Plàtan oriental 'Digitata' Primavera Tardor Marró Canvi estaciona de les fulles; 
Textura y color de l'escorça 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Plàtan oriental var. cuneata Primavera Tardor Marró Canvi estaciona de les fulles; 
Textura y color de l'escorça 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Plàtan d'ombre Primavera Tardor Marró Canvi estaciona de les fulles; 
Textura y color de l'escorça 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Plàtan d'ombra 'Bloodgood'  Primavera Tardor Marró Canvi estaciona de les fulles; 
Textura y color de l'escorça 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Plàtan d'ombra 'Pyramidalis' Primavera Tardor Marró Canvi estaciona de les fulles; 
Textura y color de l'escorça 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Plàtan d'ombra 'Vallis Clausa' Primavera Tardor Marró Canvi estaciona de les fulles; 
Textura y color de l'escorça 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 
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PDVUL’H - 300 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Àlber blanc               

Àlber blanc var. Canescens               

Àlber blanc 'Nivea' Hivern   Blanc Textura y color de l'escorça lleugera Sol Sensible 

Àlber blanc 'Pyramidalis' Hivern   Blanc Textura y color de l'escorça Mitja Sol Sensible 

Pollancre boleana               

Àlber Canadenc               

Àlber negre               

Àlber nedre 'Italica' Primavera     Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Sensible 

Pollancre de fulles de peral               

Àlber temblón Primavera   Blanc Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Sensible 

Àlber de Carolina               

Albercoquer               

Cirerer silvestre               

Cirerer de flor múltiple Primavera     Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

  Sol Sensible 

Prunera mirobolano               

Prunera mirobolano 'Nigra' Primavera Estiu Vermell Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Prunera vermella Primavera Estiu Vermell Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Prunera mirabolina var. Nivea               

Prunera europea               

Cirerer de tardor Estiu Estiu Negre Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol Tolerant 
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PDVUL’H - 301 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Cererer de Virginia 'Shubert' Primavera Estiu Porpra Flor Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Cirerer nan  Primavera     Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol Tolerant 

Cirerer de Tòquio  Primavera Estiu Negre Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol Tolerant 

Ametller Hivern Estiu Verd Flor; Aroma lleugera Sol Tolerant 

Cirerer de Flor Japonés 
'Amanogawa'  

Primavera     Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol Tolerant 

Cererer de Flor Japonés 
'Kanzan'  

Primavera     Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol Tolerant 

Abet de Douglas               

Magraner Primavera Tardor Groc Flor; Fruit Mitja Sol Tolerant 

Peral de Callery 'Aristocrat' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol Tolerant 

Peral de Callery 'Bradford' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol Tolerant 

Peral de Callery 'Chanticleer' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol Tolerant 

Peral de Callery 'Redspire' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Peral               

Peral 'Beech Hill'  Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol Tolerant 
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PDVUL’H - 302 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Peral de hojas de sauce 
'Pendula' 

Primavera Estiu Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Roure-quejigo               

Roure cabellut               

Roure escarlata Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Alzina típica               

Alzina                

Roure palustre americano Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Roure pubescente               

Roure comú 'Fastigiata Koster' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol Tolerant 

Roure comú 'Fastigiata' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Roure vermell americà Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol Tolerant 

Surera mediterrànea               

Zumaque de Virginia Estiu Tardor Vermell Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Lleugera Sol/Semiombra Tolerant 

Acàcia rosada               

Falsa acàcia Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Lleugera Sol Tolerant 

Falsa acàcia 'Bessoniana' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Falsa acàcia 'Frisia' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Falsa acàcia 'Pyramidalis' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Falsa acàcia 'Unifoliola' Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 
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PDVUL’H - 303 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Falsa acàcia 'Umbraculifera'               

Robínia 'Casque Rouge'  Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Salze blanc               

Salze blanc subsp. vitellina Primavera   Blanc Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Desmai Primavera   Blanc Porte Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Fals pimenter Estiu Tardor Vermell Fruit; Porte Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Huingán               

Pimenter brasiler Estiu Tardor Vermell Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Servera blanca Primavera Tardor Vermell Canvi estacional de els fulles; 
Flor; Fruit 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Servara dels caçadors Primavera Tardor Vermell Canvi estacional de els fulles; 
Flor; Fruit 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Servera comú Primavera Tardor Groc Canvi estacional de els fulles; 
Flor; Fruit 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Acàcia del Japó 'Fleright' 
PRINCENTON UPRIGHT  

Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Acàcia del Japó  'Columnare' Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Acàcia del Japó  'Pendulum' Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fules; 
Flor; Porte 

Mitja Sol Tolerant 

Acàcia del Japó  'Regent'  Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 
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PDVUL’H - 304 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Acàcia del Japó  Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre de trompeta de color Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Tamarinde Primavera Tardor   Flor Lleugera Sol Tolerant 

Tamarinde de França Estiu Tardor   Flor Lleugera Sol Tolerant 

Tamarinde estival 'Pink 
Cascade' 

Estiu Tardor   Flor Lleugera Sol Tolerant 

Tamarinde estival Estiu Tardor   Flor Lleugera Sol Tolerant 

Taray Primavera Tardor   Flor Lleugera Sol Tolerant 

Xiprés dels pantans Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Lleugera Sol/Semiombra Sensible 

Teix comú               

Tecoma groga Estiu Tardor Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Tuya del Canadà               

Arbre de la vida               

Thuja spp.               

Tell americà Estiu Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell de fulla petita Estiu Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell de fulla petita 'Greenspire' Estiu Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell de fulla ample Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 
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PDVUL’H - 305 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Tell platejat Estiu Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell platejat 'Szeleste'  Estiu Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell de Crimea Estiu Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell híbrid de Holanda Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell híbrid de Holanda 'Pallida' Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Tipuana  Estiu Hivern Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Palmera excelsa    Tardor Porpra Textura y color de l'escorça Mitja Sol/Semiombra   

Om 'Columella'               

Om montano               

Om 'New Horizon' RESISTA® Primavera   Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Om 'Sapporo Autumn Gold' 
RESISTA® 

Hivern   Verd Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Om comú Hivern   Verd Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Om de Siberia Primavera   Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

                

Ulmus spp.               

                

Marfull               
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PDVUL’H - 306 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Palmera de ventall               

Palmera de ventall de Mèxic               

Planta daga               

Zelkova del Japón Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Zelkova del Japón 'Flekova' 
GREEN VASE®  

Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Ginjoler Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Chitalpa 'Minsum' SUMMER 
BELLS ® 

Estiu     Flor Mitja Sol Tolerant 

Chitalpa 'Pink Dawn' Estiu     Flor Mitja Sol Tolerant 

 PORT GRAN               

 PORT MITJÀ               

 PORT PETIT               

 PORT GRAN               

 PORT MITJÀ               

 PORT PETIT               

 PORT GRAN               

 PORT MITJÀ               

 PORT PETIT               
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PDVUL’H - 307 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Mimosa platejada               

Acàcia trinervis               

Acàcia negra               

Mimosa de les quatre estacions               

Mimosa blava               

Acàcia spp.               

Auró 'Warrenred' PACIFIC 
SUNSET® 

Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Auró trident Primavera Tardor Vermell Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Auró comú Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Auró comú 'Elsrijk'  Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Auró 'Queen Elizabeth'  Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Auró de Capadòcia Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja semiombra Tolerant 

Auró de Capadòcia 'Rubrum' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja semiombra Tolerant 

Auró del Pare David Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
textura y color de l'escorça 

Mitja semiombra Tolerant 

Auró de Montpeller Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Auró de fulla de freixe               

Auró de fulla de freixe 
'Flamingo' 

              

Oró Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Auró platanoide Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 
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PDVUL’H - 308 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Auró platanoide 'Columnare' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Auró platanoide 'Crimson King'               

Auró platanoide 'Crimson 
Sentry' 

              

Auró platanoide 'Debora'               

Auró platanoide 'Drummondii' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Auró platanoide 'Globosum' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol Tolerant 

Auró blanc               

Auró blanc 'Atropurpureum'               

Auró vermell Primavera Estiu Vermell Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Auró platejat Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Auró platejat 'Laciniatum Wieri' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Auró platejat 'Pyramidale' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Acer spp.               

Auró de Freeman               

Auró de Freeman 'Armstrong' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Auró de Freeman 'Jeffersred' 
AUTUMN BLAZE®  

Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Castanyer d'Índies Primavera Tardor Verd Flor Densa Sol Sensible 

Castanyer de Índies 
'Baumannii' 

Primavera     Flor Densa Sol Sensible 

Castanyer d'Índies vermell Primavera Tardor Verd Flor Densa Sol Sensible 
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PDVUL’H - 309 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Castanyer d'Índies vermell 
'Briotti' 

Primavera     Flor Densa Sol Sensible 

Ailant               

Arbre de la seda Estiu Tardor Marró Flor lleugera Sol Tolerant 

Arbre de la seda 'Boubri' 
OMBRELLA® 

Estiu Tardor Marró Flor lleugera Sol Tolerant 

Arbre de la seda 'Summer 
Chocolate' 

Estiu Tardor Marró Flor lleugera Sol Tolerant 

Albízia spp.               

vern napolità Primavera Tardor Marró Fruit Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

vern comú Primavera Tardor Negre Fruit Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

vern comú 'Imperialis'               

vern comú 'Pyramidalis' Primavera Tardor Negre Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Cornijuelo Primavera Estiu Negre Canvi estacional de les fulles; 
flor; fruit 

Mitja semiombra Tolerant 

Araucària excelsa               

Arboç Tardor Tardor Vermell Flor; Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Pota de vaca               

Urape porpra Tardor Tardor Marró Flor; Aroma Mitja Sol Tolerant 

Bauhinia spp.               

Arbre de les orquídies Primavera Tardor Marró Flor; Aroma Mitja Sol Tolerant 

Bedoll papirífero Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
textura y color de l'escorça 

lleugera Sol Tolerant 
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PDVUL’H - 310 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Bedoll comú Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
textura y color de l'escorça 

lleugera Sol Tolerant 

Bedoll comú 'Fastigiata' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
textura y color de l'escorça 

Mitja Sol Tolerant 

Bedoll comú 'Youngii' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
textura y color de l'escorça 

Mitja Sol Tolerant 

Betula spp.               

Bedoll de Jacquemont  Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
textura y color de l'escorça 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre de foc Estiu Tardor Marró Flor Densa Sol Sensible 

Kurrajong blanc Estiu Tardor Marró Flor Mitja Sol Sensible 

Arbre ampolla Primavera Tardor Negre Flor Densa Sol Sensible 

Morera de paper               

Cedre blanc de Califòrnia               

Cedre blanc de Califòrnia 
'Aureovariegata' 

              

Carpe blanc Hivern Tardor Grog Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Carpe blanc 'Fastigiata' Hivern Tardor Grog Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Casuarina    Tardor           

Pi australià               

Casuarina sp.               

Catalpa  comú Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol/Semiombra Sensible 

Catalpa  comú 'Nana'               
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PDVUL’H - 311 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Cedre de l'Atles               

Cedre de l'Atles 'Glauca'               

Cedre de l'Himàlaia               

Cedre del Líban               

Lledoner americà               

Lledoner Primavera Tardor Negre Fruit Densa Sol Tolerant 

Lledoner de la Xina  Primavera Tardor Taronja Fruit Densa Sol Tolerant 

Garrofer Tardor Estiu Negre Fruit Densa Sol Tolerant 

Arbre de Judes Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre de Judes 'Forest Pansy' Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre de l'amor de la Xina  Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre de l'amor de la Xina  Primavera Tardor Marró Flor; Fruit Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Pal borratxo Tardor Estiu Marró Flor; Textura y color de 
l'escorça 

Mitja Sol/Semiombra Sensible 

Taronger amarg Primavera Tardor Taronja Flor; Aroma Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Mandariner               

Llimoner               

Clerodendre arlequí  Estiu Tardor Vermell Flor; Fruit; Aroma Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Còcul Primavera/Esti
u 

Tardor Negre Fulles   semiombra Tolerant 

Avellaner turc Hivern Tardor Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 
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PDVUL’H - 312 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Karaka               

Arç navarrès               

Arç navarrès 'Paul's Scarlet'  Primavera Tardor Vermell Flor Densa Sol Tolerant 

Arç albar               

Arç de Carriere Primavera Tardor Taronja Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol Tolerant 

xiprer de Arizona               

Xiprer d'Arizona 'Fastigiata'               

Xiprer d'Arizona 'Glabra'               

Xiprer de Monterrey               

Xiprer de Monterrey 'Aurea'               

Xiprer comú               

Xiprer comú 'Stricta'               

Xiprer de Leyland               

Caqui Primavera Tardor Taronja Fruit Mitja Sol Tolerant 

Arbre argentat 'Quicksilver' Primavera Tardor Gorga Flor; Aroma lleugera Sol Tolerant 

Oliver de Bohemia Primavera Tardor Taronja Flor; Aroma lleugera Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre del paradís var, caspica               

Nespre japonés Tardor   Groga Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre del coral sudafricà Primavera Tardor Negre Flor Mitja Sol Tolerant 

Ceibo Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Ceibo de Jujuy Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 
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PDVUL’H - 313 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Gomer vermell               

Eucaliptus blau               

Eucaliptus de Gunn               

Eucalyptus spp.               

Ficus benjamina               

Figuera Primavera Estiu Violeta Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre del cautxó               

Llorer de l'India               

Figuera de Port Jackson 
'Australis' 

              

Parasol xinés Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Freixe blanc americà Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Freixe de fulla estreta Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Freixe de fulla estreta 
'Raywood' 

Primavera     Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Freixe de fulla ample Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles Mitja semiombra Tolerant 

Freixe de fulla ample 
'Westhorfs Glorie' 

              

Freixe de flor Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Freixe de flor 'Mecsek'  Primavera     Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 
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PDVUL’H - 314 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Freixe de flor 'Paus Johannes-
Paulus II' OBELISK®  

Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Ginkgo    Tardor Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Sensible 

Ginkgo 'Fastigiata'       Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Acàcia de tres espines               

Acàcia de tres espines 
'Elegantissima' 

Primavera Tardor Marró  Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Densa Sol Tolerant 

Acàcia de tres espiness 
'Rubylace' 

Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Acàcia de tres espines 'Skyline' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol Tolerant 

Acàcia de tres espiness 
'Sunburst' 

Primavera     Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol Tolerant 

Acàcia de tres espines f.inermis Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Noguera Primavera Tardor Negre Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Rosa de Siria Estiu Tardor Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Jacaranda Primavera Tardor Marró Flor lleugera Sol Tolerant 

Noguera negra americana               

Noguera comú Primavera Tardor Verd Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Sabina negral               

Arbre de la flama xinès  Estiu Tardor Rosa Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Densa Sol Tolerant 
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PDVUL’H - 315 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Saboner de Xina Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol Tolerant 

Saboner de Xina 'Fastigiata' Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol Tolerant 

Pluja d'or Primavera Estiu Marró Flor Mitja semiombra Tolerant 

Arbre de Júpiter Estiu Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

lleugera Sol Tolerant 

Lagunaria  Estiu Tardor Marró Flor Densa Sol Tolerant 

Llorer Primavera Tardor Negre Flor; Aroma Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Aligustre del Japón               

Aligustre de China Estiu Tardor Negre Flor; Aroma Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Aligustre 'Excelsum Superbum' 
('Variegatum') 

Estiu Tardor Negre Flor; Aroma Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Aligustre de California               

Albena               

Liquidámbar Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Liquidámbar 'Worplesdon' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Tuliper de Virginia Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Sensible 

Taronger de Luisiana Primavera Tardor Groc Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Magnòlia comú               

Magnòlia 'Galissonnière'   Tardor Vermell Flor Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Magnòlia de fulles grans               
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PDVUL’H - 316 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Pomer               

Pomer 'Evereste' Primavera Tardor Taronja Canvi estacional de les fulles; 
Flor; Fruit 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Pomer silvestre japonés Primavera Tardor Groc Flor; Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Pomer 'Golden Hornet' Primavera Tardor Groc Flor; Fruit Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Pomer 'Van Eseltine'  Primavera Tardor Groc Flor; Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Cinamomo Primavera Tardor   Canvi estacional de les fulles; 
Flor; Fruit 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Cinamomo 'Umbraculifera' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor; Fruit 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Nespre               

Sepuoia xinesa Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Morera               

Morera 'Fruitless'               

Morera 'Pendula'               

                

Morera negra               

Baladre Primavera Estiu Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Oliver Primavera Tardor Negre Fruit Mitja Sol Tolerant 

Laostria Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Espino de Jerusalén Estiu Tardor Marró Flor lleugera Sol Tolerant 
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PDVUL’H - 317 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Arbre de ferro Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Textura y color l'escorça; Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Paulonia imperial Primavera Estiu Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Cañafístula               

Palmera canaria   Tardor Vermell Fruit Densa Sol   

Palmera datilera   Tardor Marró Fruit Mitja Sol   

Palmera del Senegal               

Fotínia               

Fotínia de Fraser 'Red Robin'  Primavera Tardor Vermell Flor Densa Sol Tolerant 

Ombú               

Abet vermell               

Píce de Colorado               

Picea sp.               

Pi maritím               

Pi pinyoner Primavera Tardor Marró Textura de l'escorça; Fruit Densa Sol Sensible 

Pi carrasco               

Pi insigne               

Pi de Canarias               

Pistatxer xinés Primavera Tardor Taronja Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol Tolerant 

Llentiscle               
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PDVUL’H - 318 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Plàtan oriental Primavera Tardor Marró Canvi estaciona de les fulles; 
Textura y color de l'escorça 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Plàtan oriental 'Digitata' Primavera Tardor Marró Canvi estaciona de les fulles; 
Textura y color de l'escorça 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Plàtan oriental var. cuneata Primavera Tardor Marró Canvi estaciona de les fulles; 
Textura y color de l'escorça 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Plàtan d'ombre Primavera Tardor Marró Canvi estaciona de les fulles; 
Textura y color de l'escorça 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Plàtan d'ombra 'Bloodgood'  Primavera Tardor Marró Canvi estaciona de les fulles; 
Textura y color de l'escorça 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Plàtan d'ombra 'Pyramidalis' Primavera Tardor Marró Canvi estaciona de les fulles; 
Textura y color de l'escorça 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Plàtan d'ombra 'Vallis Clausa' Primavera Tardor Marró Canvi estaciona de les fulles; 
Textura y color de l'escorça 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Àlber blanc               

Àlber blanc var. Canescens               

Àlber blanc 'Nivea' Hivern   Blanc Textura y color de l'escorça lleugera Sol Sensible 

Àlber blanc 'Pyramidalis' Hivern   Blanc Textura y color de l'escorça Mitja Sol Sensible 

Pollancre boleana               

Àlber Canadenc               

Àlber negre               

Àlber nedre 'Italica' Primavera     Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Sensible 

Pollancre de fulles de peral               
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PDVUL’H - 319 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Àlber temblón Primavera   Blanc Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Sensible 

Àlber de Carolina               

Albercoquer               

Cirerer silvestre               

Cirerer de flor múltiple Primavera     Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

  Sol Sensible 

Prunera mirobolano               

Prunera mirobolano 'Nigra' Primavera Estiu Vermell Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Prunera vermella Primavera Estiu Vermell Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Prunera mirabolina var. Nivea               

Prunera europea               

Cirerer de tardor Estiu Estiu Negre Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol Tolerant 

Cererer de Virginia 'Shubert' Primavera Estiu Porpra Flor Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Cirerer nan  Primavera     Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol Tolerant 

Cirerer de Tòquio  Primavera Estiu Negre Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol Tolerant 

Ametller Hivern Estiu Verd Flor; Aroma lleugera Sol Tolerant 

Cirerer de Flor Japonés 
'Amanogawa'  

Primavera     Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol Tolerant 

Cererer de Flor Japonés 
'Kanzan'  

Primavera     Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol Tolerant 
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PDVUL’H - 320 

Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Abet de Douglas               

Magraner Primavera Tardor Groc Flor; Fruit Mitja Sol Tolerant 

Peral de Callery 'Aristocrat' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol Tolerant 

Peral de Callery 'Bradford' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol Tolerant 

Peral de Callery 'Chanticleer' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol Tolerant 

Peral de Callery 'Redspire' Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Peral               

Peral 'Beech Hill'  Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol Tolerant 

Peral de hojas de sauce 
'Pendula' 

Primavera Estiu Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Roure-quejigo               

Roure cabellut               

Roure escarlata Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Alzina típica               

Alzina                

Roure palustre americano Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Roure pubescente               

Roure comú 'Fastigiata Koster' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol Tolerant 
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Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Roure comú 'Fastigiata' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Roure vermell americà Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol Tolerant 

Surera mediterrànea               

Zumaque de Virginia Estiu Tardor Vermell Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Lleugera Sol/Semiombra Tolerant 

Acàcia rosada               

Falsa acàcia Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Lleugera Sol Tolerant 

Falsa acàcia 'Bessoniana' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Falsa acàcia 'Frisia' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Falsa acàcia 'Pyramidalis' Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Mitja Sol Tolerant 

Falsa acàcia 'Unifoliola' Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Falsa acàcia 'Umbraculifera'               

Robínia 'Casque Rouge'  Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Salze blanc               

Salze blanc subsp. vitellina Primavera   Blanc Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Desmai Primavera   Blanc Porte Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Fals pimenter Estiu Tardor Vermell Fruit; Porte Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Huingán               

Pimenter brasiler Estiu Tardor Vermell Fruit Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Servera blanca Primavera Tardor Vermell Canvi estacional de els fulles; 
Flor; Fruit 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 
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Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Servara dels caçadors Primavera Tardor Vermell Canvi estacional de els fulles; 
Flor; Fruit 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Servera comú Primavera Tardor Groc Canvi estacional de els fulles; 
Flor; Fruit 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Acàcia del Japó 'Fleright' 
PRINCENTON UPRIGHT  

Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Acàcia del Japó  'Columnare' Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Acàcia del Japó  'Pendulum' Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fules; 
Flor; Porte 

Mitja Sol Tolerant 

Acàcia del Japó  'Regent'  Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Acàcia del Japó  Estiu Tardor Marró Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Arbre de trompeta de color Primavera Tardor Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Tamarinde Primavera Tardor   Flor Lleugera Sol Tolerant 

Tamarinde de França Estiu Tardor   Flor Lleugera Sol Tolerant 

Tamarinde estival 'Pink 
Cascade' 

Estiu Tardor   Flor Lleugera Sol Tolerant 

Tamarinde estival Estiu Tardor   Flor Lleugera Sol Tolerant 

Taray Primavera Tardor   Flor Lleugera Sol Tolerant 

Xiprés dels pantans Primavera Tardor Marró Canvi estacional de les fulles Lleugera Sol/Semiombra Sensible 

Teix comú               
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Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Tecoma groga Estiu Tardor Marró Flor Mitja Sol Tolerant 

Tuya del Canadà               

Arbre de la vida               

Thuja spp.               

Tell americà Estiu Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell de fulla petita Estiu Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell de fulla petita 'Greenspire' Estiu Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell de fulla ample Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell platejat Estiu Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell platejat 'Szeleste'  Estiu Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell de Crimea Estiu Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell híbrid de Holanda Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Tell híbrid de Holanda 'Pallida' Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles; 
Flor 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Tipuana  Estiu Hivern Marró Flor Mitja Sol Tolerant 
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Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Palmera excelsa    Tardor Porpra Textura y color de l'escorça Mitja Sol/Semiombra   

Om 'Columella'               

Om montano               

Om 'New Horizon' RESISTA® Primavera   Marró Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Om 'Sapporo Autumn Gold' 
RESISTA® 

Hivern   Verd Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Om comú Hivern   Verd Canvi estacional de les fulles Densa Sol/Semiombra Tolerant 

Om de Siberia Primavera   Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

                

Ulmus spp.               

                

Marfull               

Palmera de ventall               

Palmera de ventall de Mèxic               

Planta daga               

Zelkova del Japón Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Zelkova del Japón 'Flekova' 
GREEN VASE®  

Primavera Tardor Verd Canvi estacional de les fulles Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Ginjoler Primavera Estiu Marró Canvi estacional de les fulles; 
Fruit 

Mitja Sol/Semiombra Tolerant 

Chitalpa 'Minsum' SUMMER 
BELLS ® 

Estiu     Flor Mitja Sol Tolerant 
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Nom comú 
Època de 
floració 

Època 
de 

fructific
ació 

Color 
del fruit 

Característiques d'interès 
Densitat 
d'ombra 

Exposició solar 
Tolerànci

a a la 
poda 

        

Avet comú               

Pinsapo               

Chitalpa 'Pink Dawn' Estiu     Flor Mitja Sol Tolerant 
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ESTUDI DE LA CAPACITAT AL·LERGÒGENA DE L’ARBRAT I 

ARBUSTIVA 

L’estudi de la capacitat al·lergògena de les espècies tant arbòries com arbustives de la 

ciutat ha estat realitzat pel Punt d’Informació Aerobiològica (PIA-UAB). 

En aquest estudi hi ha les indicacions de les plantes que són reconegudes com a 

clarament al·lergògenes, moderadament al·lergògenes, poc al·lergògenes i no 

al·lergògenes segons les dades de vegetació present a la ciutat. 

S’ha realitzat una revisió de les dades de les espècies arbòries i arbustives (inventari 

espais verds, arbrat de les escoles i arbrat viari). A cada planta se li ha assignat el 

potencial al·lergènic del seu pol·len mitjançant cinc categories: 

✓ Alt: planta clarament al·lergògena (amb incidència reconeguda a una notable 

part de la població de Catalunya). 

✓ Moderat: Planta al·lergògena (amb incidència reconeguda a una notable part 

de la població de Catalunya). 

✓ Baix: Planta amb certa capacitat al·lergògena (amb baixa incidència 

demostrada a Catalunya però capacitat reconeguda en àrees on la planta és 

abundant). 

✓ Ocasional: Planta rarament al·lergògena (podria causar al·lèrgia en persones 

molt sensibilitzades o bé reacció creuada amb el pol·len de plantes clarament 

al·lergògenes). Hi ha casos on aquesta afectació s’ha detectat en persones que 

treballen en contacte amb aquestes plantes (ocasional laboral). 

✓ Nul: Planta no catalogada com productora de pol·len al·lergogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 – 2028 
 
 
                                                             Annex 12.  Estudi de la capacitat al·lergògena de l’arbrat i arbustiva 
 

 

           PDVUL’H - 327 

 
1. ARBRAT VIARI 
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2. ARBRAT EN ELS ESPAIS VERDS 
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3. ARBUSTIVA 
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4. ARBRAT A LES ESCOLES I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
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5. DADES TOTALS DE L’ESTUDI 

  

 

 ARBRAT 
VIARI 

ARBRAT 
ESPAIS 
VERDS 

ARBUSTIVA 
ARBRAT ESCOLES 
I INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS 

Potencial al·lergògen % espècies % espècies % espècies % espècies 

alt 9% 15% 7% 16% 

moderat 4% 7% 4% 3% 

baix 21% 27% 0% 40% 

ocasional 19% 13% 25% 19% 

nul 47% 38% 64% 22% 
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DISTRICTE Nom jardí 
Codi 
arbre 

Espècie 
P / 
H 

Alçada 
Gran dimensió o 

edat 
Indret històric 

1 Can Buxeres, parc de 2663 Aesculus hippocastanum 60 5   SI 

1 Can Buxeres, parc de 2737 Pinus halepensis   25 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 2746 Sophora japonica 170 12 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 2747 Casuarina equisetifolia 205 20 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 2748 Casuarina equisetifolia 160 14 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 2883 Eucalyptus sp. 248   SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 3037 Washingtonia robusta   16 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 3038 Washingtonia robusta   14 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 3071 Quercus ilex 168 14 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 3114 Jacaranda mimosifolia 133 8 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 3117 Quercus suber 156 8 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 3836 Ceratonia siliqua 194 9 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 4226 Quercus robur 131 10 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 4261 Pinus halepensis   21 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 4263 Quercus ilex 221 15 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 4274 Washingtonia robusta 97 22 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 4275 Washingtonia robusta 100 23 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 4330 Pinus halepensis 215 26 SI SI 

1 Can Buxeres, parc de 4332 Tetraclinis articulata 137 18 SI SI 

1 Palauet de Can Buxeres (parc de Can Buxeres) 2552 Pinus halepensis   18 SI SI 

1 Palauet de Can Buxeres (parc de Can Buxeres) 2554 Cedrus atlantica 'Glauca'   20 SI SI 

1 Palauet de Can Buxeres (parc de Can Buxeres) 2555 Taxus baccata   15 SI SI 

1 Can Sumarro, jardins de 917 Platanus hispanica 300   SI SI 

1 Can Sumarro, jardins de 918 Casuarina equisetifolia 162   SI SI 

1 Can Sumarro, jardins de 920 Thuja orientalis 20 20 

SI 
 

 SI 
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DISTRICTE Nom jardí 
Codi 
arbre 

Espècie 
P / 
H 

Alçada 
Gran dimensió o 

edat 
Indret històric 

1 Can Sumarro, jardins de 928 Phoenix canariensis 17 > 10 

SI 
 

 SI 

1 Can Sumarro, jardins de 932 Pinus pinea 18 18 SI SI 

1 Josep Bordonau i Balaguer i Ca n'Olivé, pl. 884 Platanus hispanica 274   SI SI 

1 Josep Bordonau i Balaguer i Ca n'Olivé, pl. 888 Washingtonia filifera   14 SI SI 

1 Ajuntament, pl.de l' 1258 Olea europaea 300   SI SI 

1 Ajuntament, pl.de l' 1298 Phoenix canariensis   20 SI SI 

1 Ca n'Arús (rb.Marina-av.Carrilet) 1696 Pinus canariensis   19 SI SI 

1 Repartidor, pl.del 1317 Melia azedarach 165   SI SI 

1 
Josep Tarradellas, parterres davant Escola Sant Josep 

El PI 2286 Phytolacca dioica 367   SI   

1 
Josep Tarradellas, parterres davant Escola Sant Josep 

El PI 2287 Phytolacca dioica 327   SI   

1 
Tecla Sala (av.J.Tarradellas - c.Rosalía de Castro), 

jardins de 4731 Tabebuia rosea 107   SI SI 

1 
Tecla Sala (av.J.Tarradellas - c.Rosalía de Castro), 

jardins de 4756 Tilia cordata 355   SI SI 

1 
Tecla Sala (av.J.Tarradellas - c.Rosalía de Castro), 

jardins de 4757 Phoenix canariensis   16 SI SI 

1 
Tecla Sala (av.J.Tarradellas - c.Rosalía de Castro), 

jardins de 4788 Callistemon sp. 67     SI 

1 
Tecla Sala (av.J.Tarradellas - c.Rosalía de Castro), 

jardins de 4794 Genista monosperma 46     SI 

1 Remunta, parc de la 24981 Eucalyptus sp. 203   SI SI 

1 Remunta, parc de la 24982 Eucalyptus sp. 188   SI SI 

1 Remunta, parc de la 24977 Eucalyptus sp. 280   SI SI 

1 Remunta, parc de la 24949 Eucalyptus sp. 225   SI SI 

1 Remunta, parc de la 24933 Washingtonia robusta 120 23 SI SI 

1 Remunta, parc de la 24907 Celtis australis 220 12 SI SI 
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DISTRICTE Nom jardí 
Codi 
arbre 

Espècie 
P / 
H 

Alçada 
Gran dimensió o 

edat 
Indret històric 

1 Remunta, parc de la 24928 Schinus molle 350   SI SI 

2 Marquesa, parc de la 6373 Phoenix dactylifera   20   SI 

2 Blas Infante, rotonda de la pl.de 5635 Chorisia insignis 535   SI   

3 Pujadas, jardí del c. 13 Phoenix canariensis   16 SI   

3 Pujadas, jardí del c. 17 Pinus halepensis   20 SI   

3 Pujadas, jardí del c. 18 Platanus hispanica 293   SI   

3 Pujadas, jardí del c. 22 Platanus hispanica 233   SI   

3 Pujadas, jardí del c. 24 Platanus hispanica 225   SI   

3 Sta.Eulàlia, zona verda de l'ermita de 52 Platanus hispanica 260 13 SI   

3 Carrilet (c.Àngel Guimerà - c.General Prim), av.del 1343 Pinus canariensis 20 20 SI   

3 Avis, pl.dels 1377 Washingtonia robusta   20 SI   

3 Avis, pl.dels 1378 Washingtonia robusta   20 SI   

3 Avis, pl.dels 1379 Washingtonia robusta   20 SI   

3 Avis, pl.dels 1387 Eucalyptus camaldulensis 166   SI   

3 Escorça, pl.de l' 1521 Phytolacca dioica 360 15 SI   

3 Escorça, pl.de l' 1539 Washingtonia robusta   24 SI   

3 
Amadeu Torner (c.N.Monturiol - c.Aprestadora), jardins 

del c.d' 3413 Eucalyptus sp. 180   SI   

3 Can Colom, pl.de 5708 Washingtonia filifera   18 SI SI 

3 Can Colom, pl.de 5709 Phoenix canariensis   16 SI SI 

3 Can Colom, pl.de 5710 Platanus hispanica 236   SI SI 

3 Can Colom, pl.de 5711 Platanus hispanica 279   SI SI 

3 Aprestadora - av.del Carrilet, rotonda del c. d' 6635 Peltophorum dubium 104   SI   

3 Aprestadora - av.del Carrilet, rotonda del c. d' 6636 Peltophorum dubium 105   SI   

3 
Joan Carles I (entre c.Motors i c.Botànica), mitjana de 

l'av. 16794 Eucalyptus sp. 305   SI   
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DISTRICTE Nom jardí 
Codi 
arbre 

Espècie 
P / 
H 

Alçada 
Gran dimensió o 

edat 
Indret històric 

3 
Granvia de l'Hospitalet (entre rotonda central pl.Europa i 

c.Can Tries), mitjana de l'av.de la 19449 Olea europaea 166   SI   

4 Les Planes, parc de 27313 Sophora japonica 160   SI   

4 Les Planes, parc de 27337 
Casuarina 

cunninghamiana 165   SI   

4 Les Planes, parc de 27338 
Casuarina 

cunninghamiana 150   SI   

4 Les Planes, parc de 27339 
Casuarina 

cunninghamiana 152   SI   

4 Les Planes, parc de 27340 
Casuarina 

cunninghamiana 170   SI   

4 Les Planes, parc de 28015 Olea europaea 180   SI   

4 Les Planes, parc de 28016 Olea europaea 190   SI   

4 Les Planes, parc de 28017 Olea europaea 160   SI   

4 Les Planes, parc de 28018 Olea europaea 310   SI   

4 Les Planes, parc de 28019 Olea europaea 190   SI   

4 Les Planes, parc de 28020 Olea europaea 170   SI   

4 Les Planes, parc de 28021 Olea europaea 380   SI   

4 Cementiri (c.Menéndez Pidal) 6288 Cupressus sempervirens 177 19 SI   

4 Cementiri (c.Menéndez Pidal) 6335 Cupressus sempervirens 181 11 SI   

5 Can Cluset, parc de 9234 Platanus hispanica 193   SI   

5 Can Cluset, parc de 9235 Platanus hispanica 208   SI   

5 Can Cluset, parc de 9271 Phytolacca dioica 350   SI   

5 Can Cluset, parc de 9285 Morus alba 190   SI   

5 Can Cluset, parc de 9288 Ceratonia siliqua 230   SI   

5 Can Cluset, parc de 9298 Washingtonia robusta   20 SI   

5 Can Cluset, parc de 9299 Phoenix canariensis   20 SI   

5 Can Cluset, parc de 9314 Quercus robur 105   SI   
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DISTRICTE Nom jardí 
Codi 
arbre 

Espècie 
P / 
H 

Alçada 
Gran dimensió o 

edat 
Indret històric 

5 Can Cluset, parc de 9334 Cupressus macrocarpa   20 SI   

5 Can Cluset, parc de 16705 Olea europaea 200   SI   

6 
Granvia de l'Hospitalet - rb.de la Marina (parterres 

av.Amèrica - Granvia - rb.Marina), av.de la 14412 Erythrina crista-galli 190 8 SI   

6 
Granvia de l'Hospitalet - rb.de la Marina (parterres 

av.Amèrica - Granvia - rb.Marina), av.de la 14413 Erythrina crista-galli 175 8 SI   

6 Marina 40-48 (zona posterior del bloc), rb.de la 14442 Quercus suber 163 9 SI   

6 Marina 100-108 (zona posterior del bloc), rb.de la 14523 Paulownia tomentosa 117 8 SI   

6 
Portugal 50-56 (c.Portugal 50-56 - rb.Marina 360-368), 

c.de 13734 Ulmus pumila 214 14 SI   

6 Amèrica 41-51 (zona posterior del bloc), av.d' 14723 Olea europaea 215 7 SI   

6 Bellvitge, parc de 26998 Tilia sp. 130 12 SI   

6 Bellvitge, parc de 26999 Olea europaea 360 7 SI   
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IMATGES D’ARBRES PROPOSATS PER A L’ESTUDI DE 

CATALOGACIÓ D’ARBRAT D’INTERÈS LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de les alzines més grans i 

antigues de L'Hospitalet al Parc de 

Can Buxeres 

El pi canari  (Pinus canariensis) 

Exemplar més gran de i més antic de 

Tilia cordata de la ciutat als jardins de 

Tecla Sala 
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El plàtan més gran i un dels més 

antics de L'Hospitalet als jardins de 

Can Sumarro. 

Un dels exemplars de Erythrina crista-

galli més grans de la seva espècie i 

en millor estat a L'Hospitalet 

Únics representats de Sabal 

palmeto a rb.de la Marina 
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Exemplar més gran de Olea 

europaea, és un dels arbres més antic 

de tot el municipi. Procedent de les 

obres a una carretera de la Ribera 

d'Ebre al Parc de les Planes 

Una de les oliveres (Olea europaea) 

més grans i antigues de la ciutat, és la 

que hi ha a la plaça de l’Ajuntament 
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1. INTRODUCCIÓ 

El Decret 214/1987, de 9 de juny, regula la protecció i conservació de determinats 

exemplars d’espècies arbòries que pel seu valor monumental, històric o científic, 

formen part del patrimoni cultural de Catalunya. 

Hi ha, però, altres arbres que, tot i que no assoleixen el grau de notorietat dels 

anteriors, també es considera necessària la seva protecció i conservació degut a les 

característiques i popularitat que posseeixen dins el municipi o comarca.  

D’acord amb el Decret 47/1998, de l/11 de febrer, sobre Declaració d’Arbres d’Interès 

Comarcal i Local. (DOGC núm. 961, 1988.11.02) l’administració pública competent pot 

declarar arbres d’interès local els exemplars que, per la seva particularitat científica o 

la seva història, per les mesures excepcionals dins la seva espècie o per la seva edat, 

són mereixedors de mesures de protecció. 

Actualment, s’han identificat 104 exemplars d’arbrat, susceptibles d’estudi i proposta 

per a incloure’ls a la Declaració d’Arbres d’Interès Local. 

Aquests elements han de tenir una conservació i protecció especial, de manera que 

l’Ajuntament crearà una comissió que treballarà per a la conservació i protecció 

d’aquests elements. Aquesta comissió estarà formada per ciutadans a títol personal, 

associacions de veïns, entitats, personal de manteniment i gestió del verd, 

professionals del sector i del propi servei de Manteniment del Verd Urbà. 

A través d’aquesta comissió s’estudiarà la forma i continguts de les fases del projecte: 

la selecció dels elements, la fitxa d’identificació dels mateixos, el Pla de Conservació, 

el Pla de Protecció, així com el seguiment i actualització de nous elements. 

El flux de treball proposat haurà de seguir els següents passos: 

 

1
•proposta d'arbres o arbresa a catalogar

2
•Comissió de Catalogació

3
• Fitxa de Catalogació

4 
•Aprovació definitiva i comunicació

5
•Elaboració d'una ftixa definitiva i senyalització

6
•Pla de Manteniment i Gestió
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2. PROPOSTA D’ARBRES O ARBREDA A CATALOGAR 

El servei tècnic de Manteniment del verd Urbà i Biodiversitat té identificats 104 

exemplars d’arbrat, susceptibles d’estudi i proposta per a incloure’ls a la Declaració 

d’Arbres d’Interès Local. 

Qualsevol ciutadà, institució o associació podrà proposar l’exemplar o exemplars 

d’interès local que consideri oportuns mitjançant petició al servei tècnic. 

Els exemplars d’arbrat podran ser de propietat pública o privada. 

Les propostes seran revisades del servei tècnic, qui realitzarà una visita in situ i, 

conjuntament amb altres professionals s’elaborarà la fitxa de catalogació de 

l’exemplar. 

 

3. COMISSIÓ DE CATALOGACIÓ 

S’ha de constituir una comissió de catalogació que reguli i estableixi els criteris de 

catalogació i aprovi el llistat proposat. 

La comissió podrà estar formada per: 

✓ Un professional de l’àrea d’Espai Públic. 

✓ Un professional extern. 

✓ Servei tècnic del Manteniment del Verd Urbà i Biodiversitat. 

✓ Un representant de cada associació, institució o ciutadà. 
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4. FITXA DE CATALOGACIÓ 

La Fitxa de Catalogació haurà de tenir uns camps mínims d’identificació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. APROVACIÓ DEFINITIVA I COMUNICACIÓ 

La comissió estudiarà la proposta de catalogació i, en cas d’acceptació, proposarà 

l’estudi específic de l’exemplar. 

 

6. ELABORACIÓ D’UNA FITXA DEFINITIVA I SENYALITZACIÓ 

Es realitzarà l’estudi exhaustiu de l’exemplar, valorant l’estructura, fisiologia i 

biomecànica, concloent l’estat general de l’arbre/arbreda i les recomanacions de 

treballs específics i manteniment ordinari. 

Aquesta fitxa específica s’ha de realitzar mitjançant professionals d’arboricultura amb 

experiència demostrable en gestió i manteniment d’arbrat singular. 

 

FITXA PROPOSADA DE CATALOGACIÓ 

Identificació  

Espècie Nom científic i nom català 

Mesures dendromètriques Alçada, diàmetre, … 

Edat Estimada  

Localització  

Terme Municipal  

Districte  

Barri  

Carrer o plaça  

Fotografies  

Plànol de situació  

Justificació  

Justificació de la proposta  
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7. PLA DE MANTENIMENT I GESTIÓ 

Anualment, amb les dades recollides i actualitzades dels exemplars, es proposarà un 

Pla de manteniment amb les actuacions a realitzar anualment, les inspeccions i les 

actualitzacions de l’inventari. 

Aquest Pla haurà d’anar acompanyat d’un pressupost per a l’execució dels treballs. 

 

 

8. ELABORAR UNES FITXES D’IDENTIFICACIÓ I 

MANTENIMENT DELS ELEMENTS INCLOSOS EN EL 

CATÀLEG 

A partir de la comissió, s’elaboraran les fitxes d’Identificació i Manteniment. 

La fitxa de catalogació ha de contenir, com a mínim, les dades dendromètriques, 

localització georeferenciada, plànol amb la localització, valor pel qual es declara 

d’interès local, fotografies, història. 

La fitxa de Manteniment ha d’incloure una valoració exhaustiva de l’estat estructural. 

fisiològic, de l’entorn i biomecànic, així com les actuacions a realitzar per al seu 

correcte manteniment i un calendari anual d’actuacions ordinàries. 

Aquestes fitxes han de tenir un format específic, que establirà el Servei d’Informació 

Territorial Municipal, amb localització georeferenciada i recollida de dades que puguin 

incloure historial d’actuacions, per tal que puguin ser incloses a la web municipal. 

A continuació es presenta un model de fitxa de manteniment. 
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Data visita Data actuació
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1. AFECTACIONS A L’ARBRE 

La realització d’obres a la via pública o en espais verds és un dels motius més 

habituals de l’afectació de la vegetació urbana, especialment els arbres. Sovint, els 

danys que es produeixen no es fan evidents fins després d’uns anys d’haver-se 

realitzat els obres. 

S’ha de protegir la vegetació de qualsevol alteració que pugui perjudicar-la. Els danys 

més freqüents d’afectació de l’arbrat són l’asfixia radicular per compactació del sòl 

degut al pas de maquinària pesada, la impermeabilització del sòl, el trencament 

d’arrels per l’obertura de rases i el trencament de branques i descompensació de la 

capçada degut al pas de camions i altres vehicles de grans dimensions. 

Tots aquests factors són els que s’han de preveure a l’hora de treballar al voltant dels 

arbres. S’haurà de realitzar un pla de manteniment especial d’aquests arbres al llarg 

de tota la durada de les obres per a preveure i assegurar que en la configuració final 

de l’espai, disposaran dels volums del sòl i aeris adequats. 

La necessitat, el grau i el moment de cada mesura de protecció depèn fonamentalment 

de l’espècie a protegir, de la seva ubicació, així com del tipus i durada de l’afectació 

dels treballs. 

La protecció física pot consistir en la protecció de les àrees de vegetació o la protecció 

individual. Sempre és preferible la protecció en àrees de vegetació sobre la protecció 

individual, atesa la seva efectivitat. Les mesures a tenir en compte es relacionen a 

continuació. 

 

1.1. AFECTACIONS DIRECTES 

Són aquelles que incideixen directament sobre qualsevol de les estructures de l’arbre 

(arrel, coll, tronc, copa) a través de cops, talls, amputacions, ferides, esquinçaments, 

eliminació, etc. 

Aquestes afectacions suposen un desequilibri de l’arbre amb el medi i una necessitat 

de reposar i evitar podridures en les estructures comentades. Afecten tant a aspectes 

mecànics (d’estabilitat) com fisiològiques (vitalitat) a curt i mitjà termini. 
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 POSSIBLES INCIDÈNCIES OCASIONADES DURANT L’OBRA 

Moviment de 
maquinària 

Cops de maquinària en tronc, coll 
Cops i ruptures de branques. 

Creació de rases per 
a serveis (llum, reg) Esquinçaments en el sistema radical. 

Amputació d’arrels mecàniques. 

Pèrdua d’arrels fisiològiques 

Col·locació de noves 
vorades, cunetes 

El mateix que en el cas anterior. 

Nova pavimentació. 
Camí 

Possible pèrdua d’arrels 
fisiològiques. 

Tall d’arrels gruixudes i mecàniques 

 

Rebaixos 
Pèrdua del sistema radical. 

 

Enderrocs de murs 
Cops i ferides en coll i tronc. 

 

 

 

1.2. AFECTACIONS INDIRECTES 

Afecten al medi o entorn de l’arbre, modificant les seves propietats físico-químiques 

(contaminació, compactació... ) així com la dinàmica dels recursos (aigua, matèria 

orgànica...). Les afectacions de tipus indirecte dificulten la capacitat de l’arbre 

d’exploració i adaptació al medi, suposant, d’aquesta manera, una pèrdua important de 

vitalitat a mig  termini. 
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Moviment de 
maquinària 

Compactació i pèrdua de 
l’estructura del sòl. 

Apilaments de 
materials. 

Abocaments 

Asfixia radicular. Contaminació 
edàfica  

Rebaixos 

 
Pèrdua de la capa fèrtil del sòl. 

Canvis en la dinàmica de l’aigua. 
(asfixia / estrès) 

 

Increments de 
cota 

 

Asfixia radicular. 

Canvis en la dinàmica de l’aigua. 

 

Cunetes 
 Canvis en la dinàmica de l’aigua. 

 

Nova 
pavimentació 

 

Compactació. 

Canvis en la dinàmica de l’aigua. 

 

Enderrocs de 
murs 

 

Pèrdua de suport mecànic. 

 

 

2. MESURES DE PREVENCIÓ / PROTECCIÓ 

✓ Àrea d’influència: és aquell espai mínim vital per a l’arbre (tant aeri com 

subterrani), en el qual, una afectació directa o indirecta, pot posar en 

compromís la vida i/o estabilitat de l’arbre a curt, mig i llarg termini. Comprèn la 

zona de projecció i la zona de seguretat. 

✓ Zona de seguretat: és l’espai sensible on hi ha el sistema radicular. Zona de 

projecció + 2 m zona de projecció + 4 m en arbres columnars  

✓ Àrea de vegetació: zona de protecció de seguretat que agrupa diversos arbres 

o arbustos. 

✓ En aquestes zones: 

✓ No s’ha de circular amb maquinària 
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✓ No s’apilaran terres ni materials de construcció. 

✓ No s’instal·laran casetes d’obra 

✓ No es permeten els abocaments de residus de l’obra, resines, ciments... 

✓ No es pot encendre foc. 

 

2.1. PART AÈRIA 

✓ Evitar colpejar el tronc de l’arbre durant el transport de materials i circulació 

general de les màquines. De la mateixa manera, s’evitarà trencar branques 

baixes. 

✓ Per això, es proposaran traçats alternatius i perfectament abalisats per la 

Direcció Facultativa. 

 

2.2. PART RADICULAR 

Aquesta zona es veu afectada tant pels danys directes sobre les arrels com pels 

indirectes sobre el medi on es desenvolupen. 

✓ Evitar el pas reiterat de la maquinària sobre aquestes zones. 

✓ Evitar l’apilament de materials o maquinària que pugui compactar el sòl. 

✓ Avaluar possibles alternatives en la pavimentació i traçat del camí a través de 

les àrees d’influència. 

✓ Evitar que el paviment aïlli a l’arbre creant l’efecte illa. 

✓ Evitar els canvis bruscos de nivell. 

✓ Continuar amb el mateix tipus d’aprofitament i gestió del sòl que es feia 

anteriorment (vivaces, escardes, tipus de reg, perennes, etc) 

✓ Evitar realitzar rases per a serveis més del 35% del perímetre de l’àrea 

d’influència. 
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3. MESURES DE CORRECCIÓ EN OBRES 

3.1. ÀREA D’INFLUÈNCIA 

✓ Protegir amb un tancament fix de 1,5 m d’alçada.                   

Amb una cinta límit no és suficient. 

✓ El limit a definir serà de 2m per fora de la zona de 

degoteig de la copa. En altres casos es multiplicarà 

el diàmetre del tronc a 1,3 m del sòl per 6 obtenint, 

així, el radi de la zona a delimitar, en qualsevol cas, 

s’aplicarà la zonificacio representada en el plànol 

adjunt. 

 

3.2. PART AÈRIA 

✓ Protecció del tronc, quan l’arbre no es trobi dins 

d’una zona de protecció. Es realitzarà amb una 

estructura de fusta de 2 m d’alçada, separada del 

tronc 20 cm amb la finalitat d’amortir possibles cops. 

També s’haurà de protegir el coll de l’arbre. 

✓ A la capçada s’escurçaran branques baixes abans 

que s’esquincin. També es poden lligar i pujar, si el 

pas de maquinària ho requereix i el gàlib no és excessiu. 

 

3.3. ZONA RADICULAR 

Pas de maquinària 

Intentar definir vies alternatives que afectin el mínim possible a les zones d’influència 

dels arbres per a les situacions de: 

✓ Trànsit 

✓ Girs 

✓ Estacionaments 

✓ Circular principalment pel perímetre del parc. 

✓ Aportar un gruix de 20 cm, (sobre el terreny actual) amb graves de 2-4 cm. Cobrir 

el llit de graves amb planxes de ferro. 

✓ Escarificar, manualment, quan es retiri l’esmentat apilament de graves. 
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Apilament de materials i abocaments 

Utilitzar superfícies aptes: 

✓ Zones de jocs desmantellades 

✓ Espais allunyats de masses arbòries 

✓ Contenidors ubicats en perímetre 

 

Instal·lació de paviments 

✓ Evitar que el paviment envolti la totalitat de l’àrea d’influència de l’arbre. De ser 

així, hem d’aplicar el màxim rigor en la detecció de les arrels. 

✓ Realitzar una cala prèvia, prop de les zones d’influència per a determinar la 

presència o no d’arrels. La profunditat ha de ser la mateixa que necessitarà el 

nou paviment per a la seva col·locació. 

✓ En cas de l’existència superficial d’arrels: 

✓ El nou paviment hauria d’anar sobreposat a l’actual 

✓ L’excavació serà manual si la densitat d’arrels és elevada 

✓ Tallar amb xerrac o tisores les arrels que travessin la caixa del camí. 

✓ Quan més proper sigui el camí al tronc de l’arbre, més estricta haurà de 

ser la preservació de les arrels. 

✓ Les arrels de fixació (de més de 10 m de diàmetre) s’haurien d’englobar 

a la base del paviment. 

✓ Si no apareixen arrels 

✓ Compactar únicament la base aportada i no el fons de la caixa 

excavada. 

 

Excavació de rases 

✓ Evitar el seu pas per les àrees d’influència. 

✓ Millor passar sempre en forma de “túnel” 

que en trinxera. 

✓ Les arrels inferiors a 3 cm es tallaran amb 

a 
b 
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tisores. 

✓ Presència d’arrels de 3 cm o més: es tallaran “si és estrictament necessari”, 

amb tisora o xerrac per personal qualificat. 

✓ L’excavació serà manual. 

✓ Les arrels de 10 cm o més, s’han de mantenir. 

✓ Si la densitat d’arrels és elevada, (per estar propera al tronc), es passaran els 

serveis en forma de túnel. 

 

Cimentacions, murs. 

✓ Prendre les mateixes mesures que per a 

l’excavació de rases.  

✓ El dimensionat serà inferior i es 

compensarà amb armadures. 

✓ En cas de presència abundant d’arrels, 

autlitzar sistemes pivotants. 

✓ Evitar endorracar murs en els que es 

recolzin arbres, a la zona compresa dins de l’area d’influència. 

 

Vorades, cunetes 

✓ Retirar els elements existents de manera manual 

✓ Protegir les arrels que puguin aparèixer de la 

dessecació amb mantes de jute humides sobre llit 

de sorra. 

✓ Evitar malmetre arrels al fer la base de col·locació 

dels nous elements. 

✓ Seguir els criteris de l’excavació 

✓ Si la presència d’arrels és abundant, hem de 

col·locar les peces de manera flotant. 

 

Canvis de nivell 

Rebaixar o pujar el nivell del terra, dins de l’àrea d’influència, pot tenir greus efectes 

sobre la vida de l’arbre a mitjà i llarg termini. Per una banda, l’eliminació d’arrels fines 
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d’absorció i per l’altre l’asfixia d’aquestes mateixes arrels per apilament de terra nova, 

provocarà una pèrdua important de vitalitat que pot desencadenar la mort de l’arbre. 

✓ Evitar modificar el nivell dins de l’àrea d’influència. 

✓ De fer-ho, intentar preservar el màxim de cota original i entregar el límit de 

canvi amb un mur. 

✓ Controlar la dinàmica de l’aigua. Evitar entollaments i esllavissades. 

✓ Terraplens: 

✓ Evitar que arribin al tronc de l’arbre. 

✓ Contenir l’aportació amb un mur al voltant del tronc tan ampli com 

sigui possible. 

✓ L’aportació es farà desprès 

d’haver netejat i escarificat 

lleugerament les terres originals. 

✓ Evitar qualsevol tipus de 

compactació sobre la terra 

original dins de l’àrea d’influència.  

✓ Estendre un llit de sorra neta de 

10 cm de gruix entre el sòl i el 

material. 

✓ El material de rebliment ha de ser 

de textura igual o més grossa que 

l’original. 

✓ El perfil resultant no ha de dirigir les aigües cap al coll de l’arbre. 

✓ Rebaixos: 

✓ Dins de la zona d’influència, ha de ser el mínim. 

✓ En cas de fer-ho, es prendran mesures per estimular el 

desenvolupament radical. 



ANNEX 16 – PROTOCOL PER A LA PLANTACIÓ 
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1. INTRODUCCIÓ: LA SILVICULTURA URBANA 

Els estudis científics demostren, cada cop més, que els espais verds urbans, a més de 

ser un gran aliat per a la  construcció de resiliència, intervenen de forma extraordinària 

en la millora de la qualitat de vida de les persones a les ciutats. 

Dins de les formes en què apareix el verd urbà a la ciutat, l’arbrat viari constitueix la 

més significativa, a causa de la relació directa que estableix l’arbre amb l’espai dels 

carrers i la població en general. El gran nombre de beneficis que garanteix l’arbrat 

urbà, afecta a multitud d’aspectes de la vida a la ciutat, a tants i de manera tan intensa 

que es pot afirmar que la vida digna a la ciutat és possible, gràcies a la seva 

presència. 

La gestió dels arbres no és, doncs, un tema menor, sinó que s’ha d’entendre com un 

dels aspectes de major transcendència en la gestió de les ciutats actuals. 

La importància del verd urbà no depèn, només, de la seva existència, dimensions o 

morfologia sinó del compliment eficaç de les propostes de disseny urbà. Per tant, la 

correcta gestió i desenvolupament d’aquestes propostes, garanteix el nombre més 

gran de beneficis generats per part de l’arbrat. 

La silvicultura urbana, de l’anglès Urban Tree Foresty, és el nou concepte acceptat 

mundialment per la gestió de l’arbrat urbà. L’objectiu principal d’aquesta disciplina és la 

millora de l’ambient urbà mitjançant la plantació, manteniment i conservació dels 

arbres, això com la investigació i divulgació dels seus beneficis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS DE LA SILVICULTURA URBANA: 

✓ Proporcionar un volum de sòl adequat per suportar l’arbre a la 

maduresa. 

✓ Conservar i millorar la qualitat del sòl, modificant-la, si és 

necessari amb la finalitat de millorar el drenatge i fertilitat. 

✓ Proporcionar l’espai adequat per què l’arbre es desenvolupi de 

forma correcta i saludable. 

✓ Augmentar la biodiversitat d’espècies per a prevenir les malalties 

causades per plagues 
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El gran desafiament de la ciutat és aconseguir l’adequada convivència entre el 

desenvolupament urbà i l’arbrat de la xarxa viària i la resta del verd urbà. Això implica 

planificar el creixement de la ciutat de tal manera que els espècies vegetals comptin 

amb l’espai adequat per establir-se i aconseguir un correcte desenvolupament. 

Si bé és cert que els arbres ofereixen un enorme ventall de beneficis a diferents 

nivells, és necessari anar més enllà d’un urbanisme que es limita a complir ràtios de 

referència i que anteposa la quantitat de la qualitat. Fa falta, doncs, sobrepassar el 

funcionalisme i la formalitat dels enfocaments tradicionals i assumir una visió holística 

que prevegi la varietat d’escenaris i usuaris que puguin existir i interactuar. No es 

tracta de realitzar tipificacions, sinó d’avaluar les potencialitats reals dels carrers amb 

la finalitat de generalitzar propostes de disseny amb arbres per a contextos i escenaris 

particulars a la ciutat. 

La proporció de cobertura arbòria és, segurament, el paràmetre més rellevant de 

l’arbrat urbà, ja que els valors dels altres paràmetres van a l’alça o a la baixa en funció 

del seu estat. D’aquesta manera, es podria definir la cobertura arbòria, com la força 

motriu que s’amaga darrere de la capacitat dels arbres de generar beneficis en una 

comunitat, ja que aquests beneficis són proporcionals a la grandària de les seves 

capçades.  Tal i com constaten Clark i el seu equip (1997), l’extensió de la cobertura 

verda d’una ciutat és un indicador de la sostenibilitat del seu  verd  urbà. 

És necessari ser conscients que, donant una mateixa cobertura arbòria, aquella que 

estigui constituïda per individus de major grandària i/o edat generarà majors beneficis, 

ja que els beneficis associats dels arbres depenen de la massa foliar (Ross, 2008). 

En els estudis realitzats en diferents ciutats dels EEUU, Maco i McPherson (2002) van 

extrapolar que la proporció mínima de cobertura verda d’una ciutat hauria d’ocupar el 

25% de la superfície d’aquesta. 

Amb la finalitat d’incrementar la cobertura arbòria es proposen tres estratègies: 

✓ Treballar amb espècies de port gran i mitjà sempre que sigui possible. 

✓ Utilitzar ubicacions puntuals per la implementació d’arbres quan no sigui 

possible realitzar una introducció massiva (alineació o bosc). 

✓ Augmentar el nombre d’arbres totals. 
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Philips (1.993) assenyala el conjunt de característiques que ha de tenir 

un arbre d’una ciutat perfecte: 

✓ Una llarga longevitat (mínima de 50 anys).     

✓ Bona resistència a plagues i malalties. 

✓ Tolerar l’ambient urbà i la contaminació. 

✓ Presentar una capçada alta i una bona estructura. 

✓ Absència de fruits que taquin. 

✓ No tenir branques fràgils o problemes d’ancoratge. 

✓ No desenvolupar arrels superficials, especialment en la proximitat 

de camins 

✓ Baixes necessitats de manteniment. 

✓ Presentar color estacional. 

✓ Adaptar-se a les condicions de sòl i clima 

✓ Ser estètic durant tot l’any. 

A causa de les complexes condicions que imperen a la ciutat, es quasi 

impossible trobar un arbre perfecte que compleixi amb totes aquestes 

característiques. Però, en el procés de selecció de l’arbrat, es tractarà de 

trobar l’arbre que millor s’adapti a una situació concreta. 
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2. REQUISITS DELS ARBRES URBANS 

Els arbres a implantar a la ciutat hauran de tenir unes característiques mínimes per ser 

acceptables.  Totes les actuacions, càrrega i descàrrega, transport, emmagatzematge i 

plantació han de garantir que els arbres no pateixin danys i es puguin desenvolupar de 

manera correcta. 

De manera general, es recomana que els arbres provinguin de vivers de condicions 

climatològiques semblants a les de la ciutat on seran plantats, o en tot cas és 

important que els arbres hagin patit un procés de enfortiment, com a mínim, respecte a 

l’estrès hídric. 

Els arbres han de provenir de vivers de producció d’arbres per a jardineria i no 

s’acceptaran arbres produïts amb objectius forestals. 

La correcta plantació, seguint la premissa, “l’arbre correcte al lloc correcte” (Shigo 

1991), i manteniment de l’arbrat requereix partir d’un material vegetal que tingui 

elevades opcions de desenvolupament.  

Els aspectes més importants a tenir en consideració són: 

2.1. REFERENTS A L’ESTRUCTURA DE L’ARBRE 

Els arbres han d’estar sans, sense simptomatologia de malalties, plagues i/o fisiopaties 

de cultiu. Han d’estar ben formats, suficientment enfortits, sense defectes ni 

símptomes que puguin disminuir la seva capacitat d’implantació i el seu 

desenvolupament futur. 

Excepte per a arbres d’ubicacions molt concretes, i sempre amb permís exprés del 

servei tècnic de Manteniment del Verd Urbà i Biodiversitat, els arbres hauran de tenir 

l’estructura natural. Aquest port confereix als arbres unes característiques que els fan 

especialment eficaços en la seva funció ambiental, estètica i paisatgística.  

Els arbres que posseeixin estructura natural són objecte d’un treball de manteniment 

continu.  Per això, són arbres que posseeixen una Estructura Natural Intervinguda. 

 

 

 

 

 

Aquesta estratègia dona lloc als futurs arbres més sans, millors estructures i amb 

menors necessitats de treball. 

A l’estructura Natural Intervinguda, els treballs que es realitzen a l’arbre no 

eliminen el seu propi desenvolupament estructural, sinó que el 

dirigeixen. 



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 – 2028 
 
 
   Annex 16.  Protocol per a la plantació de l’arbrat 
 

 

           PDVUL’H - 382 

 

Els arbres de la mateixa espècie, destinats a la plantació d’un mateix carrer han de 

tenir el mateix origen i, si és possible del mateix lot, per garantir les mateixes 

característiques i presentació. 

 

2.2. REFERENTS A LES DIMENSIONS DE L’ARBRE 

L’adaptació dels arbres acabats de plantar és més alta com més joves siguin. El 

creixement posterior és més gran, la resposta a la poda és millor i hi ha un menor 

percentatge de marres, etc, per tant una bona opció és plantar el diàmetre menor 

possible. Però atès que a la ciutat l’arbrat està molt exposat a cops, accidents i altres 

actuacions que poden comprometre el futur desenvolupament, serà preferible 

augmentar aquesta mesura. 

Les dimensions màximes que s’aconsella plantar en ciutat són les següents: 

✓ Perímetre:  la mesura aconsellable és 18 -20 cm. En algunes espècies i atesa 

la dificultat de subministrament, d’acord amb el servei tècnic municipal, 

s’acceptarà un perímetre inferior. També és possible la plantació de perímetre 

25-30 es preveurà que el període d’implantació serà més llarg. 

✓ Alçada de l’exemplar:  l’alçada de l’exemplar serà proporcional al calibre. 

✓ Alçada de la creu: la creu dels arbres amb dominància apical en estructura 

natural  no està definida, per tant s’acceptaran arbres vestits des de la part 

inferior sempre que això no impedeixi el pas.  Per aquells arbres sense aquesta 

dominància apical (Celtis, Albízzia, Gleditsia, etc), la presència d’una creu pot 

ser un fet difícil de solucionar, també per aquells exemplars que són objectes 

d’empelts en capçada (Prunus pissardii). 

En aquest casos, la creu haurà de tenir una alçada 3,5m, i es requerirà autorització 

expressa del servei tècnic de Manteniment del Verd Urbà i Biodiversitat per a la 

reducció d’aquesta alçada mínima. En el cas de plantació en parcs o espais verds 

amplis, es permetran alçades menors. 

L’alçada de la creu (quan hi hagi) o l’inici de les ramificacions definitives respectarà els 

gàlibs de la zona de plantació ( 3m per a pas de vianants i 4,5m per a pas de vehicles) 

en cas d’alçades menors s’assegurarà que l’arbre és reformable (encara que sigui en 

diversos anys), perquè s’aconsegueixin els gàlibs comentats anteriorment. 
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2.3. REFERENTS A LA PART AÈRIA 

El disseny de les plantacions a la ciutat ha de considerar, com element principal, el lloc 

de plantació i l’espai lliure a ocupar per la capçada futura i l’espai subterrani. 

Les característiques dels arbres a plantar seran: 

 

PART AÈRIA 

Capçada: 

✓ Estructura natural d’acord a les característiques de l’espècie: els arbres amb 

guia hauran de presentar-la. Els arbres fletxats, han de tenir la guia terminal i la 

capçada ha de representar, com a mínim, el 50% de l’alçada total de l’arbre. 

✓ El arbres empeltats hauran de ser, preferentment, a nivell de coll o part baixa 

del tronc, no a la zona de la creu. Algunes espècies només es troben amb 

empelts a al creu. Per aquests casos, s’acceptaran arbres que no presentin un 

nombre excessiu de brots o eixos. 

✓ El arbres amb capçada i/o empeltats, el nombre d’eixos que surten de la creu 

no han de ser més de 5 ni menys de 3, i han de tenir una longitud mínima d’1m. 

✓ Les branques presentaran una relació proporcional entre els diàmetres a cada 
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nivell de ramificació. 

✓ L’angle d’inserció de les branques ha de correspondre al de l’espècie, sense 

rebrots ni insercions anòmales i/o angles aguts. 

✓ No presentar podes dràstiques. En cap cas els arbres hauran estat objecte de 

podes dràstiques i les branques no seran rebrots sinó ramificacions de la guia o 

guies. 

✓ No posseir una capçada formada només per brots d’emergència. 

✓ L’alçada de l’exemplar serà proporcionada a la capçada i al diàmetre del tronc. 

 

Tronc: 

✓ El tronc ha de ser únic i recte, ha d’estar sencer i no ha de presentar 

codominància. 

✓ Absència de ferides, cops, podridures i/o xancres. 

✓ Gruix equilibrat en relació amb l’alçada. 

✓ La capçada ha d’estar, com a mínim, a 2,25m de la base. 

 

2.4. REFERENTS AL SISTEMA RADICULAR 

El sistema radicular ha de ser de qualitat, no s’acceptaran sistemes radiculars que 

continguin una quantitat insuficient d’arrels (especialment arrels fines). 

Es considera que, en obres d’urbanització, les plantacions d’arrels nua (sense pa de 

terra) ben gestionades són una bona elecció per la implantació d’arbres a la ciutat, 

S’ha de tenir en compte que aquestes plantacions hauran de ser degudament 

protegides durant tot l’any del procés d’implantació. 

 

 

 

 

En aquest cas, però, el sistema radicular ha d’estar ben ramificat, sense símptomes de 

deshidratació i el diàmetre de la cabellera radicular ha de ser superior a 40cm. 

En casos de replantació o bé que no es puguin protegir fins el posterior arrelament, 

serà preferible la plantació d’arbres amb pa de terra i/o contenidor, també en funció de 

Aquest format de plantació facilita l’adaptació i el seu desenvolupament 

posterior i serà prioritari sempre que sigui possible 
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l’època de plantació. 

 

Per arbres presentats amb pa de terra i/o contenidor, no s’acceptaran sistemes 

radiculars que continguin una quantitat insuficient d’arrels, especialment arrels fines, 

arrels escanyades, colls excessivament enterrats en el pa de terra,... 

El diàmetre del pa de terra ha de ser, com a mínim, tres cops el perímetre del tronc. 

 

 

 

 

 

Les característiques de les arrels dels arbres a plantar hauran de ser revisades 

visualment. Aquesta revisió s’haurà de fer almenys en un exemplar de cada lot (produït 

mitjançant el mateix sistema, del mateix proveïdor, tipologia, etc) i es realitzaran 

fotografies que s’aportaran al servei tècnic de Manteniment del Verd Urbà i 

Biodiversitat per cada plantació que es porti a terme, d’aquesta manera, la revisió 

visual haurà de garantir que: 

✓ La distribució d’arrels sigui el que genera de manera natural en el creixement 

dels arbres. 

✓ Els arbres no tinguin arrels espiralitzades, tant en el límit més extern del pa 

de terra com en el seu interior. 

 

 

Pa de terra: terra que es deixa adherida a les arrels dels arbres per a 

trasplantar-los.  La dimensió del pa de terra (amb arrels) haurà de ser 

proporcional a la capçada de l’arbre o 2,5 vegades el perímetre del tronc. 

Arrels que 

s’autoescanyen 

Arrels espiralitzades: Arrels que han crescut 

donant voltes en espiral. L’espiralització 

radicular és especialment important en 

arbres de gran port, ja que, amb el temps, 

aquestes voltes de les seves arrels acaben 

escanyant l’arrel de l’arbre comprometent, 

d’aquesta manera, al seu correcte 

desenvolupament i estabilitat 
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Per arbres amb arrels espiralitzades només en la part més exterior del pa de terra i 

que siguin de diàmetre petit, es podran acceptar i plantar si es realitza un tall de les 

mateixes i sempre que: 

✓ La proporció d’arrels fines i gruixudes sigui l’adequada a la dimensió de la 

planta i que la quantitat d’arrels fines sigui suficient per a garantir la 

supervivència de l’exemplar. 

✓ L’estat de les arrels sigui correcte (que no presentin símptomes d’anòxia,  

indicis de problemes fitosanitaris, etc) 

✓ El coll de l’arrel estigui ubicat en el límit superior del pa de terra. El pa de terra 

ha de deixar al descobert el coll de l’arbre. 

En cas contrari s’haurà de retirar la capa de terra afegida abans de la plantació 

i determinar que no hi ha danys en les arrels més profundes. 

✓ En el cas dels arbres amb pa de terra de roba, malla, etc presentarà un pa de 

terra sòlid, protegit amb tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada 

que s’haurà de retirar en el moment de la plantació sempre deixant com a 

màxim 1/3 del mateix i només en la part inferior. 

✓ En el cas d’arbres en contenidor, s’acreditarà que l’arbre ha passat, com a 

mínim un cicle vegetatiu en el mateix contenidor del subministrament. 

 

2.5. REFERENTS A LA VITALITAT I FITOPATOLOGIA 

Els arbres a plantar no estaran debilitats ni deteriorats i tindran el corresponent 

Passaport Fitosanitari. 

 

 

 

 

 

3. BIODIVERSITAT EN L’ARBRAT URBÀ 

A l’hora de gestionar l’arbrat urbà és important considerar el criteri de biodiversitat, ja 

que l’existència de diversitat en la població d’arbrat urbà augmenta la resiliència 

d’aquesta, disminuint, per tant, el risc de pèrdua d’individus per una plaga o una 

malaltia. 

El Passaport Fitosanitari  és el document que garanteix que els arbres 

han estat sotmesos als controls i/o tractaments fitosanitaris que exigeix 

la normativa vigent, i per tant, estan lliures de plagues de quarantena. 
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Una de les fórmules conegudes per aplicar el criteri de biodiversitat és la de Frank 

Santomour (US Forest Service, 1990). Dita fórmula es regeix per la relació 30:20:10. 

Aqueta relació indica que la proposta de plantació ha d’estar formada per no més d’un 

10% de la mateixa espècie. 

L’aplicació d’aquesta fórmula no té per què ser estricta, sinó que es pot entendre com 

una referència a complir en la mida del que sigui possible. 

 

4. PROTOCOL DE PLANTACIÓ 

La plantació és un dels dos processos claus per la gestió de l’arbrat a la ciutat. 

Els aspectes fonamentals per a la plantació són: la selecció de l’espècie en funció del 

binomi espècie/ubicació, l’execució correcta de la plantació i el seu posterior 

manteniment.  

Les decisions relacionades amb l’avaluació de les diferents ubicacions i l’espècie a 

seleccionar han de ser avaluades pel servei tècnic. 

Aquest protocol descriu com s’ha de realitzar tot el procés de plantació, des de la 

compra del material fins a la seva plantació i manteniment. La plantació dels arbres és 

l’inici de la presència dels arbres durant molts anys, per això cal garantir realitzar-la en 

correctes condicions i continuar amb la correcte gestió de l’estructura aèria (treballs de 

poda). 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Gènere Espècie

PROCESSOS CLAU DE 
LA GESTIÓ DE 

L’ARBRAT URBÀ 

PODA 

PLANTACIÓ 

  

  

FASE 1. Paràmetres per la 
selecció d’espècie/ubicació 

FASE 2. Execució de la 
plantació 

FASE 3. Manteniment 

- Objectius de la plantació 

- Característiques de la 

ubicació 
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La finalitat del protocol és descriure els principals criteris que s’han de donar en les 

plantacions, principalment, en els vials urbans per a aconseguir els següents objectius: 

✓ Garantir un subministrament d’arbrat en bon estat aeri i radicular. 

✓ Realitzar correctament les plantacions segons el procés de treballs adequat. 

✓ Realitzar correctament el manteniment corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. FASE 1: INFORMACIÓ PRÈVIA A LA PLANTACIÓ 

 PARÀMETRES PER LA SELECCIÓ DEL BINOMI ESPÈCIE/UBICACIÓ 

Una bona selecció de l’espècie de l’arbre a plantar determinarà l’èxit de la plantació. 

A l’hora de realitzar una correcta selecció de les espècies a plantar, és necessari tenir 

en compte aquestes tres variables. 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

MANTENIMENT

EXECUCIÓ DE LA PLANTACIÓ

selecció d'espècies

En funció dels objectius i la ubicació

DIAGNÒSTIC

Característiques lloc característiques espècie

OBJECTIUS
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✓ Objectius 

✓ Característiques del lloc 

✓ Característiques de l’espècie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

Els objectius de la plantació fan referència al per què es volen plantar arbres en un 

espai concret. Alguns objectius poden ser, entre altres: 

✓ Millorar la qualitat de vida i embelliment de l’entorn 

✓ Millorar la biodiversitat vegetal i animal 

✓ Millorar la qualitat de l’aire i reduir el CO2 atmosfèric 

✓ Reduir la despesa energètica (calefacció i aire condicionat) 

 

OBJECTIUS 

• Augment de la 

cobertura arbòria 

 

•  Millora de la qualitat 

de vida i embelliment 

de l’entorn. 

•  Millora de la qualitat 

de l’aire i reducció de 

CO2 atmosfèric. 

 

 

• Temperatura 
• Aigua 
• Vent 
• Llum solar 
• Textura del sòl 
• Humitat del sòl 
• pH del sòl 
• Contingut en matèria 

orgànica 
• Presència de cables i 

altres objectes urbans 
• Normativa 

•  Relacionades 

amb valors 

estètics 

• Relacionades amb 

l’adaptació al 

clima i al sòl 

• Relacionades amb 

la funció 

• Relacionades amb 

la gestió 

• Relacionades amb 

atributs fisiològics 

•  

CARACTERÍSTIQUES UBICACIÓ 

CARACTERÍSTIQUES ESPÈCIE 

  SELECCIÓ     
ESPÈCIE 



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 – 2028 
 
 
   Annex 16.  Protocol per a la plantació de l’arbrat 
 

 

           PDVUL’H - 390 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ 

La ubicació fa referència a l’hàbitat on l’arbre serà plantat, és a dir a les condicions 

ambientals que existeixin en el lloc concret on s’ubicarà l’arbre, el que té en 

consideració aspectes tan biòtics com abiòtics. 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORS AMBIENTALS: 

CLIMA 

- Temperatura: 

Cada espècie d’arbre es desenvolupa en un rang de temperatures màximes i mínimes 

que condicionen la seva supervivència, sobretot, les temperatures mínimes: 

A escala general: 

✓ Els arbres poder resistir millor el fred en condicions segues que humides. 

✓ Els arbres de fulla caduca resulten més resistents en situacions de 

temperatures estivals més altes. 

✓ Els arbres de fulla perenne prefereixen climes humits, amb temperatures més 

suaus a l’estiu i  l’hivern. 

 

- Aigua: 

L’aigua és crucial per al creixement i supervivència dels arbres, absorbint-la a través 

de les arrels fines, juntament amb tots els nutrients minerals continguts en el sòl.  

La quantitat d’aigua disponible per als arbres urbans dependrà de les precipitacions 

locals, de les característiques del sòl i de l’aigua que puguem aportar mitjançant el reg.  

Els factors abiòtics fan referència a tots els fenòmens físics i químics 

que afecten els organismes. 

Els factors abiòtics comprenen tots els éssers vius existents en un 

ecosistema i les interrelacions que es formen entre ells.  
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Per aquest motiu, el coneixement de la precipitació local anual i de la seva distribució 

al llar de l’any, a més del coneixement de les característiques del sòl permet 

seleccionar les espècies més òptimes per plantar.  

 

 

- Vent: 

El vent és, segurament, el següent factor climàtic a tenir en compte després de la 

temperatura i l’aigua (Laurie, 1983). La informació sobre els vents existents, la seva 

direcció i intensitat és particularment important en la selecció de les espècies 

adequades, ja que existeixen diferències importants entre espècies d’arbres pel que fa 

la seva resistència a aquest factor. 

El principal problema causat pel vent es el dany mecànic que és capaç de provocar en 

l’arbrat. En condicions de vents intensos, solen tenir lloc fractures de branques, troncs i 

la bolcada de l’arbrat sencer. 

Quan en un espai on es realitzarà una plantació el vent és un factor limitant per l’ús de 

la zona, és fonamental incorporar una pantalla tallavents. 

La forma de la capçada i l’ancoratge de l’arbre són dos factors que incideixen en la 

resistència al vent. Generalment, les capçades més recollides i més permeables al 

vent ofereixen menys resistència i toleren, d’aqueta manera, millor els vents forts que 

les capçades amples i denses. Per la seva part els sistemes radiculars profunds 

resistiran millor el vent que aquells superficials. 

S’ha de tenir en compte que quan els vents són presents en zones litorals la sal que 

transporten afecta negativament a moltes espècies de plantes, podent provocar 

deshidratació del fullatge a més del dany mecànic. En aquests casos, la selecció 

d’espècies arbòries ha de ser adequada per suportar aquestes condicions d’estrès 

salí. 
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- Llum solar: 

Els vegetals utilitzen la llum del sol per la fotosíntesi i també, a través dels 

fotoreceptors, per captar senyals lumíniques del medi i respondre biològicament a les 

seves variacions; és a dir la llum també pot controlar el desenvolupament de les 

plantes per un procés independent de la fotosíntesi, que es coneix com a 

fotomorfogènesi. 

 

 

 

 

 

 

Les necessitats d’il·luminació per a les diferents espècies arbòries no són les 

mateixes, de manera general, es pot distingir entre: 

✓ Espècies que necessiten llum solar 

✓ Espècies que toleren un ombra lleugera 

✓ Espècies que toleren ombra densa. 

 

S’anomena fotomorfogènesi al conjunt de respostes no fotosintètiques 

que tenen els vegetals a la llum.  Aquestes respostes, inclouen el 

fotocontrol de la germinació de la llavor, el creixement, el període de 

floració, la mesura, forma i nombre de fulles desenvolupades per 

l’espècie, la síntesi de clorofil·la... entre moltes altres referència a tots 

els fenòmens físics i químics que afecten els organismes. 

Els factors abiòtics comprenen tots els éssers vius existents en un 

Força del vent 

Pes propi 
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SÒL 

S’ha de destacar que el sòl és el mitjà del qual l’arbre obté quasi tot el que necessita: 

aigua, aire per les arrels i nutrients. Per aquest motiu, mantenir un ambient saludable 

per les arrels és un altre aspecte a considerar i que té directa relació amb la textura, 

estructura i ecologia del sòl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a conèixer la qualitat d’un sòl, Scharenbroch i Cataania (2012) afirmen que els 

factors principals de qualitat del sòl i, per tant, l’èxit de l’arbre urbà són la textura, la 

humitat, el pH i el contingut en matèria orgànica. 

- Textura: 

Fa referència a la composició mineral d’una mostra de sòl, a la quantitat i mesura de 

les substàncies inorgàniques que posseeix. 

La textura d’un sòl influeix en els relacions d’humitat, estructura, porositat i activitat 

química i, per tant, en el creixement de la planta.  

Es determina d’acord a la proporció relativa de les diferents fraccions minerals, 

considerant tres classes en funció de la seva mida: sorra, llims i argila. 

Per la classificació de textures s’utilitza el triangle de textures de la classificació USDA. 

 

  

 

La composició ideal per un sòl és la següent: 

✓ 25% aire 

✓ 25% aigua 

✓ 45% minerals 

✓ 5% matèria orgànica 

L’adequada proporció d’aquets components guarden relació amb la 

textura i estructura del sòl, aspectes importants per a mantenir una 

correcta relació aigua-aire, ja que en conjunt conformen el 50% dels 

components del sòl. 
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A la taula que es mostra a continuació, es pot observar la influència de la textura sobre 

diverses característiques del sòl: 

                            Textura 

Característica Sorrenca Franca Franco-llimós Argilosa 

Identificació en l’estat 

d’humitat 

Solt Cohesionat Mostra 

empremtes 

dactilar 

Solcs 

brillants 

Permeabilitat Excessiva Bona Lleugera Lleugera - 

pobre 

Disponibilitat de l’aigua Baixa Mitjà Alta  Mitja - alta 

Facilitat de cultiu Fàcil Fàcil Moderada Difícil 

Potencial d’escorrentia Baix Baix - mig Alt Mig - alt 

Aigua gravitacional Alta  Mitja  Mitja Baixa 

Transportabilitat Baixa Mitja Alta Alta 

Erosió per vent Alta Mitja Baixa Baixa 

Capacitat de nutrients Baixa Mitja Baixa Alta 

Compactació  Baixa Mitja Mitja - alta alta 

 

 mesura 

sorra 0.06 - 2 mm 

llim 0.002 - 0.05 mm 

argila <0.002 mm 
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- Humitat del sòl: 

Les relacions aigua-sòl són de gran importància pel desenvolupament dels arbres, ja 

que en els arbres, les necessitats d’aigua són altes i aquesta procedeix, principalment, 

del sòl. A més, el sòl ha de tenir la capacitat d’emmagatzemar aigua per què l’arbre 

pugui sobreviure durant períodes secs. 

Les espècies d’arbres difereixen en les seves necessitats hídriques i en la seva 

tolerància tant en l’excés d’humitat com per la manca d’aigua. Existeixen espècies que 

poden créixer amb facilitat en sols saturats d’aigua i altres que toleren condicions 

extremes de sequera perllongada. 

Per aquest motiu, a l’hora de seleccionar espècies per a realitzar una plantació és 

necessari seleccionar aquelles que siguin més adients en funció de la humitat del sòl 

on s’ubicaran. És així com s’aconseguirà reduir despeses de manteniment i a la 

vegada un desenvolupament més sostenible i eficient. 

 

- pH del sòl: 

El pH del sòl es defineix com una mesura de la concentració d’ions d’hidrogen de la 

solució del sòl. La concentració d’hidrogen està correlacionada amb la solubilitat de 

nutrients i, per tant, amb la disponibilitat, d’aquest nutrient, per l’arbre. El pH és un 

indicador del tipus de microorganismes que es poden trobar en el sòl, així com del 

argila 

La textura franca està constituïda per un 40% de sorra, un 40% de llim i 

un 20% d’argila. 

  

Llim 

 

sorra 
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grau de descomposició en matèria orgànica que aquest porten a termini. 

 

Per a rbres en zones urbanes, l’aigua de reg, generalment bàsica, augmenta el pH del 

sòl. El pH del sòl pot ser un factor limitant absolut per al desenvolupament normal del 

sistema radicular. 

- Contingut en matèria orgànica: 

La matèria orgànica és la principal font de nitrogen i en alguns sòls, també ho és del  

fòsfor i sofre. Per tant, el contingut en matèria orgànica és fonamental per la fertilitat 

del sòl, i per tant, per la salut dels arbres. 

 

 

 

Els requeriments de nutrients o de matèria orgànica en el sòl difereixen en funció de 

l’espècie d’arbre, per tant, serà necessari tenir-ho en compte a l’hora de seleccionar 

les especies per realitzar una plantació. 

 

 

 

 

 

 

El nitrogen (N), el fòsfor (P) i el sofre (S), conjuntament amb el carboni 

(C), hidrogen (H) i l’oxigen (O) formen part dels elements biogenètics 

que formen el 97,7% de la matèria viva. 

Característiques indesitjables que pot presentar el sòl urbà: 

✓ Gran variabilitat vertical i espacial 

✓ Una estructura modificada que impliqui una compactació 

✓ Presència d’una crosta superficial nua que és hidrofòbica. 

✓ Aeració i drenatge d’aigua limitats. 

✓ Interrupció del cicle de nutrients i modificació de les poblacions i 

activitats dels microorganismes del sòl. 

✓ Presència de contaminants. 

✓ Modificació dels règims de temperatura del sòl. 
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FACTORS URBANÍSTICS:  

Els arbres urbans han d’adaptar-se i integrar-se a l’estructura urbana, ja que 

interactuen amb elements construïts de la ciutat a diferents nivells: 

 
PART AÈRIA 
 

✓ Edificis 
✓ Pas de vehicles 
✓ Línia elèctrica 
✓ Rètols 
✓ Lluminàries 
✓ Pas de vianants 

 

 
PART SUBTERRÀNIA 
 

✓ Sistemes de clavegueram 
✓ Xarxa d’aigua 
✓ Sòls compactats 

 

L’arbre per al seu desenvolupament necessita espai aeri i espai subterrani. 

 

ESPAI AERI 

Per a plantar arbres s’han de conèixer les necessitats d’espai de cada espècie. En el 

cas d’espai aeri, equival al diàmetre màxim de la seva capçada més una distància de 

seguretat de 0,5m a cada costat. 

La plantació d’un arbre requereix una anàlisi de l’entorn i establir unes distàncies 

mínimes i servituds que s’han de mantenir amb els diversos elements urbans per evitat 

qualsevol molèstia i despeses innecessàries. 

Per a millorar la gestió de l’espai públic, és necessari establir unes distàncies mínimes 

amb totes les possibles interferències.  Mitjançant l’establiment de distàncies mínimes 

permeses entre l’arbre i els elements construïts, és possible disminuir els efectes 

negatius d’aquesta interacció, assegurant, d’aquesta manera, el correcte funcionament 

dels serveis i activitats de la ciutat i protegint, a la vegada, la integritat de les persones 

i dels propis arbres. 

- Distància de plantació entre l’arbre i l’edifici 

El paràmetre clau que determinarà la distància mínima entre el tronc d’un arbre i una 

edificació propera és el diàmetre de la capçada en estat adult d’aquest. 

La distància entre els edificis i les capçades dels arbres condicionarà el correcte 

desenvolupament d’aquestes. Una distància correcta beneficia l’estructura de l’arbre i 

redueix la necessitat de podes successives. 

Com a norma general, es considera una distància mínima acceptable la que 
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correspongui a la meitat del diàmetre de al capçada. El no compliment d’aquesta 

mesura provocarà que en el futur s’hagin de realitzar més treball de poda. 

✓ Distància mínima de 0,5m entre la capçada i la línia de vol de les façanes i/o 

balcons dels edificis. 

✓ Distància mínima de 2,5m entre l’eix de l’arbre i la façana (vol) de l’edifici, per 

sota d’aquest distància no es plantarà. 

✓ Distància mínima de 4m entre l’eix de l’alineació i la façana de l’edifici per 

arbres de port gran. 

  

✓ Servitud al vianant. 

Tota la part aèria de l’arbre d’alineació ha de respectar l’espai destinat a la 

circulació i a l’ús dels vianants. 

Alçada mínima de 2,25m des del sòl fins el punt on apareguin les primeres 

branques estructurals. En arbres empeltats s’ha de mantenir la mateixa distància 

lliure de branques des de el sòl fins el punt de l’empelt. 

Distància mínima de 1,80m entre l’edificació i l’alineació per a permetre circulació 

de vianants accessible i sense obstacles. 

Prevenir una distància suficient en els passos de vianants per a permetre que el 

vianant visualitzi el trànsit rodat. 
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✓ Servitud al trànsit rodat 

Els conflictes entre les capçades dels arbres i el transit de vehicles, principalment en 

els de gran tonatge i transport públic, provoquen danys en les branques i poden 

incrementar els riscos i treballs a realitzar. 

Cap part de l’arbre, ha d’envair la vertical de la calçada fins una alçada corresponen al 

gàlib màxim establert en funció del tipus de trànsit de cada via. 

✓ Vial sense franja d’aparcament: les capçades han de respectar, 

sense envair, una servitud mínima corresponent al gàlib màxim 

de 4,5m (4m + 0.5m) per evitar conflictes entre les capçades 

dels arbres i el pas de vehicles grans. 

✓ Vial amb franja d’aparcament: els arbres han de respectar, 

sense envair, una servitud corresponent al gàlib màxim permès 

en franja d’aparcament, 2,25m. 

✓ Vial amb carril bici: és recomanable plantar els arbres a un 

mínim de 0,9m del carril bici. 

✓ Servitud a la senyalització 

Els arbres d’alineació poden entren en contacte amb multitud d’elements urbans 

(senyals, fanals...) podent ocasionar danys i un mal funcionament dels mateixos. 

Aquests conflictes generen la necessitat de podes periòdiques que debiliten als arbres 

i generen treballs i despeses. 

Com a norma general, cap part de l’arbre ha d’impedir al visibilitat per part del 

conductor, a una distància de 30m, dels elements de senyalització vertical. 

Per evitar interferències entre els arbres, senyals i mobiliari es recomana: 

✓ Distància amb els fanals: es recomana ubicar el fanal en el punt mig del marc 

de plantació o a una distància mínima de 4m. 

✓ Distància amb els semàfors: la distància mínima serà de 4,5m entre l’eix de 

l’arbre i el semàfor. 

✓ Distància amb les senyals verticals: distància mínima de 2m entre l’eix de 

l’arbre i la senyal. 

✓ Distància a les marquesines: distància mínima de 3m entre l’eix de l’arbre i la 

marquesina. En total, hi haurà per a les parades de bus una distància lliure de 

16 -18 m. 

✓ Contenidors: limitar la instal·lació de contenidors dins la zona de projecció de 

la futura capçada, per impedir que les càrregues i descàrregues dels camions 

de recollida afectin a l’arbre. 
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La col·locació de nous elements urbans en carrers arbrats tindrà en compte les 

distàncies mínimes descrites. 

✓ Servitud amb els serveis aeris 

La plantació d’arbres prop les línies de servei aèries pot comportar la necessitat de 

podes periòdiques per a mantenir la distància de seguretat i evitar els talls de 

subministrament. Com conseqüència d’aquestes podes els arbres adopten una forma 

anòmala, es debiliten i són més susceptibles a les plagues i malalties. 

Com a norma general, en un procés de plantació, seria òptim no ubicar arbres sota els 

cables, a no ser que la grandària en estat adult de l’arbre en qüestió no excedeixi 

l’alçada dels cables. Es seleccionaran espècies adients per aquests espais, port petit i 

de creixement lent, mantenint una distància de seguretat de 2m entre la capçada i els 

serveis existents. 

 

Els arbres de port petit poden plantar-se adjacents a la línia elèctrica 

 

ESPAI SUBTERRANI 

L’arbrat ha de disposar de l’espai subterrani suficient per al desenvolupament dels 

sistema radicular i evitar els conflictes amb els serveis i paviments. 

✓ Servituds amb les instal·lacions subterrànies 

En el subsòl urbà les arrels colonitzen tot tipus de sòl útil disponible, en ocasions les 

línies de serveis i comunicacions estan dins el seu abast i es produeixen conflictes. 

Petites fissures en les conduccions, principalment d’aigua, poden afavorir el 

desenvolupament de les arrels i amb el temps es pot generar una avaria. 

Per altra part, els treballs de manteniment d’aquestes instal·lacions, sovint, ocasionen 

la destrucció d’una part del sistema radicular afectant al seu estat i a la seva estabilitat. 

Com criteri general, i sempre que sigui possible, cal considerar distàncies mínimes 

diferents del sistema radicular a les xarxes de serveis en funció de si es tracta d’arrels 

que formen part dels arbres de port gran, mitjà i petit. 
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Distàncies mínimes acceptables des del tronc de l’arbre a una xarxa 

 
ARBRES DE PORT GRAN 

2.5 a 3 m 
 

 
ARBRES DE PORT MITJÀ 

1 a 2 m 

 
ARBRES DE PORT PETIT 

 
0.75 a 1 m 

 

 

FACTORS BIÒTICS:  

Els factors biòtics i les seves interaccions tenen un pes important per al 

desenvolupament de l’arbre urbà, ja que presència d’aquest confereix resiliència al 

sistema i, per tant, la seva absència o mala gestió compliquen greument el 

funcionament correcte de l’arbrat. 

Per l’arbre, l’entorn de la ciutat és bastant hostil. Per posar alguns exemples: 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, tots els factors que generin estrès a la planta en l’escenari viari s’han de 

considerar determinants en el moment de seleccionar l’espècie. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPÈCIE 

Una bona selecció de l’arbre determinarà, en part, l’èxit de la plantació. 

Tal com planteja Knudsen, la selecció d’espècies inadequades o que no sigui 

compatible amb l’entorn, poden generar despeses de manteniment més elevades. 

Una selecció d’espècies adequades preveu futurs conflictes entre el desenvolupament 

normal de les mateixes i els espais construïts. A més, els hi garanteix una vida més 

llarga, menys actuacions de manteniment i una major generació de beneficis. 

✓ No comparteixen el sòl amb altres espècies vegetals 

✓ No existeix fauna útil en el sol que incrementi la quantitat de 

matèria orgànica en els perfils del sòl i bé millori les condicions 

de porositat. 

✓ Els animals domèstics no contribueixin a  millorar l’hàbitat 

✓ Les activitats que realitzin les persones atemptin contra la 

supervivència de l’arbre que s’estableixi. 
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Esquema de procés de selecció dels arbres urbans com a base del proposat per Philips (1999) 

 

Les principals consideracions prèvies o paràmetres a analitzar per a cada espècie són 

les següents: 

Relacionades amb valors estètics 

Mesures 

✓ Radi copa (m) 

✓ Diàmetre copa (m) 

✓ Port final 

✓ Diàmetre mitjà (cm) 

✓ Port 

✓ Altura 

✓ Copa 

✓ Cobertura aproximada (m2) 

Forma 

✓ Forma de l’arbre 

✓ Estructura 

✓ Forma de la fulla 

1. seleccionar  
les espècies  
autòctones 
resistents

2. seleccionar les que 
s'adaptin bé a les 

condicions de l'entorn 
urbà

3. afegir espècies 
introduïdes per mantenir 

un bon rati de 
biodiversitat

4. verificar la 
seva 

resistència a 
plagues i 
malalties.

5. Eliminar 
espècies amb 

característiques 
biomecàniques 

deficients

6. Eliminar espècies d'alt 
manteniment, que produeixin 

fruits indesitjables o que taquin 
o embrutin

7. Evitar les 
espècies que 

produeixin 
COV’s en les 
zones més 

contaminade
s.
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Color 

✓ Color del fruit 

✓ Color de la fulla 

✓ Color de la flor 

 

Relacionades amb la gestió 

✓ Tolerància a la poda 

✓ Capacitat al·lergògena 

✓ Afectació del paviment 

✓ Reaccions adverses 

✓ Plagues 

✓ Necessitat de netejar les restes 

✓ Capacitat d’invasió 

✓ Emissions biogenètiques 

 

Relacionades amb la fisiologia 

✓ Creixement anual 

✓ Tipus de fulla 

✓ Època de floració 

✓ Època de fructificació 

✓ CO2 absorbit/any (Kg/ut) 

✓ Pluja interceptada (L) 

✓ Ozó (g) 

✓ Diòxid de Nitrogen (g) 

✓ Densitat d’ombra 

✓ Diòxid de sulfur (g) 

✓ PM 2,6 

 

Relacionades amb l’adaptació al clima i al sòl 

✓ Zona climàtica 

✓ Tolerància a la calor 

✓ Tolerància a la sequera 

✓ Tolerància a les gelades 

✓ Resistència a la calç 

✓ Proximitat al mar 

✓ Exposició solar 

✓ Idoneïtat 

✓ Espai disponible 
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Relacionades amb la funció 

✓ Aplicació 

✓ Característiques d’interès 

Així doncs, la selecció de l’espècie idònia ha de ser el resultat d’un protocol que 

contempli els aspectes associats al medi, en totes les seves escales, a la forma, la 

funció i la gestió futura. 

 

ESPAI DISPONIBLE 

L’espai disponible és un factor de selecció de primer ordre. Per a seleccionar una 

espècie d’arbre és necessari avaluar el volum total espacial per al creixement aeri de 

l’arbre tenint en compte les possibles modificacions del lloc. 

La ubicació d’un arbre condiciona la selecció de la mida, la forma, la textura i la 

densitat de l’espècie.  Els arbres creixen bé només quan disposen de les condicions 

necessàries per al seu desenvolupament.  Si no hi ha espai suficient, la competència 

per la llum amb els elements del seu entorn provoca malformacions i conflictes que 

generen un increment de les despeses de manteniment. 

Existeix una relació directa entre la distància de l’eix de l’arbre a la interferència més 

propera amb el diàmetre estimat de la capçada d’una espècie determinada. 

Coneixent aquesta distància es pot determinar quin diàmetre màxim de capçada pot 

admetre un espai. 

Øc = (dist.E – dist.S) x 2 

Øc = diàmetre de capçada màxim (m) 

Dist.E = distància de l’eix de l’arbre a la interferència més propera (m) 

Dist.S = distància de seguretat (m) 

Els espais es classifiquen segons la seva capacitat de contenir diferents tipus de 

diàmetres de les capçades dels arbres: 

 



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 – 2028 
 
 
   Annex 16.  Protocol per a la plantació de l’arbrat 
 

 

           PDVUL’H - 405 

 

                            espai 0                          espai 1                           espai 2 

 

  

 espai 3   espai 4 

 

✓ Espai 0 : distància inferior a 2,5m a l’obstacle.  No es recomana la plantació 

d’arbrat 

✓ Espai 1 : distància entre 2,5 a 3m a l’obstacle.  Arbre de capçada estreta (Øc = 2 a 

4m). 

✓ Espai 2 : distància entre 3 a 3,5m a l’obstacle.  Arbre de capçada mitjana (Øc = 4 

a 6m) 

✓ Espai 3 : distància entre 3,5 a 4,5m a l’obstacle.  Arbre de capçada ample (Øc = 6 

a 8m) 

✓ Espai 4 : distància superior 4,5m a l’obstacle.  Arbre de capçada molt ample 

estreta (Øc = 6 a 8m) 
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ESPÈCIES – ESPAI 1 

 

ESPÈCIE 

Alt >15m  

Mitjana 6-15m  

Baixa <6m  

ALÇADA 

Molt ample >8m   

Ample 6-8m  

Mitjana 4-6m  

Estreta  2-4m  

AMPLADA 

Gran  

Mitjà  

Petit                         

PORT 

  
  
  
  

V
ia

ri
 

  
  
R

e
s
tr

ic
c
io

n
s

 

Crataegus x lavallei "Carrieri" baixa estreta petit     

Crataegus levigata "Paul Scarlet" baixa estreta petit     

Cupressus sempervirems alta estreta petit     

Fraxinus ornus “Obelisk” mitjana estreta petit     

Fraxinus ornus "Mecsek" baixa estreta petit     

Hibiscus syriacus baixa estreta petit     

Koelreuteria paniculata "Fastigiata" mitjana estreta petit     

Laurus nobilis baixa estreta petit     

Photinia x fraseri "Red Robin" baixa estreta petit     
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ESPÈCIES – ESPAI 2 

ESPÈCIE 

Alt >15m  

Mitjana 6-15m  

Baixa <6m  

ALÇADA 

Molt ample >8m   

Ample 6-8m  

Mitjana 4-6m  

Estreta  2-4m  

AMPLADA 

Gran  

Mitjà  

Petit                         

PORT 

  
  
  
  

V
ia

ri
 

  
  

R
e

s
tr
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c
io

n
s

 

Acer x freemanii  “Autumn Blaze” mitjana mitjana mitjà     

Acer campestre mitjana mitjana mitjà     

Acer campestre “Elsrijk” mitjana mitjana mitjà     

Acer monspessulanum mitjana mitjana mitjà     

Cercis canadensis mitjana mitjana mitjà     

Cercis canadensis "Forest Pansy" mitjana mitjana mitjà     

Cercis siliquastrum mitjana mitjana mitjà     

Fraxinus angustifolia "Raywood" alta mitjana mitjà     

Chitalpa tashkentensis "Pink Dawn" baixa mitjana mitjà     

Chitalpa tashkentensis “Summer Bells” baixa mitjana mitjà     

Fraxinus ornus mitjana mitjana mitjà     

Ginkgo biloba "Fastigiata" alta mitjana mitjà     

Gleditsia triacanthos "Elegantissina" baixa mitjana mitjà     

Gleditsia triacanthos "Rubylace” mitjana mitjana mitjà     

Gleditsia triacanthos "Skyline" alta mitjana mitjà     
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ESPÈCIE 

Alt >15m  

Mitjana 6-15m  

Baixa <6m  

ALÇADA 

Molt ample >8m   

Ample 6-8m  

Mitjana 4-6m  

Estreta  2-4m  

AMPLADA 

Gran  

Mitjà  

Petit                         

PORT 

  
  
  
  

V
ia

ri
 

  
  
R

e
s
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c
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n
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Gleditsia triacanthos "Sunburst" mitjana mitjana mitjà     

Koelreuteria bipinnata mitjana mitjana mitjà     

Koelreuteria paniculata mitjana mitjana mitjà     

Ligustrum lucidum mitjana mitjana mitjà     

Ligustrum lucidum "Variegata" mitjana mitjana mitjà     

Malus floribunda baixa mitjana mitjà     

Melia azederach mitjana mitjana mitjà     

Morus alba "Fruitless" mitjana mitjana mitjà     

Olea europaea mitjana mitjana mitjà     

Ostrya carpinifolia alta mitjana mitjà     

Parrotia persica mitjana mitjana mitjà     

Prunus avium mitjana mitjana mitjà     

Prunus cerasifera "Pisardii" baixa mitjana mitjà     

Prunus dulcis baixa mitjana mitjà     

Prunus serrulata mitjana mitjana mitjà     

Pyrus calleryana mitjana mitjana mitjà     

Pyrus calleryana "Chanticleer" mitjana mitjana mitjà     
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ESPÈCIE 

Alt >15m  

Mitjana 6-15m  

Baixa <6m  

ALÇADA 

Molt ample >8m   

Ample 6-8m  

Mitjana 4-6m  

Estreta  2-4m  

AMPLADA 

Gran  

Mitjà  

Petit                         

PORT 

  
  
  
  

V
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ri
 

  
  
R

e
s
tr
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Pyrus calleryana "Redspire" mitjana mitjana mitjà     

Styphnolobium japonica "Priceton 

Upright” 
mitjana mitjana mitjà 

    

Styphnolobium japonica "Columnare" alta mitjana mitjà     

Styphnolobium japonica "Regent" mitjana mitjana mitjà     

Ulmus "Columella" alta mitjana mitjà     

 

ESPÈCIES – ESPAI 3 

ESPÈCIE 

Alt >15m  

Mitjana 6-15m  

Baixa <6m  

ALÇADA 

Molt ample >8m   

Ample 6-8m  

Mitjana 4-6m  

Estreta  2-4m  

AMPLADA 

Gran  

Mitjà  

Petit                         

PORT 

V
ia

ri
 

R
e
s
tr

ic
c
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n
s

 

Acer saccharinum "Pyramidalis" alta ample gran     

Albizzia julibrissin mitjana ample gran     

Albizzia julibrissin “Ombrella” mitjana ample mitjà     

Corylus colurna alta ample gran     

Firminana simplex mitjana ample mitjà     

Fraxinus angustifolia alta ample gran     

Ginkgo biloba alta ample gran     
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ESPÈCIE 

Alt >15m  

Mitjana 6-15m  

Baixa <6m  

ALÇADA 

Molt ample >8m   

Ample 6-8m  

Mitjana 4-6m  

Estreta  2-4m  

AMPLADA 

Gran  

Mitjà  

Petit                         

PORT 

V
ia

ri
 

R
e
s
tr

ic
c
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n
s

 

Liquidambar styraciflua alta ample gran     

Liquidambar styraciflua "Worplesdon" alta ample gran     

Magnolia grandiflora alta ample gran     

Morus kagayamae mitjana ample mitjà     

Paulownia tomentosa alta ample gran     

Pistacia chinensis mitjana ample mitjà     

Pyrus calleryana "Aristocrat" alta ample gran     

Pyrus calleryana "Bradford" mitjana ample mitjà     

Quercus suber mitjana ample mitjà     

Styphnolobium japonica alta ample gran     
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ESPÈCIES – ESPAI 4 

ESPÈCIE 

Alt >15m  

Mitjana 6-15m  

Baixa <6m  

ALÇADA 

Molt ample >8m   

Ample 6-8m  

Mitjana 4-6m  

Estreta  2-4m  

AMPLADA 

Gran  

Mitjà  

Petit                        

PORT 

V
ia

ri
 

R
e
s
tr

ic
c
io

n
s

 

Acer platanoides alta molt ample gran     

Acer pseudoplatanus alta molt ample gran     

Acer saccharinum alta molt ample gran     

Acer ssaccharinum “Laciniatum Wieri” alta molt ample gran     

Celtis australis alta molt ample gran     

Celtis occidentalis mitjana molt ample gran     

Celtis sinensis mitjana molt ample mitjà     

Fraxinus excelsior alta molt ample gran     

Gleditsia triacanthos “Inermis” alta molt ample gran     

Quercus ilex mitjana molt ample gran     

Tilia cordata "Greenspire" alta molt ample gran     

 

Com a criteri per a la selecció d’espècies es considerarà, també, el potencial 

al·lergògen de les diferents espècies arbòries, el percentatge de presència de cada 

una d’elles i la ubicació concreta de l’element. 

Una ubicació inadequada no només dificulta el bon desenvolupament de l’arbre sinó 

que pot originar situacions de risc per a la ciutadania i despeses als serveis de 

conservació.  
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DIMENSIONS I FORMA 

En el moment de projectar, s’ha de preveure que l’arbre incrementa la seva mida, i a 

més i s’ha de tenir en compte les dimensions i la forma que tindrà quan esdevingui 

adult, així com la relació de l’arbre amb els elements del seu entorn. 

 

ALÇADA 

Correspon a la distància entre la base del tronc i la part apical de la capçada. Es 

poden agrupar en tres categories: baixa, mitjana i alta. 

 

 

AMPLADA DE LA CAPÇADA 

Correspon al diàmetre més ample de la projecció de la capçada d’un arbre.  Són valors 

estimatius i poden variar segons les condicions de vida. 

S’estableixen quatre tipologies: estreta (Ø 2-4m), mitja (Ø 4-6m), ampla (Ø 6-8m) i molt 

ampla (Ø >8m). 
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PORT 

El port d’un arbre relaciona l’alçada i l’amplada de la capçada, és una mesura de mida 

màxima que pot desenvolupar una espècie.  Considerant aquests dos paràmetres es 

poden establir 3 tipus de port. 

 

FORMA 

La forma d’un arbre es defineix per la forma de la seva capçada.  A la pràctica, la 

forma d’una mateixa espècie pot variar segons les podes de formació que se li hagin 

realitzat. 

Dins de la gran varietat de formes, es seleccionen les 8 més freqüents, incloent-hi les 

variants ramificades des de la base 

 

                        Ovoide                   Columnar           Esfèrica             Cònica 

 

 

                          Ventall                  Estesa                Irregular         Pendular 
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MARC DE PLANTACIÓ 

La densitat de plantació pot afectar de forma significativa el seu desenvolupament.  Els 

arbres competeixen per la disponibilitat de la llum a la part aèria i als nutrients a la part 

subterrània. 

Per a evitar problemes derivats de l’excessiva densitat, s’estableixen uns marcs de 

plantació recomanats en funció del desenvolupament màxim de les seves capçades 

 

CAPÇADA DIÀMETRE 
MARC DE 

PLANTACIÓ 

MARC 

RECOMANABLE 

Estreta 2 - 4 m 5 - 6 m 6 m 

Mitjana 4 - 6 m 6 - 8 m 8 m 

Ampla 6 - 8 m 8 - 10 m 10 m 

Molt ampla >8 m 10 - 12 m 12 m 

 

 PRODUCCIÓ DELS ARBRES EN VIVERS I PRESENTACIÓ 

Les modalitats que podem trobar els arbres destinats a la plantació urbana són les 

següents:  

- Arbres d’arrel nua. 

- Arbres de pa de terra 

- Arbres en contenidors  

 

La característica principal dels arbres produïts a arrel nua és que no 

presentin cap substrat unit a les seves arrels. Gràcies a la seva mesura, 

és senzilla la seva plantació i es realitza, de forma preferent, en el 

període d’aturada vegetativa.  És molt important, en aquesta modalitat, 

mantenir les arrels humides. (Pappiella, et al., 2006). 
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Generalment, els arbres que es produeixen en pa de terra posseeixen 

més de tres metres d’alt, per tant son difícils de transportar i plantar 

sense l’equip adequat (Cappiella et. Al., 2006).  En aquesta modalitat 

de producció, els arbres perden al voltant del 90% de les seves arrels 

quan són arrencats de la zona on havien estat plantats. El 10% de les 

seves arrels que romanen ho tenen complicat per poder absorbir 

l’aigua suficient per satisfer les necessitats de l’arbre (Lell, 2006).  

 

 

Els arbres produïts en contenidor, han de tenir una temporada de 

creixement en el contenidor, i poden arribar a fer 3  o més metros 

d’alçada, en funció de la mida del seu contenidor. 

 

 

 ÈPOCA DE  PLANTACIÓ 

Es recomana realitzar la plantació d’arbrat en el període de repòs vegetatiu.  S’ha de 

considerar que hi ha moltes espècies d’origen molt divers i que el període de repòs pot 

variar d’unes a altres. 

Segons el sistema de cultiu i la seva presentació hi ha més o menys tolerància a 

aquest període. 

✓ Els arbres cultivats en el camp i presentats a arrel nua, el període de 

plantació ha de correspondre estrictament a l’aturada vegetativa 

(normalment és de desembre a febrer) 

 

✓ Els arbres cultivats en el camp i presentats amb el pa de terra tenen 

una certa tolerància de diverses setmanes però s’evitarà l’època de la 

brotada.. 

 

✓ Els arbres conreats en contenidor poden ser subministrats i es poden 

plantar en qualsevol època de l’any, malgrat això, no es recomana 

plantar en èpoques desfavorables (gelades, dies excessivament 

calorosos, fortes pluges..) 

 

 

 



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 – 2028 
 
 
   Annex 16.  Protocol per a la plantació de l’arbrat 
 

 

           PDVUL’H - 416 

 

 

 

 

 

 

 

Per a poder seleccionar el material de millor qualitat, és convenient realitzar la reserva 

de l’arbrat durant els mesos de màxima oferta dels vivers, normalment a l’estiu. 

 

 EL SÒL EN ELS ESCOCELLS I ESPAIS DE PLANTACIÓ 

De manera general, els arbres urbans solen tenir designades àrees de plantació molt 

petites. A més, s’ha d’afegir que la mala qualitat de sòl urbà pot reduir, encara més, el 

volum d’arrelament que realment pot ser utilitzat per l’arbre, restringit, així el seu 

creixement i esperançant de vida, reduint el seu ancoratge i subministrant humitat i 

nutrients inadequats (VCE, 2002).  

 

EL SÒL  

Diverses funcions de l’arbre estan vinculades a un volum radicular adequat (Urban, 

1999), per citar una d’elles, el volum radicular és el que determina les dimensions de la 

capçada. Així doncs, per a poder generar una cobertura elevada a través d’arbres amb 

capçades grans la gestió del sòl és imprescindible. 

Per tant és important avaluar com proporcionar el volum de sòl òptim per a cada arbre. 

Urban (1999) va correlacionar la projecció de la capçada i la mida de l’arbre (diàmetre 

a l’alçada del coll: DAC) amb l’objectiu d’identificar el volum del sòl mínim per a 

diferents mides d’arbres. 

En aquells casos on s’utilitzin ubicacions antigues (no hagi possibilitat de modificar el 

subsòl) s’hauran de plantar aquelles espècies que puguin desenvolupar-se de manera 

correcta o es planificarà la millora urbanística del carrer per permetre la implantació 

d’arbres. Les millores més indicades per aquestes zones és la creació d’escocells 

(zones de plantació) continus i profunds. 

Els factors que condicionen la vida dels arbres en el medi urbà provenen del sòl on 

estan plantats.   

ÈPOCA DE PLANTACIÓ 

✓ Es recomana sincronitzar les tasques de subministrament i 

plantació en funció de la millor època de plantació. 

✓ El millor període de plantació és durant la parada vegetativa de 

l’arbre. 

✓ Per les palmàcies la millor època compren els mesos de març – 

abril fins setembre 
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Les seves propietats físiques i químiques són les que determinen el creixement de les 

arrels i el balanç entre l’aigua i l’aire. 

Un sòl ideal per al creixement de les arrels ha de contenir un 50% de material sòlid 

(minerals i matèria orgànica) i un 50% d’espai buit (aire i aigua) 

Per al desenvolupament del sistema radicular és necessari que aquest, disposi de 

suficient espai subterrani per a les seves funcions vitals.  

En el medi urbà l’estructura radicular més freqüent és la horitzontal, la profunditat 

d’aquest sistema radicular estarà limitada pel grau de transferència de O₂ i CO₂.  

Aquesta profunditat pot arribar a ser entre 1 -1,50m, però dependrà del paviment, el 

tipus de sòl, el drenatge i la compactació. 

La majoria d’arrels es troben entre els primers 60 cm. 

 

VOLUM 

Un volum suficient permet un correcte creixement de l’arbre en un entorn urbà, però un 

volum de terra insuficient pot disminuir el potencial de l’arbre, limitant el creixement i 

minvant les seves perspectives de futur. 

En el moment de la plantació es recomana treballar un volum de sòl equivalent al 

necessari per al seu desenvolupament:  

 

 Diàmetre 

capçada (m) 
Port 

Volum sòl 

útil (m³) 

Franja de plantació 

(*1m) 

Ø 2-4 Petit 6 1 x 6 

Ø 4-6 Mitjà 12 1,5 x 8 

Ø 6-8 Mitjà 15 1,5 x 10 

Ø >8 Gran 24 2 x 12 

          Volum de sòl útil segons el port, franja recomanada i profunditat 1m. 

 

A les plantacions en vials pavimentats, el sòl és molt heterogeni i, sovint, són de molt 

baixa qualitat.  En aquests casos és recomanable substituir el sòl existent per un 

substrat de plantació. 
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Com a referència com sòl apte per a la plantació és: 

 

✓ 60% sorra de riu rentada (0,1 a 4mm) 

 

✓ 20%  terra vegetal franca-sorrenc 

 

✓ 20% compost d’origen vegetal 

 

 

ESMENES 

La majoria dels llocs de plantació urbana estan molt alterats i no proporcionen les 

condicions adequades pel correcte creixement dels arbres. Els sòls urbans estan, 

generalment, molt compactats, fet que impedeix físicament el desenvolupament de 

l’arrel i ofega l’arbre en limitar-li l’oxigen disponible (Coder, 2000; VCE, 2002).  

A més, la qualitat de la majoria dels sols és molt pobre. La major part de la matèria 

orgànica del sòl s’elimina i el pH s’eleva a causa de les excessives restes produïdes 

per activitats de construcció que contenen calci. Quan les arrels es troben en un sòl 

pesat i compactat deixen de créixer i prenen una estructura anòmala i superficial que 

alhora provoca: 

✓ Més vulnerabilitat de l’arbre als efectes de la sequera 

✓ Disminució de l’estabilitat de l’arbre 

✓ Major facilitat d’aixecament i danys en el paviment: les arrels tendiran a créixer 

just per sota del paviment per a obtenir el millor balanç d’aire i aigua, i 

provocaran l’aixecament i danys al paviment. 

✓ Mort de l’arbre per asfixia radicular, atès que un sòl compactat es pot emplenar 

d’aigua i comportarà manca d’oxigen 

✓ En els sòls compactats s’estima que el volum de terra útil per al correcte 

desenvolupament radicular equival al 50% del real, i en àrees pavimentades 

pot representar només el 25%. 

 

Per aquests i altres motius, la majoria de sòls necessiten ser modificats abans de la 

plantació, amb la finalitat de millorar les condicions de creixement i augmentar, així, la 

supervivència dels arbres. 

Les esmenes es realitzen només quan es coneix que existeix una deficiència en el sòl.  
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Les principals funcions de les esmenes són: 

 

✓ Millorar la textura del sòl: destinades a millorar l’aeració, drenatge, etc., del sòl 

 

✓ Que les característiques del sòl del pa de terra i de l’escocell siguin semblants. 

 

✓ Millorar la càrrega nutricional: aquest tipus d’esmenes no solen ser 

recomanables, en tot cas la quantitat màxima de matèria orgànica que un sòl 

poden tenir no hauria de superar el 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONS  MÍNIMES PER A LA PLANTACIÓ 

En el medi urbà i especialment en el viari es necessari establir unes dimensions 

mínimes que garanteixin la correcte implantació de l’arbrat per aconseguir un patrimoni 

saludable, de qualitat i que minimitzi les molèsties i riscos per als ciutadans. 

 

ESPAIS PER A LA PLANTACIÓ  

VORERA 

S’estableixen amplades mínimes de voreres aptes per a la plantació amb orientacions 

respecte a la tipologia d’arbre es pot plantar.  Considerant que l’eix de l’alineació està 

en un extrem de la vorera s’estableixen les següents mesures: 

✓ Vorera no apta per a la plantació: <3m 

Esmenes que s’utilitzen per la millora dels sòls: 

✓ Compost:  és matèria orgànica descomposta, les funcions principals 

són disminuir la densitat aparent, millorar la capacitat de retenció 

d’aigua i augmentar els nivells de nutrients (CWP, 2000a).  

✓ Guix:  és sulfat de calci hidratat i s’utilitza per disminuir la salinitat del 

sòl. El guix també, augmenta el calci i el sofre sense afectar el pH i 

millorar l’estructura dels sòls argilosos. (Chollak i Rosenfeld, 1998). 

✓ Calcària:  té la capacitat de disminuir l’acidesa del sòl i es presenta en 

dues formes: calcària (agrega calci al sòl) i dolomítica (agrega 

magnesi al sòl) (DOD, 1996). 

✓ Torba: és matèria orgànica sense descomposició. Presenta la 

capacitat per augmentar l’acidesa, la capacitat de retenció d’aigua i 

nutrients del sòl sense augmentar el contingut de nutrients i 

augmentar el contingut de la mateixa matèria orgànica. 

✓ Sofre:  s’utilitza, principalment, per augmentar l’acidesa del sòl (DOD, 

1996). 
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✓ Vorera estreta: de 3 a 4m, permet la plantació d’un arbre de port petit. 

✓ Vorera mitjana: de 4 a 6m, permet la plantació d’un arbre de port mitjà. 

✓ Vorera ampla: > de 6m, permet la plantació d’un arbre de port gran 

 

MITJANA 

Les mitjanes són franges de plantació, tenen la funció de separar els carrils de trànsit.  

L’amplada de la mitjana pot variar en funció del tipus de via i de la velocitat de 

circulació, però es pot establir que com a mínim per a la plantació d’arbrat haurà de 

tenir una amplada mínima de 2m. 

 

ROTONDA 

En una rotonda és important permetre la visibilitat als conductors.  El diàmetre mínim 

d’una rotonda per a la plantació d’arbrat és de 6m i en aquest cas només podran ser 

espècies de capçada estreta o mitjana. 

En rotondes de grans dimensions l’arbrat es distribuirà de menor a major alçada en el 

sentit de l’exterior a l’interior, i com a mínim els arbres hauran d’estar separats 3m de 

límit de la rotonda per a permetre una bona visió del trànsit. 

Les projeccions de les capçades dels arbres no han d’envair la calçada i es 

recomanable que la capçada es situï a 2,25m de l’alçada del tronc. 

 

LÍNIA D’APARCAMENT 

Permet plantar arbres amb espai suficient per al desenvolupament de la capçada en 

carrers amb voreres inferiors a 3m d’amplada. 

La plantació es realitzarà en illetes protegides per evitar que els vehicles puguin 

danyar l’arbre. 

Aquests escocells o illes de plantació han d’estar elevats respecte la rasant de la 

calçada, així s’evitarà la invasió dels escocells per part dels vehicles aparcats. 

Les illes de plantació han de deixar una distància mínima de 3,2m entre cotxe i cotxe, i 

es col·locarà algun tipus de bordó de protecció de l’arbrat. 
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     mesures línia aparcament 

 

FRANJA DE PLANTACIÓ 

Per a fer compatible les necessitats dels arbres amb les condicions dels paviments és 

necessari trobar una forma de treball diferent a la convencional.  

Hi ha diverses tècniques de plantació en àrees pavimentades que tenen com a finalitat 

compatibilitzar les exigències dels paviments amb les necessitats dels arbres.  La 

franja de plantació al llarg d’una alineació ofereix un volum de sòl útil a l’arbrat sense 

comprometre l’espai per als serveis. 

En les remodelacions de l’arbrat viari es prioritzarà la creació de franges de plantació 

que fan compatible les exigències dels paviments amb les necessitats de sòl útil dels 

arbres. 
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Dimensions 

 

La connexió del sòl per a diversos arbres suposa un volum superior a la suma de tots 

els volums individualment. 

Volum de sòl útil segons el port: 

 

 

                                        Port petit       Port mitjà (capçada 4-6 m) 

 

                    Port mitjà (capçada 6 – 8 m)                Port gran 

 

Substrat de plantació 

 

El substrat de plantació ha de facilitar l’arrelament i oferir les condicions necessàries 

per al creixement de l’arbre (60% de sorra rentada de riu 0,1-4 mm, 20% compost 

d’origen vegetal, 20% terra vegetal de textura franca sorrenca). 

 

Drenatge 

S’ha de garantir l’evacuació d’aigües per evitar problemes d’asfíxia i de podridura 

radicular. Es preveurà la instal·lació d’un sistema de drenatge a la part interior de la 

rasa i al llarg de tota l’alineació connectada a un desguàs.  
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Aquest sistema està format per un tub corrugat ranurat dins d’una capa de 25 a 30cm 

de graves de Ø6/12 mm i per evitar la saturació es col·loca damunt, una capa de 10cm 

de graves més gruixudes com a filtre (Ø3/6mm). 

 

Franja de plantació amb escocell individual 

En aquesta opció s’excava la franja de plantació en funció del volum necessari, es 

compacta el fons i es col·loca el sistema de drenatge al llarg de la franja.  S’omple amb 

sòl base (70% sorra rentada de riu 0,1 a 4 mm i 30% de terra vegetal de textura franca 

sorrenca).  Aquest sòl base està formulat per a compatibilitzar un sòl útil per al 

desenvolupament dels arbres i les exigències de càrrega i tècniques dels paviments.  

El sòl base es col·loca en tongades de 30 cm de gruix i s’ha de compactar. 

Per a evitar la proliferació superficial de les arrels que aixequen i danyen els paviments 

es preveurà la col·locació d’una base de graves (Ø 3/6 mm) d’un mínim de 15 cm entre 

el sòl base i el paviment.  Aquesta capa, també actua com sistema d’aireació. 

 

Paviment amb base tradicional          Paviment amb base de graves                                   

 

Un cop finalitzada la pavimentació, es realitzarà la plantació dels arbres substituint el 

sòl base del clot de plantació pel substracte de plantació descrit anteriorment. 

 

Exemples de franges de plantació 
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Franja de plantació amb escocell corregut 

 

En aquesta opció el procediment inicial és el mateix descrit anteriorment, però la franja 

de plantació s’omple només amb el substrat de plantació ja que, en aquest cas, no té 

exigències de càrrega i compactació dels paviments. 

Es recomanable una capa d’encoixinat per a recobrir la superfície oberta dels 

escocells.  Aquest encoixinat protegeix les arrels del fred, la calor i els canvis tèrmics, 

ajuda a preservar la humitat del sòl i augmenta el grau d’infiltració i l’aireació del sòl. 

 

 

Exemples d'escocell corregut 

 

ESCOCELL  

L’escocell ha de tenir uns requisits que permetin la instal·lació de nous arbres i, 

posteriorment el seu creixement, ja que l’escocell s’escull en funció de l’arbre futur, no 

del present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un escocell és una estructura que delimita l’espai natural de l’arbre urbà 

enfront l’entorn pavimentat que l’envolta. S’ha de tenir en compte que 

les característiques de l’escocell condicionaran el desenvolupament de 

les futures plantacions. 
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L’escocell és, en molts casos, la única superfície no impermeabilitzada del carrer.  

Aquest espai és fonamental per l’intercanvi de gasos i l’aportació d’aigua i nutrients als 

arbres. 

L’escocell pot limitar el desenvolupament de la base de l’arbre quan aquest pren una 

mida considerable.  Per tant, s’ha d’ajustar les dimensions de l’escocell a les 

expectatives de desenvolupament de la base de l’arbre i evitar malformacions del coll , 

d’arrels i danys en el paviment.  

Com a referència es considera que, en la majoria d’espècies, el diàmetre de la base 

pot desenvolupar-se 2 i 3 vegades més que el diàmetre del tronc. 

Per arbres de mides grans i molt grans, l’escocell podrà tenir una mida inferior sempre 

que sigui ampliable a mesura que es desenvolupi l’arbre. 

Els escocells es situaran el més separats possible de les façanes.  Preferiblement es 

situaran a 0,50m respecte a la vora de la calçada.  Els escocells en voreres amb 

aparcaments en línia han d’estar a una distància mínima de 0,20, i en cas 

d’estacionament en bateria la distància mínima serà de 0,50m. 

 

 Escocells i distàncies mínimes 

En la construcció de noves voreres i/o en les remodelacions de les existents, els 

escocells, preferentment seran rectangulars en el sentit de circulació dels vianants i 

enrasats amb la vorera per a la recollida d’aigües pluvials.   

Esquema d'un escocell 
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Les parets de l’escocell hauran de ser permeables a l’aire, aigua i arrels.  

En el cas  que hi hagi dubtes sobre la permeabilitat del sòl es realitzarà una prova de 

drenatge (omplint l’escocell fins dalt d’aigua i valorant la velocitat de drenatge). 

 

 

 

 

 

 

La superfície de l’escocell ha de ser capaç de difondre l’oxigen fins zones més 

profundes i permetre l’entrada d’aigua provinent de regs i pluges. 

L’escocell es podrà cobrir amb paviment només en aquells casos que siguin per la 

millora del pas de vianants en zones de molt ús o de carrers molt estrets. Aquests 

paviments hauran de permetre la difusió de gasos i el creixement del tronc. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DELS ESCOCELLS  

Escocell individual: és l’espai de plantació d’un únic exemplar.   

Les mesures mínimes han de tenir les següents amplades: 

 

 

 

En el cas drenatge, deficient, s’han de prendre les mesures necessàries 

per a evitar l’embassament de l’aigua en els arbres.  El procediment 

òptim és realitzar un drenatge que extregui l’aigua de l’escocell (una 

capa de graves en el fons que no permeti l’extracció d’aigua no és 

efectiu si no està connectat a un sistema de drenatge). 

En zones de molt pas es compacta en excés la superfície de l’escocell, 

en aquests casos és important col·locar algun tipus de protecció del sòl.  

Aquestes proteccions poden ser reixetes metàl·liques, peces de formigó 

amb obertures, peces permeables, encoixinat...,  s’evitarà la col·locació 

de llambordes en aquests casos ja que no redueixen la compactació. 
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Port 

Superfície 

mínima 

(m²) 

Amplada 

mínima (m) 

Superfície 

recomanable  

(m²) 

Amplada 

recomanable 

(m) 

Petit 1 8 1,5 1 

Mitjà 2 1 3 1,5 

Gran 3 1,5 5 2 

Superfície mínima recomanable dels escocells segons el port 

 

Escocells en vial 

 

Per aquelles zones de plantació on la vorera no tingui les dimensions mínimes i no 

puguin acollir arbres, es pot realitzar la plantació en el vial en aquelles zones 

destinades a l’aparcament.  

 

Per a aquestes ubicacions: 

 

✓ S’establirà, en general, un marc de plantació (distancia entre els arbres) molt 

més ampli. 

 

✓ S’analitzarà la capacitat del subsòl de ser colonitzat. 

 

✓ S’analitzarà la possibilitat que els arbres causin desperfectes en el paviment 

 

✓ Es determinaran les mesures de protecció del tronc per evitar danys generats 

pels vehicles. 

 

 

Escocells mixtos vorera/vial:  

 

Els escocells mixtos vorera/vial tenen alguns avantatges que les fan ser molt idonis per 

a la plantació d’arbres d’alineació: 

 

✓ Redueixen en un percentatge variable l’ocupació de la vorera per part de 

l’escocell. 

 

✓ Permeten l’aportació d’aigua de les precipitacions de l’escocell 

 

✓ Permeten separa l’eix del tronc de les façanes 
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Un escocell corregut ha de complir amb les dimensions i superfícies mínimes 

recomanables segons el quadre anterior. 

En superfície: en aquest tipus de plantacions es connecten superficialment els 

escocells entre si formant un parterre. 

En profunditat: la profunditat d’aquest tipus d’escocells (especialment adequats per 

entorns desfavorables) ha de definir-se en funció dels objectius: 

 

✓ La capacitat de creixement de les arrels (molt relacionat amb l’estabilitat): els 

escocells hauran de ser els més profunds possible. 

 

✓ El manteniment de la cota: el punt on donen suport els pans de terra haurà 

d’estar suficientment compactada perquè no es doni una pèrdua de cota o un 

problema d’inclinacions, etc. En aquest punt, la profunditat no serà superior a la 

dimensió del pa de terra.  

 

GESTIÓ DELS ESCOCELLS  

 

✓ Si en el moment de preparació de l’escocell s’observa qualsevol mena 

d’infraestructura, cablejat, canonades, etc., s’interromprà la plantació de 

l’exemplar i es notificarà al servei tècnic municipal. 

 

✓ Sota del pa de terra es compactarà la terra per evitar el canvi de cota del coll 

de les arrels. 

 

✓ Sempre que s’estimi oportú però especialment en sòls molt compactats, 

paviments vells amb facilitat per aixecar-se o en el cas d’espècies molt 

propenses a aixecar paviments o voreres s’aconsella la col·locació de barreres 

antiarrels. 

 

✓ En els arbres d’alineació, és convenient gestionar la relació de l’amplada dels 

escocells amb el diàmetre de l’arbre i amb la distància de plantació, per l’altre. 

 

 

Escocell continus o correguts: es l’espai de plantació per a diversos 

arbres,  formant una franja contínua sense pavimentar. 
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✓ Gestionar la relació d’amplada dels escocells amb el diàmetre permet garantir 

l’espai suficient per a un engrossiment natural del tronc, mentre que gestionar 

la distància de plantació permet un correcte desenvolupament de la capçada 

arbòria. 

 

 

 

 

 

 

Arbres mal emplaçats en relació al diàmetre i escocell 

 L’escocell es podrà cobrir quan es donin les següents circumstàncies: 

✓ Sòl compactat a causa de l’excessiu ús de vianants (especialment en 

entorns desfavorables) 

✓ Millora de les condicions de pas en carrers estrets (per al compliment de 

la normativa d’accessibilitat) 

✓ Raons derivades de la seguretat social dels vianants per punts o 

situacions concretes (elevada profunditat de l’escocell, etc.) 

✓ Raons estètiques o paisatgístiques 

 

 

4.2. PROCÉS DE PLANTACIÓ 

Després de la selecció de l’espècie a plantar i d’acord a l’època de plantació, s’inicia el 

propi procés de plantació.  A continuació es detallen les diferents passes a realitzar en 

la plantació de l’arbrat urbà: 

 

 TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE DE L’ARBRAT 

És de gran importància realitzar un bon transport de l’arbrat amb l’objectiu de garantir 

la seva implantació.  A continuació, es detallen un conjunt de recomanacions a seguir 

per minimitzar l’estrès hídric que pateix l’arbrat durant el transport i, assegurar, a la 

vegada, que les fulles, el tronc i l’arrel no pateixin danys mecànics (Bassuk et al., 

2009). 

✓ Protegir correctament els arbres durant el transport, especialment en el que es 

refereix a la guia (per arbres de dominància apical)  i la humitat del pa de terra. 
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✓ Humitejar el pa d’arrels abans del transport (sense excedir-se). 

 

✓ Per espècies amb escorça molt delicada, o que siguin sensibles al fred o calor 

es recomana recobrir els troncs amb algun material que permeti la transpiració i 

que eviti els danys per fregament. Aquest recobriment pot romandre en l’arbre 

una vegada plantat si la incidència de la radiació és intensa en l’emplaçament 

definitiu de l’arbre.  És important, principalment per les espècies atlàntiques o 

similars (Aesculus, Tilia, Acer ..) 

 

✓ El temps transcorregut entre la recollida i la plantació serà el mínim possible. 

 

 

✓ Mantenir, en tot moment, identificat cada exemplar amb el seu número de lot. 

 

✓ No aixecar l’arbre des del seu tronc per evitar danys a les arrels. 

 

✓ Emmagatzemar els arbres en posició vertical i en grups d’exemplars, evitant-se 

la dessecació, l’anòxia i l’embassament del pa de terra. 

 

 RECEPCIÓ DE L’ARBRAT 

En el moment de la recepció dels arbres, s’inspeccionaran per tal de confirmar que 

presenten tots els requisits i condicions que s’estableixen al punt 4.1. 

La recepció s’ha de coordinar amb els treballs de plantació, per evitar que els arbres 

passin per situacions crítiques innecessàriament. 

Si no és possible,  es condicionarà un espai protegit del sol i del vent, que mantingui 

unes condicions d’humitat amb un drenatge correcte.   

La descàrrega dels arbres es farà, prioritàriament, en el lloc de plantació. 

Durant la recepció de l’arbrat es comprovarà  que reuneixen les condicions de qualitat 

exigides i es corregiran els petits defectes detectats, com branques o arrels lesionades 

en el transport, però no es realitzarà la poda de formació fins que l’exemplar hagi 

arrelat a la nova ubicació, és a dir, en finalitzar el període d’implantació. 

 

 REALITZACIÓ DEL CLOT 

Per a la plantació d’arbrat en espais verds, prèviament a la plantació s’obrirà un clot 

que garanteixi les dimensions i condicions mínimes per al desenvolupament inicial del 

sistema radicular. 
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Les mesures del clot de plantació seran 3 vegades el diàmetre del pa de terra per la 

seva alçada 

 

  

 

 

 

 

                                           3 cops el Ø del pa de terra 

Desprès de l’obertura del clot i abans de plantar es comprovarà que hi hagi un bon 

drenatge. 

A causa de la dificultat d’establir una mida única de contenidor per les diferents 

espècies d’arbres, es recomana, de forma general, que la mida del clot on serà plantat 

l’arbre sigui, mínim, de 0.20 m major, en tots els sentits i sobretot en profunditat, a la 

mida del pa de terra que porta l’arbre per si del mateix viver. 

 

 

 

 

 

Quan el clot es faci en el sòl natural, la terra que es tregui s’haurà de separar:  

 

✓ La de la part superior: és de millor qualitat i és col·locarà al fons quan s’estigui 

emplenant el clot. 

 

✓ La de la part inferior: és de pitjor qualitat i convé barrejar-la amb compost i 

ubicar-la a sobre, allunyada de les arrels. 

És molt important que la profunditat del clot sigui l’adequada per a 

garantir un creixement i desenvolupament correcte de les arrels, que 

són les responsables d’afavorir la fermesa i ancoratge al sòl. 
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Ordre d’ompliment del clot en funció de la ubicació natural de la terra 

 

 DRENATGE 

Per a comprovar el drenatge d’un sòl es posa una mànega d’aigua a baixa pressió en 

el clot de plantació fins que es saturi.  Quan el nivell de l’aigua puja fins uns 10cm del 

fons es deixa d’aportar aigua.  Una hora després, el clot ha d’estar drenat.  En cas 

contrari, s’hauran de preveure mesures correctores. 

En un sòl amb drenatge insuficient es recomanarà la instal·lació d’un sistema de 

drenatge per a facilitar l’evacuació de l’aigua amb una capa filtre de diferents 

granulometries de graves amb un tub corrugat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detectar possibles problemes de drenatge: 

Prèviament a la plantació s’han de regar amb abundant aigua els clots 

realitzats. A les 24h després d’infiltrar l’aigua en el perfil del sòl, el fons 

del clot ha de quedar humit, però sense aigua lliure. 

Per als sòls amb dubtes de la seva transpiració o drenatge és col·locarà 

un tub de drenatge que passi per sota del pa de terra per facilitar la 

ventilació. 

 

Terra menys 

fèrtil 



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 – 2028 
 
 
   Annex 16.  Protocol per a la plantació de l’arbrat 
 

 

           PDVUL’H - 433 

 

 INSTAL·LACIÓ DE L’ARBRE EN EL CLOT 

Prèviament es mesurarà l’alçada del pa de terra per a fer la plantació en el nivell 

correcte.  S’afegirà sorra rentada fins l’alçada convenient per a que el coll quedi a 

nivell del terreny, es compactarà el centre del clot de plantació per evitar 

desplaçaments després dels primers regs. 

Abans d’instal·lar l’arbre és necessari retirar, en el cas que ho porti, el contenidor de 

plàstic. 

S’eliminarà qualsevol mena d’embolcall de les arrels almenys les 2/3 parts de dalt en 

malles de filferro, ràfia, guix, etc., aquells recobriments que puguin generar 

espiralització, o que puguin representar un obstacle pel creixement normal de les 

arrels. 

 

 

 

Eliminació del contenidor de plàstic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el contenidor és biodegradable es pot mantenir a l’hora de la 

plantació però és recomanable fer-li talls per a facilitar que les arrels 

puguin expandir-se més lliurement 
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Per ubicar correctament l’arbre en el clot és necessari omplir el fons d’aquest fins a 

arribar al nivell suficient perquè el pa de terra quedi a l’alçada adequada, que serà la 

que es mantingui el nivell del coll al ras del terra definitiu. 

El coll de l’arbre estarà col·locat a la superfície de l’escocell i es col·locarà l’arbre amb 

el seu eix en el centre de l’escocell. 

S’afegirà el substrat de plantació procurant la seva compactació i garantint el contacte 

de les arrels amb el substrat i estabilitzant així l’arbre. 

 

 INSTAL·LACIÓ DE L’ASPRATGE O ANCORATGE EN EL CLOT 

És convenient un sistema de sustentació durant el període d’implantació. 

En el cas dels arbres a arrel nua el sistema de fixació serà aeri, mentre que en els 

arbres amb pa de terra i contenidor poden ser aeris o bé soterrats. 

El aspres o tutors s’instal·laran al costat del pa de terra, enterrant-lo a uns 0,6 m de 

profunditat. Ha de ser introduït amb l’arbre però mai posterior a la plantació per evitar 

danyar les arrels.  L’aspre ha de quedar en posició vertical, a una distància mínima de 

20cm respecte al tronc i ha d’estar soterrat mínim 50cm per sota del clot de plantació.  

Les fixacions als troncs dels arbres seran de material elàstic per a permetre el 

creixement del perímetre del tronc de l’arbre, vigilant de no ocasionar estrangulament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perquè els arbres joves creixin drets es fa ús d’un aspre o tutor. El tutor 

permet que els arbres puguin créixer amb més fermesa i, així, puguin 

romandre estables encara que les condicions ambientals siguin 

adverses, evitant trencaments o desenvolupaments poc saludables. 

Els materials dels tutors han de ser, per un costat, fort per proporcionar 

suport a l’arbre, però també flexible per permetre cert moviment, 

normalment seran de fusta tractada. En el cas de plantació d’arbres amb 

pa de terra es podran utilitzar, també, un sistema d’aspratge soterrat. 
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El model més utilitzat, per a l’arbrat viari serà l’aspratge de doble tutor fixats entre ells 

amb roll de fusta similar a l’arbre, i amb les cintes o abraçadores regulables de goma o 

cautxú, segons model següent: 

 

 

Aspratge doble per arbrat viari 

 

ANCORATGES 

Aquest sistema de fixació dels arbres proporciona les millors condicions per al 

desenvolupament de l’arbre, permetent l’oscil·lació de la part aèria. 

Els ancoratges soterrats poden ser de diversos materials: fustes, cables d’acer i cingla 

per al pa de terra en tres o quatre punts del sòl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectes a tenir en compte respecte a l’aspratge: 

✓ La durada normal d’un aspratge és d’ 1 any (com màxim 2 anys) 

 

✓ Els arbres que presentin una densitat foliar elevada, en relació al 

diàmetre i alçada del tronc i que estiguin situats en zones molt 

ventoses, etc., es posaran aspratges, sempre que transcorregut 

un temps puguin independitzar-se de la seva presència. 

 

✓ El tutor pot ser soterrat, fixant el pa de terra o bé aeri.  En tots els 

casos permetrà un moviment de tronc i branques semi lliure per 

facilitar la seva adaptació. 
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 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS 

En cas que l’arbre plantat ho requereixi i amb la finalitat de protegir-lo d’actes incívics,  

condicions meteorològiques adverses, rosegadors... s’instal·laran trossos de tub de 

PVC al voltant dels primers 30 cm del tronc de l’arbre, tenint molta precaució que el tub 

no anelli l’arbre en créixer el tronc d’aquest. Aquesta protecció només es apta els 

primers anys d’establiment de l’arbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Protecció de l’arbre 

 

 OMPLIMENT DEL CLOT 

Es procedirà a omplir la resta del clot. Per fer-ho s’afegeix  aproximadament unes 2/3 

parts de terra del lloc o vegetal amb 1/3 part de matèria orgànica o compost. 

Finalment, es compacta, suaument, la terra del voltant del pa de terra manualment per 

assegurar el contacte entre les arrels i el sòl, millorant així la seva estabilitat. 
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 APORTACIÓ D’UNA CAPA D’ENCOIXINAT 

Es realitzaran aportacions d’encoixinat allà on estigui previst per raons biològiques i 

paisatgístiques, sent especialment indicades en aquelles amb sòls compactats amb 

mala estructura i amb arbres amb disfuncions radiculars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capa d’encoixinat serà de 10 cm i es col·locarà damunt de l’escocell, deixant una 

franja de 20-40 cm al voltant del tronc sense encoixinat per a evitat podridures. 

 

ENCOIXINAT 

 L’encoixinat és una coberta protectora del sòl i s’utilitza per a: 

✓ Impedir l’escorrentia superficial 

✓ Conservar la humitat, evitant l’evaporació i promovent la infiltració 

✓ Regular la temperatura del sòl 

✓ Evitar el creixement d’herbes adventícies 

✓ Evitar l’erosió 

✓ Prevenir la compactació del sòl 

A més, un bon encoixinat té la capacitat de subministrar nutrients 

lentament al sòl a mesura que es va descomponent. 

Hi ha moltes tipologies d’encoixinat com: 

✓ El compost parcialment descomposat 

✓ Restes d’escorça 

✓ Encenalls de fusta 

✓ Fulles 

✓ Palla 

S’ha de tenir en compte que l’encoixinat no és ni una esmena ni un 

fertilitzant, per tant, no s’ha de barrejar amb el sòl. 
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Esquerra:  encoixinant distribuït incorrectament, massa a prop del tronc.  Dreta: encoixinat distribuït correctament, 

deixant distància acceptada respecte el tronc 

  

 

 

 REG EN FINALITZAR LA PLANTACIÓ 

Amb la finalitat d’aconseguir un bon assentament de la barreja del sòl, una vegada 

s’ha plantat l’arbre es procedirà a aplicar un reg profund. 

Per a les noves ubicacions, i sempre que sigui possible, en funció de l’escomesa 

d’aigua i la possibilitat de disposar d’aigua freàtica prop, es dissenyarà el reg 

automatitzat  i telegestionat.  Aquest sistema de reg fomentarà el desenvolupament 

radicular més enllà del pa de terra i tindrà la freqüència i la capacitat adequada pel 

correcte desenvolupament radicular tenint en compte que els arbres s’han 

d’independitzar, amb el temps, d’aquest sistema de reg de suport. 
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S’haurà de tenir en compte que el pa de terra s’asseca en un parell de dies, mentre 

que el sòl que l’envolta segueix mantenint-se humit. Per aconseguir mantenir el pa de 

terra humit és necessari deixar que la mànega regui amb lentitud la basa de l’arbre 

durant, aproximadament, uns 5 – 10 minuts (Taylor, 2012). 

 

5. MANTENIMENT 

L’èxit de la plantació depèn, en gran part, dels treballs de post-plantació durant el 

període d’implantació. 

Aquest període correspon al procés d’arrelament en la nova ubicació de plantació i va 

des del moment de la plantació fins que l’arbre recupera el seu sistema radicular.  En 

funció del clima i de la mida de l’arbre aquest període oscil·la entre 2 i 3 anys. 

Els treballs de manteniment varien molt en funció de l’entorn on està situat l’arbre. És 

necessari realitzar un seguiment als arbres per tal d’assegurar la seva correcta 

adaptació a la nova situació.  

Cada plantació requereix una inspecció i manteniment regulars que es materialitza a 

través d’un Pla de Manteniment. Si les condicions de plantació són les habituals, el 

Pla de Manteniment pot ser estàndard. Ara bé, si les condicions no són les habituals, 

llavors haurà de ser modificat. 

A continuació es nomenaran algunes de les condicions del Pla de manteniment: 

✓ Calibre dels arbres: a major calibre dels arbres, major durada tindrà el 

manteniment posterior. 

 

✓ Zones d’especial insolació, sòls molt sorrencs, etc., o per condicions d’estrès 

hídric elevades s’establiran mesures adients a la situació: recobriment amb 

encoixinat en una superfície major, protecció del tronc, augment de les dosi de 

reg (freqüència i/o quantitat), etc. 

 

 

✓ Zones molt ventoses o amb molt vandalisme que requeriran una major 

durada de l’acompanyament amb tutors que s’hauran de revisar periòdicament, 

etc. 

 

En el cas que les condicions de plantació siguin habituals, el Pla de Manteniment 

consta, principalment, de sis punts: 
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5.1. INSPECCIÓ 

Els llocs de plantació s’han d’inspeccionar regularment per avaluar el creixement i la 

supervivència de les diferents espècies arbòries. 

En funció dels resultats de la inspecció, és possible que es requereixi de plantacions 

addicionals per substituir possibles individus que no hagin sobreviscut. 

La majoria de les tasques d’inspecció s’executaran durant la temporada de creixement. 

Després de fenòmens, meteorològics adversos, com tempestes, vents o pluges 

torrencials, els arbres també poden ser inspeccionats per constatar si ha patit, o no, 

danys. 

Es realitzarà un seguiment de les plantacions i una inspecció periòdica per a detectar 

possibles anomalies i poder corregir-les a temps. 

Hi ha dos tipus d’inspecció: la inicial i una altra a llarg termini. En funció de la tipologia 

d’inspecció les qüestions a considerar varien:  

 

 

INSPECCIÓ INICIAL 
 
✓ L’arbre plantat es troba a 

l’alçada correcta? 
 

✓ Els aspres estan instal·lats 
correctament? 
 

✓ S’ha aplicat correctament 
l’encoixinat al voltant dels 
arbres? 
 

✓ L’arbre està ben regat? 
 

 

 

INSPECCIÓ A LLARG TERMINI 
 
✓ Avaluar el vigor i la salut de 

l’arbre 
 

✓ Comptabilitzar la quantitat 
d’arbres vius per a determinar la 
taxa de supervivència 
 

✓ Avaluar la causa de mortalitat 
 

✓ Determinar si és necessària la 
poda per eliminar branques 
mortes, danyades o malaltes. 
 

✓ Inspeccionar els arbres per 
veure si posseeixen danys o 
malalties causades per insectes 
 

✓ Determinar si els tutors tenen 
que ser reajustats o eliminats 

 

 

 

 



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 – 2028 
 
 
   Annex 16.  Protocol per a la plantació de l’arbrat 
 

 

           PDVUL’H - 441 

 

 

Durant els primers anys s’ha de controlar periòdicament l’aspratge, i control de les 

subjeccions i es retiraran en finalitzar el període d’implantació. 

A més de corregir problemes i garantir la supervivència i bon desenvolupament de 

l’arbrat, les dades generades en les inspeccions poden ajudar a millorar l’èxit de 

possibles plantacions futures. 

 

5.2. REG 

El reg és, potser, el punt més rellevant del Pla de Manteniment, doncs és el que, en 

primera instància, garantirà la viabilitat dels arbres recentment plantats. 

De forma general, el sistema radicular tarda entre un i tres anys en desenvolupar-se 

totalment en el nou sòl. Per aquest motiu, durant aquest temps s’ha de garantir, de 

forma regular, la humitat del pa de terra. 

Per aquelles ubicacions on no sigui possible instal·lar un sistema automàtic de reg 

s’establiran altres estratègies de reg adequades: 

✓ reg a través de Treegator o similar 

 

✓ construcció d’escocells amb una profunditat suficient per permetre un reg 

adequat.  

 

Els regs s’han de regular i acomodar a la variabilitat climàtica estacional, al creixement 

dels arbres, característiques del sol, i per tant s’han de dissenyar per a cada població. 

No obstant això, com regla general, els regs es realitzaran evitant les hores de ple sol i 

procurant no provocar acumulacions d’aigua al voltant del coll de l’arbre. Això causaria 

pèrdues d’aigua per evaporació, a més d’un increment de les probabilitats d’entrada 

d’organismes nocius. 

És necessari portar un control, com per exemple, mitjançant una Fitxa de Reg 

informatitzada que permeti el seguiment i l’adequada presa de decisions. 

L’automatització i control centralitzat és una eina que facilita aquesta gestió i es 

recomana instal·lar-la en totes les noves plantacions. 

La fitxa de reg ha de tenir en compte els següents aspectes: dosi, freqüència de reg, 

data del reg, estat de l’arbre i de l’escocell, revisió del tutor,.. 
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 DOSI I FREQÜENCIA 

S’ha de preveure un programa de regs profunds, abundants i espaiats durant el 

període d’implantació. 

Han de ser proporcionats a les necessitats de l’arbre (que depèn de l’espècie, tipus de 

sòl, insolació, vent, ...). La millor manera de conèixer els litres necessaris és realitzar 

per un costat una prova de drenatge previ a la plantació i per altre valorar visualment 

(i/o mitjançant instruments específics per aquesta valoració la humitat radicular 

després d’un episodi de reg en diferents èpoques de l’any). 

 

Com recomanació general, es considera necessari un reg un cop per setmana durant 

els mesos d’estiu i cada quinze dies la resta de l’any, excepte el període de repòs 

vegetatiu que es pot aturar el reg.  La dosi mínima és de 50 l. per arbre. 

 

 

 

 

 

 

 

És important evitar l’excés de reg per no reduir l’espai de l’aire en el sòl, situació que 

és tan estressant com la sequera (Ham i Nelson, 2013).   

 

El reg per degoteig haurà de llarga durada, per a garantir que tot el pa de 

terra quedi completament humit i afavoreixi, així, el creixement de les 

arrels fora del pa de terra i l’adaptació dels arbres al nou entorn.  Es farà 

el càlcul de reg per a fer les programacions considerant la dosi mínima 

de reg de 50l/arbre. 
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 COMPOSICIÓ DE L’AIGUA DE REG 

Atès que el reg de l’arbrat es realitzarà amb aigua no potable, la seva composició varia 

en funció del punt de captació i/o tractament posterior. 

Malgrat això, la composició de l’aigua per al reg hauria de presentar aquests 

paràmetres 

 

Paràmetres Valors permesos 

Contingut total de sals < 2500 mg/l (< 1000 en regs per aspersió) 

Conductivitat elèctrica < 2 ds /m 

pH > 6  - < 7.5 

Índex SAR (absorció de sodi) < 15 

Concentració de Na 0.2 g/l 

Clorurs 
 

0.5 g/l 



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 – 2028 
 
 
   Annex 16.  Protocol per a la plantació de l’arbrat 
 

 

           PDVUL’H - 444 

 

5.3. DESHERBATGE 

El control de les males herbes en aquest període, no és només un tema estètic sinó 

que afecta al procés d’implantació de l’arbre.  La competència de les arrels de les 

plantes adventícies amb les incipients arrels de l’arbre pot arribar a ser un condicionant 

de primer ordre.  Amb l’eliminació de males herbes manualment de l’escocell, a més 

d’aconseguir un control de les herbes també es realitza un lleuger entrecavat que 

trenca la capa superficial del sòl i afavoreix l’intercanvi de gasos. 

 

5.4. ADOBAT 

A mesura que l’arbre es comença a desenvolupar es recomana un adobat.  S’evitarà 

un excés d’adob inorgànic per que pot provocar un creixement desmesurat que farà 

que l’arbre sigui més feble i vulnerable a les plagues i malalties. 

 

5.5. PODA 

Els arbres han de ser guiats cap a la forma i estructura que es vulgui aconseguir. 

Conèixer quina serà la funció de l’arbre en la ubicació serà crucial per a la gestió dels 

treballs de poda. No és el mateix un arbre d’alineació que un que es trobi en una 

àmplia zona verda. 

 

Considerant que la millor forma d’un arbre és la natural, en cas que sigui necessari 

realitzar la poda, és de vital importància realitzar talls correctes en branques d’un 

diàmetre menor als 10 cm aproximadament. 
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Es realitzarà una primera poda si hi ha defectes estructurals greus que s’han de 

corregir. Es retiraran, també les etiquetes, cintes... que puguin, amb el temps, anellar o 

danyar el tronc o branques. 

Durant els anys d’implantació, la poda de formació i d’acompanyament del creixement 

es realitzarà una vegada l’arbre comenci a créixer.  

 

 

La definició de l’alçada de formació de la capçada va en funció del lloc on va emplaçat l’arbre i les característiques de 

l’espècie. 

 

5.6. CONTROL DE PLAGUES 

Quan l’arbre s’està adaptant a les noves condicions està més exposat a les plagues i 

malalties.  

Per a mantenir un bon estat sanitari dels arbres urbans, és necessari realitzar unes 

mesures preventives i, si cal, mesures curatives.   

 

✓ Mesures preventives: fan referència a aquelles que promouen que l’arbre creixi 

de forma saludable, convertint-se en un individu resistent i vigorós.  

 

Algunes de les mesures preventives més comunes que s’apliquen són que 

l’arbre tingui suficient espai i llum solar, i un sòl de bona qualitat. 

 

✓ Mesures curatives: aquestes mesures tenen un caràcter específic, ja que no 

prevenen sinó que actuen en aquell individu que ja ha estat danyat. 



ANNEX 17 – GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES 
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1. PLA DE SANITAT VEGETAL INTEGRAL 

En el marc de la normativa vigent, i especialment del Real Decret 1311/2012, del 14 de 

setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels 

productes fitosanitaris, es restringiran al màxim l’aplicació de productes químics 

mitjançant la nebulització de l’ambient.  

En canvi, es prioritzarà l’ús de mètodes biològics, ecològics i naturals i, en darrere 

instància, fitosanitaris de baix impacte ambiental, baixa toxicitat per a la fauna, amb 

baixes dosis, específics per a cada plaga i la no realització de tractaments massius... 

S’haurà de treballar mitjançant un Pla de Sanitat Vegetal Integral o Pla estratègic per 

al control de plagues i malalties, en el que es valoraran les mesures culturals com els 

tractaments sanitaris a realitzar.  

Aquest Pla haurà de prioritzar les mesures culturals a realitzar amb la finalitat d’evitar 

el debilitament de la planta, l’augment de la seva vitalitat i el seu correcte 

manteniment.  

 

 

 

 

 

 

•Bona selecció de la planta1

•Sòls adequats i escocells ben dimensionats.2

•Plantació correcta.3

•Terreny airejat i no compactat.4

•Entrecavats i encoixinats.5

•Fertilització del sòl.6

•Gestió adequada del reg7

•Fertilització del sòl. 8 Aquest apartat és molt 

important per a la gestió 

fitosanitària de la majoria de 

plagues i malalties, ja que 

majoritàriament es presenten 

per manca  d’aigua. 
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La majoria de plagues comuns es presenten en el període estival a causa de les 

elevades temperatures i una alta evapotranspiració. És el moment de màxima 

incidència de plagues. En aquest cas, (com exemple, i sempre en funció de cada 

situació), s’aconsella una neteja de la capçada amb aigua i sabó potàssic per a 

l’eliminació física de la plaga i aportació d’aigua i fertilització a un exemplar molt 

debilitat, ja que pot afectar greument la seva vitalitat. 

En el cas de tenir una plaga establerta, es recomana per ordre de prioritat: 

 

 

 

L’eliminació de males herbes es podria substituir amb treballs culturals: major 

freqüència d’entrecavats, escardes, aportacions d’encoixinat, eliminació d’aportacions 

de material orgànic o sòls contaminats de llavors, .... o fins i tot es podria substituir 

amb polvorització de vinagre.  

 

 

 

 

1

• ús de productes amb etiquetatge ecològic: sabó potàssic, oli de neem, 
extracte d'ortiga, cua de cavall, extracte d'all... productes d'una 
efectivitat reconeguda, que a més, tenen propietats revitalitzants

2
• ús de productes biològics: només si es realitza un protocol de 

tractaments i seguiments adequats.

3
• ús de productes químics: de baixa toxicitat. Es recomana l`ús 

d'endoteràpia i evitar, al màxim, els tractaments per polvorització.

4
• eliminació total de tractaments herbicides amb productes químics: 

afecten greument la salut humana i l'activitat microbiològica del sòl.

S’ha de tenir en compte que com menys tractaments químics es 

realitzin, la majoria de plagues comuns aniran desapareixent 

paulatinament. 
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2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS A CONSIDERAR EN LA 

LLUITA BIOLÒGICA 

Per a iniciar una lluita biològica, s’han de reduir les aplicacions de pesticides durant un 

temps determinat. 

En el control integrat de plagues es treballa de manera diferent, i s’actua de manera 

preventiva en el control de la plaga per tal que aquesta no arribi a tenir un nivell de 

presència rellevant. El control biològic és basa en la utilització d’altres insectes 

depredadors, de manera que així s’evita o es redueix l’ús de plaguicides que deixen 

residus tòxics a les plantes i als fruits. 

 

2.1. INCONVENIENTS DELS PRODUCTES QUÍMICS 

Dins dels productes químics, n’existeixen de diversos tipus, tots ells molt emprats en 

jardineria, tant per a combatre plagues, malalties, males herbes, etc. 

Aquests productes són:  

✓ Insecticides 

✓ Acaricides 

✓ Fungicides 

✓ Herbicides 

✓ Reguladors de creixement 

La contaminació del medi ambient és un problema per a l’ús d’aquests productes 

químics que deixen unes substàncies químiques residuals que poden ser tòxiques.  

Amb l’ús continuat dels productes químics es produeixen resistències a les plagues, 

les quals són difícils d’eliminar amb un producte químic o amb d’altres que tinguin la 

mateixa matèria activa.   

Aquests productes afecten al desenvolupament vegetatiu de la planta, tant en el seu 

creixement com en el seu port, que s’aprecia totalment malmès.  

Perjudica la salut quan s’efectuen les cures directes, doncs els productes químics 

penetren a la roba o pel contacte directe amb la pell i pel gas que desprenen alguns 

d’ells, afectant, també, a l’aparell respiratori.  

Són contaminants. Contaminen les aigües naturals degut a pluges o regs que 

arrosseguen aquests productes i això fa que arribin als rius, llacs, aigües subterrànies i 

mars.  
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2.2. CONTROL BIOLÒGIC 

El control biològic es defineix com una activitat en la que es manipulen una sèrie 

d’enemics naturals, també anomenats depredadors naturals, amb l’objectiu de reduir 

o, fins i tot, arribar a combatre completament els paràsits que afecten a una plantació 

determinada.   

Es pretén controlar les plagues a través d’enemics naturals, és a dir, altres insectes 

que són depredadors de la plaga i, a la vegada, inofensius per la plantació.  

 

 

 

És convenient considerar alguns punts a l’hora d’utilitzar enemics naturals a la 

plantació: 

✓ Identificar bé el paràsit que afecta al cultiu. 

 

✓ Identificar, també, l’enemic natural. 

 

✓ Estimació de la població del paràsit. 

 

✓ Estimació de la població de l’enemic natural. 

 

✓ Comprar correctament als enemics naturals. 

 

✓ Supervisar correctament l’eficàcia d’aquests enemics.  

 

Per a la identificació del paràsit es pot realitzar un petit mostreig d’aquestes espècies i 

enviar-lo a un laboratori entomològic, si no es té perfectament identificat per mètodes 

directes.  

Si la població del paràsit és massa alta, els enemics naturals no actuen amb tanta 

rapidesa com si es tractés d’una població petita.  

Una vegada produïda una plaga, s’introdueix l’enemic natural per a que impedeixi el 

desenvolupament de la població del paràsit i no produeixi danys elevats. 

 

 AVANTATGES DEL CONTROL BIOLÒGIC 

La incorporació del control biològic és un mitjà de lluita integrada que respecte el medi 

ambient, degut a que no s’empren insecticides, generant també, d’aquesta manera, 

El mètode de control biològic pot arribar a ser molt eficaç, però els 

efectes no són immediats. 
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més seguretat per a la salut humana. 

L’ús de productes biològics està condicionat al tipus de paràsit a combatre i per 

això, arriben a afectar a una àmplia i selectiva gamma d’insectes sense produir danys 

als insectes benignes.  

 

 INCONVENIENTS DEL CONTROL BIOLÒGIC 

El control biològic requereix de molta paciència i un major estudi a nivell biològic.  

Molts enemics naturals són susceptibles als pesticides, per la qual cosa, la seva gestió 

ha de ser curosa.  

Els resultats del control biològic a vegades no són tan ràpids com s’espera, ja que els 

enemics naturals ataquen a uns tipus específics d’insecte, contrari al que passa amb 

els insecticides, que maten a una àmplia gamma d’insectes.  

 

2.3. GESTIÓ DELS ENEMICS NATURALS 

Els enemics naturals són insectes, normalment àcards diminuts, per la qual cosa, la 

seva gestió és molt delicada. Han de ser guardats en condicions relativament 

fresques, a temperatura ambient i llum solar directa. Durant el transport d’aquests 

depredadors, se’ls hi subministra unes quantitats d’aliments per tal de mantenir-los.  

En relació a la quantitat d’enemics naturals que han d’alliberar-se, es fa en funció de la 

quantitat de plantes infectades.  

L’acció dels enemics naturals es veu molt influenciada per les condicions 

meteorològiques. 

Després de la seva alliberació, si la temperatura és alta durant el migdia, la seva 

activitat és més eficaç, arribant a eliminar els paràsits de la zona on havien estat 

alliberats. Però si la temperatura tendeix a pujar més de l’adequada, poden, fins i tot, 

arribar a morir.  

Les pluges també poden afectar la supervivència dels enemics naturals. Per aquest 

motiu, s’ha de tenir molt en compte les condicions climàtiques a l’hora d’alliberar-los. 

Unes condicions òptiques es veuen influenciades per la incidència de llum. En funció 

d’aquesta, els enemics naturals esdevindran més o menys actius.  

Aquests depredadors tenen més activitat quan existeix una quantitat massiva de 

paràsits a la zona a tractar atès que aquesta situació anima als primers a multiplicar-se 

amb més rapides i a romandre més temps en l’àrea d’alliberament. Les plantes amb 

presència de substàncies amb làtex o nèctar són altres de les seves preferències per a 

prolongar el seu temps d’alliberament.  
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El servei tècnic municipal de Manteniment del Verd Urbà i Biodiversitat disposa, per a 

l’arbrat viari, del pla de gestió de l’arbrat que inclou les planificacions i criteris per a la 

poda de l’arbrat. 

Una de les directrius del present PDVULH és que els arbres tinguin una estructura 

natural, la qual proporciona majors beneficis i crea arbres més sans i estables. 

La poda és la principal eina de construcció d’un nou arbrat adaptat a les necessitats de 

cada situació, per tal d’acompanyar a l’arbre en el seu desenvolupament dins les 

restriccions que la ciutat imposa. No ha de ser una eina per a reduir la capçada, 

excepte casos molt concrets. 

 

1. PODA DE FORMACIÓ 

En un entorn urbà, la poda per excel·lència hauria de ser la poda de formació. 

Tot i que la imatge visual i mental dels ciutadans dels arbres està normalment 

associada a estructures que són objecte de podes de reducció dràstiques i 

periòdiques, que suposen una elevada despesa.  Aquest tipus d’estructura genera 

arbres poc sans, perillosos, amb menor capacitat ambiental i amb unes esperances de 

vida menors. 

La poda de formació implica: 

 

✓ Acompanyar a l’arbre en tot el seu procés de creixement (10-30 anys) 

 

✓ Generar estructures perfectament acomodades a l'espai individual que 

disposa 

 

✓ Realitzar podes, només d’algunes branques (molt poques) en cada arbre i 

en pocs arbres de cada alineació 

 

✓ És una poda, pràcticament, sense residus i amb necessitats de maquinària 

o personal molt reduïdes 

 

✓ Mantenir la salut, estructura i la naturalesa de cada exemplar i per tant 

augmentar les expectatives de vida de cada arbre 

 

La poda de formació es basa en prevenir el creixement natural de l’arbres per tal de 

reduir possibles interferències futures. La poda de formació es realitza conservant les 

característiques estructurals de cada arbre. Per tant, manté la regulació interna  que 

l’arbre realitza i que controla el creixement de l’arbre. 
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Quan es vol un arbre amb una determinada formació per a un determinat espai públic 

viari, l’espècie d’arbre seleccionada haurà de tenir una forma natural que s’adapti a 

l’entorn o espai públic que ha d’ocupar. De manera que amb aquesta adaptació 

natural, la poda es limiti a la mínimes intervencions. 

L’estructura que la majoria d’arbres joves han d’aconseguir a la maduresa, respon, 

principalment, a l’estructura de l’arbre fletxat, amb una única branca dominant vertical 

en la qual s’hi insereixin les branques obliquament o lateral, o bé pot ser necessari 

estructurar l’arbre segons una copa en creu a una altura determinada, a partir de la 

qual s’hi insereixin les branques principals. 

La intervenció mitjançant poda de formació crearà una estructura apropiada que 

reduirà les necessitats de realitzar podes correctores quan l’arbre arribi a l’edat adulta. 

Les pautes a seguir són: 

✓ S’ha de mantenir l’única branca dominant, no s’ha de tallar 

 

✓ S’han d’eliminar o reduir aquelles branques secundàries que competeixen amb 

la guia o creixin sobrepassant-la. 

 

✓ Quan es presenti una codominància de branques, s’ha d’eliminar o reduir la 

més dèbil o pitjor orientada 

 

✓ Es suprimiran les gemmes oposades a la guia per a prevenir codominàncies 

accidentals 

 

✓ S’han d’eliminar o reduir les branques malmeses, seques, les que sobrepassin 

l’estructura vertical i/o mal formades. 

 

✓ S’ha de garantir que les capçades es desenvolupin garantint una formació 

regular de les plantacions i alineacions 

 

✓ S’ha de garantir que les branques estructurals futures siguin suficientment 

fortes, convenientment orientades cap a l’exterior en totes les direccions i 

adequadament especiades al llarg del tronc 

 

✓ Si és necessari, s’haurà d’efectuar la poda de formació en diferents operacions 

per tal de no superar, en cap de les ocasions, l’eliminació d’un 25% del fullatge 

 

✓ En el cas de que la guia estigui doblada, es realitzarà un redreçament 

mitjançant  la col·locació d’un aspratge provisional.  Es deixaran algunes de les 

branques laterals ben formades per no competir amb la guia, amb la finalitat 

d’afavorir la protecció del tronc de la radiació i possibles lesions. 
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✓ En el cas que la guia estigui trencada, aquesta podrà ser substituïda per la 

branca lateral sana i vigorosa, redreçant-la mitjançant un aspratge provisional. 

 

  

En els arbres adults, la poda de formació consisteix en la poda d’algunes branques de 

la seva capçada amb la finalitat d’aconseguir, en la maduresa, la seva forma 

desenvolupada mantenint una estructura de capçada proporcional, equilibrada i 

adequada a les característiques de l’espècie en el seu entorn. 

Es manté la seva estructura genuïna com a continuació de la poda de manteniment de 

l’arbre jove, es buscarà l’equilibri radial del brancatge, suprimint aquelles branques que 

no compleixin aquest objectiu estructural. 

 

2. PODA DE REFORMACIÓ DE CAPÇADA O ADAPTACIÓ 

Els arbres heretats suposen un percentatge molt elevat de tota la població.  

Molts d’ells tenen característiques estructurals, de joventut, de l’espècie, que permet la 

seva reformació a una estructura més propera a la natural.  

Es recomana redirigir l’estructura actual a estructures lliures o semi lliures, aquests 

arbres hauran de ser objecte de vàries podes (de diferent intensitat i duració en funció 

de cada població) fins aconseguir l’estructura que permeti el seu desenvolupament 

natural acompanyat de la poda de formació descrita en l’apartat anterior. 

La poda de reformació és potser la poda més complicada (des del punt de vista tècnic) 

i requereix que sigui realitzada pel millor equip professional possible. 

Es recomana iniciar-la en arbres bastant estructurats, per això, tot i generar talls de 

dimensions grans, es proposa eliminar des de la base aquelles branques que 

actualment o en un futur puguin generar problemes d’interferències. 

 

Exemple de poda de formació d'arbre fletxat jove 
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La poda d’adaptació ha de regir-se per les següents prescripcions: 

✓ El pinçat no elimina el problema d’interferències, només el posposa, la qual 

cosa implica mantenir uns costos anuals constants. 

✓ En cap cas es pot pretendre eliminar el problema d’interferències mitjançant 

reduccions periòdiques. 

✓ S’ha d’atendre a la poda dels eixos laterals que es poden aproximar a les 

edificacions i façanes dels edificis, interferències i gàlib, eliminant des de la 

base aquelles branques que ja ara o en el futur puguin generar problemes 

d’interferències, potenciant el màxim desenvolupament de l’arbre cap a la via 

pública mantenint l’estructura natural de l’arbre generant copes asimètriques. 

La poda de reformació o adaptació de la capçada implica aconseguir les capçades 

arbòries adaptades geomètriques a cada posició, per això por ser necessari: 

✓ Poda d’interferència en el costat de les edificacions per evitar la presència de 

branques grans o molt llargues que interfereixen en l’edifici. Es deixaran només 

les branques petites sense desenvolupament apical, d’aquesta manera es 

genera una capçada basada en un eix central, que al no tenir competència en 

la zona cap a les edificacions creixerà d’una manera més vertical i còmoda. 

✓ Poda per gàlib sobre el carrer per tal de permetre el pas de vehicles. S’ha de 

realitzar preventivament, és a dir, abans que les branques assoleixin un 

diàmetre excessiu (> 8  cm). 

 

3. PODA DE MANTENIMENT 

Tot i que en els còmputs de la majoria de ciutats aquesta és la poda més freqüent, 

s’ha de limitar a aquells arbres l’estructura dels quals està en la fase de maduresa i el 

seu creixement s’ha frenat quasi pràcticament. 

Té com objectiu mantenir la integritat de les capçades. Com que es realitza en arbres 

en fase de maduresa amb escassos canvis, es realitza amb una baixa periodicitat.  

Sovint, la majoria de podes  s’anomenen “podes de manteniment” en exemplars en 

creixement però s’haurien de considerar podes de formació i per tant hauran de ser 

considerades podes de formació. 

 

3.1. PODA DE SEGURETAT 

Consisteix en la selecció de branques o parts de branques d’un arbre per a la seva 

eliminació, per a reduir el seu volum, tant en longitud com en alçada.  
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Els objectius a aconseguir són: garantir l’estàtica de l’arbre o d’algunes branques per 

tal d’evitar possibles situacions d’inseguretat. 

Els talls a realitzar es faran respectant les vies de creixement de cada espècie, 

preveient la seva resposta per a evitar la deformació de la seva unitat arquitectural. 

Després d’una poda d’aquest tipus, l’arbre tindrà una necessitat urgent de major 

superfície foliar per a realitzar la fotosíntesi, és per això, que s’haurà de respectar tot el 

fullatge possible per sota de l’alçada desitjada, especialment aquell fullatge que creix a 

l’interior de l’arbre. A més, aquesta superfície foliar ajudarà a protegir de la insolació la 

poda que s’acaba de realitzar i servirà com a base d’una nova estructura de 

creixement de l’arbre. 

Aquest tipus de podes es preveuen en els següents supòsits: 

✓ Arbres singulars que han de ser conservats i que presenten defectes   

moderats o lleus, fins i tot greus i el valor de l’arbre o arbres és suficient 

 

✓ Arbres viaris sense especial interès amb defectes moderats o lleus a conservar 

temporalment fins que no es realitzi la seva substitució i/o eliminació. 

 

3.2. Refaldat (poda en verd). 

Aquesta és una poda de manteniment associada a estructures de diferent tipus: 

✓ Espècies amb creixement natural cap avall 

 

✓ Espècies amb creixement natural excessiu 

 

✓ Espècies de port baix que es desenvolupen lateralment degut a la seva 

incapacitat de créixer en altura també associada a vegades a les necessitats 

de reducció de copa associades a la seva inestabilitat 

 

✓ Espècies que han estat objecte de podes de reducció periòdiques, amb 

respostes a través de creixements molt llargs, especialment en arbres en la 

fase de joventut (Tipuana tipu, Morus sp., Ulmus pumila, Olea europea, 

Parkinsonia aculeata, Bauhinia,..) 

El refaldat destinat a la supressió progressiva i regular de les branques més baixes 

dels arbres, permetrà dur la copa a l’altura desitjada, podent adaptar l’arbre a diferents 

situacions de plantació i ubicació. 

El refaldat serà progressiu i mai afectarà a més de 1-2 m d’altura del tronc, garantint la 

conservació d’un volum de branques suficient que asseguri el creixement en diàmetre i 

volum. Com a norma general, en cada actuació, no s’ha d’intervenir en més de 1/3 de 

l’alçada total de l’arbre. 
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Refaldat progressiu 

✓  

 

3.3. Terciat 

Consisteix en la reducció equilibrada del volum de la capçada de l’arbre, concretant-se 

en la supressió de branques terminals.  El terciat només s’aplicarà entenent-lo com 

una reducció, mitjançant tira-saba, d’un terç de cada una de les branques i deixant 

sobre l’arbre les dues terceres parts. 

 

3.4. Topiària o retallada 

La poda topiària inclou la supressió de la fructificació, selecció i reducció d’eixos, 

neteja interior i formació de la forma geomètrica. 

En els casos d’espècies de coníferes perennifòlies i algunes planifòlies perennifòlies 

(Cupressus sempervirens de port piramidal ..)  es realitza aquesta tècnica de poda 

topiària, per eliminar fruits i per a mantenir la seva forma.  

Tot i que mitjançant la poda s’aconsegueix dirigir l’arbre en funció de la seva estructura 

i espai disponible, no sempre s’aprova la seva aplicació per a resoldre totes les 

incidències que es puguin generar. 
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Propostes per a les principals incidències que generen els arbres: 

MOTIU INCIDÈNCIA ACTUACIÓ 

Dimensions de la 

capçada 

Reducció de les vistes No 

Efecte túnel No 

Interferències amb serveis i punts de llum Si 

Interferències amb les façanes Si 

Estructura de la capçada 

Branques en el vial amb alçada insuficient Si/No 

Branques de creixement anual en zones de 

vianants,.. 
Si 

Tronc Molèsties per accessos d'aparcament Si/No 

Fructificació Fruits del Ligustrum Si/No 

Caiguda de fulles 

Caiguda de fulles dels caducifolis: plàtans, 

moreres 
No 

Caiguda de fulles sobre teulades i 

canalitzacions 
No 

Caiguda de fulles en propietats privades No 

Incidències relacionades 

amb la salut 
Incidències derivades del pol·len No 

Incidències relacionades 

amb el risc 
Caiguda de branques Si 
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La proposta de poda a realitzar a l’arbrat, considerant com document inicial revisable 

el Pla de gestió de poda i les directrius d’aquest PDALH és la següent: 

 

TIPOLOGIA 

D'ARBRAT 
PODA ACTUAL 

ESTRUCTURA 

FUTURA 

TIPUS DE 

PODA 

ALTRES 

PODES  

Noves plantacions i 

arbrat jove no 

intervingut 

natural 
natural / natural 

intervinguda 
formació 

p
o
d
a

 d
e
 s

e
g
u
re

ta
t 

p
o
d
a

 d
e
 g

à
lib

 

A
rb

ra
t 

in
te

rv
in

g
u

t 

A
rb

ra
t 

jo
v
e
 m

a
d

u
r 

pinçat 

natural / natural 

intervinguda 

adaptació o 

reformació 

de capçada 

pinçat pinçat 

te
rc

ia
t 

intensitat 

baixa 

natural / natural 

intervinguda 

adaptació o 

reformació 

de capçada 

intensitat 

mitjana 

natural / natural 

intervinguda 

adaptació o 

reformació 

de capçada 

terciat 

greu 
terciat terciat  

escapçat terciat terciat  

topiària 

topiària topiària 

natural  

adaptació o 

reformació 

de capçada 



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 – 2028 
 
 
   Annex 18.  Poda de l’arbrat 

 

            PDVUL’H - 459 

natural / natural 

intervinguda 

adaptació o 

reformació 

de capçada 

sanejament i neteja 

interior 

natural / natural 

intervinguda 

sanejament i 

neteja 

refaldat i neteja 
natural / natural 

intervinguda 

adaptació o 

reformació 

de capçada 

L
ig

u
s
tr

u
m

 

terciat 
natural / natural 

intervinguda 

adaptació o 

reformació 

de capçada 

retallada 
natural / natural 

intervinguda 

adaptació o 

reformació 

de capçada 

topiària 

retallada retallada 

topiària topiària 

Tipus de poda segons l’estructura futura 



ANNEX 19 – RISC DE L’ARBRAT 
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1. LA GESTIÓ DEL RISC 

L’arbre és una estructura viva, i per tant, subjecte al factor temps i a les lleis de la 

física. La dinàmica de la ciutat afecta sovint la seva estructura. 

Aquesta convivència ocasiona alteracions que disminueixen significativament la 

contribució de l’arbre a la millora del medi ambient urbà i pot convertir-se en un factor 

negatiu en les condicions de vida del ciutadà. Un d’aquest factors és la possibilitat de 

caiguda de branques i arbres sencers. 

Els arbres són essencials per al benestar a les ciutats i és raonable suposar que 

l’eliminació de tots els arbres per eliminar riscos tindria conseqüències desastroses per 

a la qualitat de vida i el medi ambient. 

Tots els arbres tenen una certa disposició potencial de produir un dany però 

relativament pocs ho fan. En considera que un arbre és perillós quan hi ha una 

probabilitat elevada que l’arbre es trenqui, tant l’exemplar sencer com una o diverses 

de les seves parts i que també existeixi una elevada probabilitat, que en cas de fallida, 

es provoquin danys a persones o bens. 

La gestió del risc no es tracta d’eliminar el risc associat a l’arbrat urbà, fins i tot ni es 

tracta de disminuir-lo sistemàticament. El risc s’ha de gestionar, és a dir, avaluar-ho, 

establir els límits de tolerància, valorar els recursos i actuar quan sigui raonable. És 

indispensable, disposar d’un protocol de treball que garanteixi la gestió adient dels 

exemplars arboris i que porti un registre sistemàtic de totes les observacions. 

Malgrat la realització d’una correcta gestió dels arbres, l’execució de totes les 

actuacions planificades i control de l’arbrat, existeix un cert risc, el qual no és 

eliminable. És possible que per condicions meteorològiques extremes (fortes pluges i 

vent...), o altres causes excepcionals, es donin alguns trencaments / caigudes. 

Per tant la gestió del risc, que té com a objectiu prioritari la salvaguarda dels ciutadans 

i dels seus béns, obté un objectiu secundari que és la capacitat dels seus gestors de 

decidir les actuacions tècniques més adients sense la pressió ciutadana que demani la 

reducció/mutilació de les seves estructures. Aquest canvi de concepte de l’arbrat 

requereix el seu temps, però és necessari per a la implantació de les polítiques 

destinades a generar una nova tipologia d’arbres a la ciutat. 

Els Servei Tècnic de Manteniment del Verd Urbà i Biodiversitat disposa de l’avaluació 

de risc de l’arbrat viari, és un document inicial per a la presa de decisions, 

conjuntament amb el Pla de Gestió de l’arbrat. 

 

2. AVALUACIÓ DEL RISC 

L’avaluació del risc associat a l’arbrat és un procés sistemàtic d’anàlisi i valoració del 

potencial de fractura o caiguda d’un arbre o una part d’ell i la probabilitat de produir 
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danys en persones o béns (J.Clark and N.Matheny). 

L’avaluació ha de contemplar tres components: 

✓ L’arbre, amb potencial de caiguda 

✓ L’entorn, que pot contribuir a l’accident 

✓ La diana, o àrea d’impacte potencial (persones o bens). 

Els aspectes associats directament amb els arbres com element s’avaluen les seves 

diferents parts: 

2.1. EL RISC ASSOCIAT A LA BOLCADA DELS ARBRES O A FALLIDES 

RADICULARS. 

Aquest tipus de defectes NO SÓN AVALUABLES VISUALMENT a priori, per tant la 

consideració pertinent partirà de casos de caigudes esdevingudes, visualitzacions 

ocasionades per obres o modificacions, o a partir de dades històriques que 

l’ajuntament pugui aportar i siguin analitzables. 

El bolc dels arbres és un tipus de caiguda associada a diferents fenòmens: 

CANVI DE COTA I POSTERIOR PODRIDURA DEL SISTEMA RADICULAR 

Característiques de l’anàlisi: la detecció dels arbres no es pot fer mitjançant el filtratge 

de dades obtingudes de l’inventari, ni mitjançant la avaluació visual que un pla de 

gestió i risc global permet. Es té que incloure aquest camp a mesura que diferents 

tipus de treballs de camp donin aquesta informació. 

Tractament dels arbres: recomanen realitzar una inspecció radicular d’algun dels 

exemplars, per verificar el possible deteriorament. 

Solució general: com a solució general ( i per majoria d’espècies) es recomana 

l’eliminació d’aquest arbres en la seva totalitat. 

Planificació: la urgència de les actuacions dependrà en primer grau dels defectes i risc 

trobat i en segon grau de la capacitat de realitzar una substitució massiva. 

Espècies que poden ser especialment sensibles a aquest aspecte de risc: 

Espècies molt 
sensibles 

Espècies moderadament 

sensibles 
Espècies menys 

exposades 

Stiphnolobium 
japonica 

Celtis australis Platanus x acerifolia 

Melia azedarach Tipuana tipu Ulmus pumila 

Acer negundo Jacaranda mimosifolia Phoenix dactylifera 

Pinus halepensis Brachychiton populneum Schinus molle 

Robinia pseudoacacia Brachychiton acerfolium Ficus sp 

Ailanthus altissima Populus alba 

 
Catalpa bignonioides 
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ARRELS ESTRANGULANTS 

Aquest factor es genera a viver i encara que qualsevol espècie es susceptible d’estar 

produïda amb aquest error de producció. Són més habituals aquelles espècies que no 

requereixen una gran preparació per tant del viverista. Les espècies que presentes de 

manera més habituals aquest defecte són: 

✓ Pinus halepensis 

✓ Cupressus sp. 

✓ Pinus Pinea 

✓ Chamaecyparis sp 

✓ Melia adzederach  

✓ Celtis australis 

 

Característiques de l’anàlisi: la detecció dels arbres no es pot fer mitjançant el filtratge 

de dades obtingudes de l’inventari ni mitjançant la valoració visual general realitzada. 

Es té que incloure aquest camp a mesura que diferents tipus de treballs de camp donin 

aquesta informació. O a través de la informació generada per caigudes d’arbres 

d’aquests grups. 

Tractaments dels arbres: recomanen realitzar una inspecció radicular d’algun dels 

exemplars, per verificar el grau de risc generat per la estrangulació. 

Solució general: es recomana l’eliminació d’aquest arbres en la seva totalitat. 

Planificació: La urgència de les actuacions dependrà en primer grau dels defectes i risc 

trobat i en segon grau de la capacitat de realitzar una substitució massiva. 

 

DESARRELAMENT ASSOCIAT A TALLS D’ARRELS  

Totes les espècies són susceptibles a patir deterioraments i de generar risc en funció 

de la gravetat del dany patit. 

Característiques de l’anàlisi: la detecció dels arbres no es pot fer mitjançant el filtrat de 

dades obtingudes de l’inventari ni mitjançant la valoració visual. Mitjançant la 

informació prèvia de tots els arbres caiguts, o dades referents a obres que puguin 

haver afectat arbres, o fotografies de treballs de realització de rases per a serveis.  

Hi ha una petita capacitat de correlació associada a pèrdues greus de vitalitat, però 

aquesta només pot donar-se si es coneix, prèviament, la informació que s’hagi obtingut 
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per danys per obres. 

Tractament dels arbres: es recomana realitzar una inspecció radicular d’algun dels 

exemplars, per a verificar el grau de risc generat per l’estrangulament. 

Solució general: les recomanacions es faran de manera individualitzada o per  

població, en funció del dany causat i el risc generat actual i futur. 

Planificació: la urgència de les actuacions dependrà en un primer moment del grau 

dels defectes i el risc associat, i en una segona actuació segons la capacitat de 

realitzar una substitució massiva. 

 

EL RISC ASSOCIAT A LA CAIGUDA PER TRENCAMENT DEL COLL 

El trencament del coll és un trencament associat normalment a la podridura d’aquesta 

zona i acostuma a estar associada a la presència de fongs xilòfags.  

Aquest tipus de trencaments són detectables majoritàriament per una avaluació visual. 

Aquesta avaluació visual es basa,  principalment, en l’observació de les següents 

variables. 

✓ Deformacions de la zona del coll 

✓ Presència de defectes visibles (cavitats, supuracions, ferides etc.) 

✓ Presència de cossos fructífers 

Característiques de l’anàlisi: la detecció dels arbres es realitza mitjançant filtratge 

teòric que inclou dades relacionades amb les dimensions dels arbres i l’espècie. A més 

a més, es basa en l’anàlisi visual realitzat en carrer sobre les diferents poblacions. 

Tractament dels arbres: es realitza una inspecció visual individual i ( si es necessària) 

una inspecció instrumental. 

Solució general: les recomanacions es faran de manera individualitzada (per exemplar) 

en funció del dany trobat i el risc actual i futur. 

Planificació: La urgència de les actuacions dependrà dels defectes i risc trobat. 

Totes les espècies són susceptibles de tenir defectes a aquest nivell i de presentar 

fongs acompanyants que accelerin el deteriorament de la fusta, però dels arbres de 

L’Hospitalet de Llobregat, les espècies amb un percentatge major de defectes són: 

✓ Celtis australis 

✓ Morus alba 

✓ Styphnolobium japonicum 
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✓ Platanus hispanica 

✓ Robinia pseudoacacia 

✓ Acer negundo 

✓ Ulmus pumila 

✓ Ulmus resista  

✓ Ailanthus altíssima 

 

Concretament a L’Hospitalet els principals defectes de coll associats a podridura s’han 

trobat en: 

✓ Prodridures de Innotus rickii 

✓ Prodridures de Innotus hispidus 

✓ Prodridures sense fructificació 

 

Innotus riccki 

Aquest fong compleix tots el requisits per convertir-se en una afecció important en 

gravetat i en quantitat (no només a Hospitalet sinó en totes les ciutats de clima 

mediterrani). És un fong que té dos tipus d’afectació, però la xilòfaga és la manera més 

habitual de trobar-lo en els arbres a les ciutats. No és un fong específic del coll, ja que 

pot estar en tota la part aèria llenyosa. És un fong polífag de gravetat només coneguda 

en algunes espècies ( ja que es de recent introducció i no hi ha informació al respecte. 

A les ciutats, es considera greu a les següents espècies: 

 

Espècie Posició habitual Comportament Gravetat 

Acer negundo Braços de capçada 
en vas, eixos 

Xilòfag / (cortical) Moderada 

 

Podridures sense fructificació 

Innotus rickii és una excepció (juntament amb altres espècies del mateix gènere, per 

exemple, I. Tamaricis al tamarind) ja que conviu amb molta facilitat amb les limitacions 

de l’entorn urbà, molts altres fongs, però, es donen malament en les condicions que 

tenen els arbres viaris.  

És per això que la quantitat de cossos fructífers és reduïda. Aquest factor fa que la 
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velocitat d’afectació i podridura dels arbres sigui lleugerament inferior, atès que per a 

la majoria d’espècies de fongs el cos fructífer col·labora en generar les condicions 

òptimes per al seu desenvolupament. 

 

2.2. EL RISC ASSOCIAT AL TRENCAMENTS DEL TRONC PRINCIPAL 

Aquest tipus de trencaments són, majoritàriament, avaluables visualment de manera 

prèvia. Solen mostrar-se a través de símptomes visuals (deformacions, fusta de 

reacció, necrosi cortical i fructificacions de fongs). 

Els trencaments del tronc acostumen a ser deguts  a dos factors fonamentals: 

✓ Defectes interns associats a podridures 

✓ Defectes estructurals combinats (o no) a defectes interns 

Característiques de l’anàlisi: la detecció dels arbres es realitza mitjançant un filtratge 

teòric que inclou dades relacionades amb les dimensions dels arbres i l’espècie. A més 

a més, es basa en l’anàlisi visual realitzat a carrer sobre les diferents poblacions. Hi 

pot haver certa relació amb deficiències de vitalitat. 

Tractaments dels arbres: es realitza una inspecció visual individual i (si es necessària) 

una inspecció instrumental. 

Solució general: les recomanacions es faran de manera individualitzada (per exemplar) 

en funció del dany trobat i risc actual i futur. 

Planificació: la urgència de les actuacions dependrà dels defectes i risc trobat 

Exemple: no hi ha en general poblacions associades a aquesta tipologia de defectes. 

Es tracta majoritàriament d’arbres singulars. 

No totes les espècies presenten trencaments d’aquest tipus. Encara que totes són 

susceptibles de presentar-les, les espècies que més arbres defectuosos presenten en 

aquest nivell són: 

✓ Ulmus pumila 

✓ Pinus pinea 

✓ Robinia pseudoacacia 

✓ Styphnolobium japonicum 

✓ Celtis australis 

✓ Pinus halepensis 

✓ Platanus hispanica 

✓ Acer campestre 

✓ Quercus ilex 
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2.3. EL RISC ASSOCIAT AL TRENCAMENT D’EIXOS PRINCIPALS 

Aquest tipus de defectes són detectables mitjançant un anàlisi visual dels arbres. 

Els principals motius del trencament en aquest nivells són: 

✓ Trencaments degut a codominàncies 

✓ Trencaments deguts al mal estat de la base dels eixos (majoritàriament 

associat al excés de podes dràstiques). 

✓ Trencaments degut a defectes estructurals (associats o no a podes dràstiques). 

Característiques de l’anàlisi: La detecció dels arbres es realitzen mitjançant  un filtratge 

teòric que inclou dades relacionades amb les dimensions dels arbres, l’estructura 

bàsica i l’espècie. A més a més, es basa en l’anàlisi visual realitzat a carrer sobre les 

diferents poblacions. 

Tractament dels arbres: es realitza una inspecció visual individual i (només en casos 

d’eixos de grans dimensions) una inspecció instrumental. 

Solució general: les recomanacions es faran de manera individualitzada (per exemplar) 

en funció del dany trobat i el risc actual i futur. 

Planificació: La urgència de les actuacions dependrà dels defectes i risc trobat 

 

Inonotus hispidus 

Igual que l’Innotus rickii, l’Innotus hispidus és un fong polífag i que produeix 

especialment trencaments en branques, excepcionalment està relacionada amb 

trencaments de tronc, però és especialment greu als eixos que ha estat objecte de 

podes dràstiques de manera periòdica. També està present en branques de diàmetre 

superior a 20cm. 

Les espècies generalment afectades són: 

✓ Melia adzederach 

✓ Morus sp 

✓ Styphnolobium japonicum 

✓ Ulmus pumila 
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 EL RISC ASSOCIAT AL TRENCAMENT DE BRANQUES 

El risc de trencament de branques és el més habitual. Els símptomes solen estar més 

associats a una població en general que a un exemplar en concret. 

La majoria de defectes estan associats a: 

✓ Trencaments de branca degut a defectes per podes 

✓ Trencaments de branques degut a defectes estructurals 

✓ Trencaments de branques per codominància 

A causa de l’abundància de defectes que poden haver-hi en una població concreta, es 

podran dictaminar propostes d’actuació que es referiran a treballs a realitzar de 

manera general en la població. En cas d’arbres puntuals o en casos d’arbres d’interès 

local o singulars, es concretarà individualment el tipus de solució que sigui pertinent. 

Característiques de l’anàlisi: la detecció dels arbres es realitza mitjançant un filtratge 

teòric que inclou dades relacionades amb les dimensions dels arbres, l’estructura 

bàsica i l’espècie. A més, es basa en l’anàlisi visual realitzat a carrer sobre les 

diferents poblacions. 

Tractament dels arbres: es realitza una inspecció visual de la població i (només en 

alguns casos s’individualitza l’estudi). 

Solució general: les recomanacions es faran a nivell poblacional. En alguns casos 

d’urgència elevada es pot individualitzar algun tractament. 

Planificació: la urgència de les actuacions dependrà dels defectes i risc trobat, però en 

general aquest punt afecta poblacions amb defectes moderats que han de ser tractats 

de manera preventiva ( i poques vegades de manera correctiva). 

Exemple: totes les poblacions mantingudes mitjançant podes periòdiques presenten de 

manera indeterminable trencaments de reiteracions. A més, per a condicions 

meteorològiques adverses els arbres amb estructures molt estilitzades tenen un risc 

elevat de trencament. 

a. Defectes i trencaments generats per podes. Totes les espècies (excepte 

plàtan) que han patit podes espaiades però periòdiques de reducció dràstica 

posseeixen punts potencials de trencament en el punt del tall i d’on han sorgit 

els nous brots. Aquests defectes són esmenables parcialment en aquelles 

estructures que permetin una reformació, en molts casos i espècies això no és 

possible i es recomana la substitució. 

  

b. Els defectes estructurals tenen relació en part amb el tipus de poda realitzada. 

L’excés de realçat, la neteja interior, etc., generen branques (i arbres molt 

estilitzats) amb el centre de gravetat (respecte el vent) molt elevat i per tant 

amb risc de trencament.  
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Aquests defectes són esmenables mitjançant canvis a la estratègia de poda. 

 

c. Codominàncies: aquest és un defecte puntual ( propi d’exemplars concrets), la 

majoria es detecta a l’avaluació visual que es realitza als arbres. 

 

Es però, un defecte que pot aparèixer en el futur en noves plantacions o en 

arbres en fase d’adult. La majoria ha de ser solucionades mitjançant poda, i 

només les més greus (per afectar a estructures de grans dimensions o estar 

molt avançades en el procés) es tracten de manera individual segons 

l’exemplar. 

 

3. DINÀMICA DE TREBALL: DADES A RECOLLIR 

La base de l’avaluació és el coneixement de l’arbre que millora amb els avenços de la 

ciència. Des dels anys 90 s’han desenvolupat diferents mètodes d’avaluació del risc de 

l’arbrat en diferents parts del món. El mètode VTA (Matteck i Breoler, 1994) és el més 

usat a Europa i es basa en els principis de la Biomecànica arbòria; però n’hi ha 

d’altres. 

Aquesta inspecció ha de ser realitzada per personal amb la formació específica 

referent al risc d’arbrat. 

Es realitza una inspecció sistemàtica i ordenada de tots els arbres. Aquesta inspecció 

visual té com objectiu realitzar un primer filtrat que discrimini els exemplars que 

clarament no presenten indicis de risc de la resta que seran els que es diagnosticaran i 

passaran a una segona fase. 

Es crea una fitxa d’inspecció del risc en cada població i exemplar d’arbrat, els camps 

analitzats mitjançant la valoració visual i les propostes referides al seguiment de cada 

cas han estat: 

a. Vitalitat: Indica la capacitat d’adaptació als defectes. 

 

b. Fitopatologia: Apunt d’afectacions significatives. 

 

c. Potencial de fractura: Molt alt (4) - Alt (3) - Mitjà (1) - Molt baix (0,1) 

 

d. Diàmetre de la secció: 4 (45-75cm) -3 (30-45cm) -2 (15-30cm) -1 (5-15cm) – 

0,1 (<5cm) 

 

e. Diana: Ús constant (4) - Ús freqüent (3) - Ús intermitent (2) - Ús ocasional (1) - 

Ús nul (0,1). 

 

f. Grau de risc: Alt - Mig- Baix. 
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g. Estructura actual: Indica l’estructura actual de la capçada. 

 

h. Poda realitzada: Tipologia de la última poda. 

 

i. Arrels i coll: Tipus de defecte que presenta en aquesta/aquestes zones. 

 

j. Tronc: Tipus de defecte que presenta aquesta zona. 

 

k. Eixos i capçada: Tipus de defecte que presenta en aquesta/aquestes zones. 

 

l. Exposició al vent: Alta - Mitjana - Baixa. 

 

m. Urgència d’actuació: Immediata , <3 mesos, <1any , a la planificació de poda,  

segons planificació de plantacions. 

 

n. Actuacions per reduir el risc: Accions pertinents per tal de reduir /eliminar el 

risc. 

 

o. Actuacions de gestió 1: Actuacions de gestió en individus que presenten un risc 

baix. 

 

p. Actuacions de gestió 2: Actuacions de gestió de major rellevància. 

 

Posteriorment es realitzarà l’anàlisi en tots els casos que presentaven algun tipus de 

patologia avaluable. 

Posteriorment totes les dades (tant de poblacions com d’exemplars únics) referents al 

risc es recullen i s’integren als arxius de gestió d’arbrat). 

 



ANNEX 20 – MANTENIMENT DELS ELEMENTS 

DE REG 
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1. ESPECIFICACIONS 

1.1. EINES, APARELLS I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER AL 

MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE REG 

Amb la finalitat de realitzar un correcte manteniment de les instal·lacions de reg és 

imprescindible disposar d’una caixa d’eines que contingui els aparells, eines i Epis 

homologats i de bona qualitat, preferentment cadenada, personal i amb el nom de 

l’operari ben marcat.  

El quadre que es mostra a continuació fa referència a l’inventari de material que ha de 

contenir la caixa d’eines. 

Aparells Eines 

 
Manòmetre amb agulla  

 
Eines específiques dels elements de la instal·lació 
(com l'eina de desmuntar filtres i altres…) 

Manòmetre amb agulla pitot per a mirar pressió 
en toveres aspersors 

Claus de ganxo 

 
Consoles de programació i comandaments a 
distància 

Claus Stillson 

 
Tester 

Alicates bec de lloro 

 
Alicates de pressió (mordaces, grips) 

Consumibles Pinces 

Preses manomètriques i gomes de recanvi  Pinzell o paletina de niló 

Material segellador de rosques (tefló, fil 
segellador,…) 

Martell 

 
Pot d'oli lubricant 

Joc de claus fixes 

 
Tub de vaselina 

Joc de claus Allen 

Draps Llimes  

Paper industrial Pela-cables 

Cinta aïllant Navalla 

Numerets o tiretes marca-cables Tisores de podar 

Brides Talla-tubs 
 

Serra d'arc 

Claus Fulles de serra 

Claus de regulació dels diferents models 
d'emissors que hi hagi a la instal·lació 

Trepà de 3 mmm 

 
Claus d'arqueta 

Trepà de 8 mm 

 
Claus de boca de reg 

Joc de tornavisos d'estrella amb protecció aïllant 

 
Claus d'armaris programadors 

Joc de tornavisos de punta plana amb protecció aïllant 

 
Claus d'armaris comptadors 

Carraca amb joc de claus de tub 

 
Flexòmetre de 3 m 

Epis i materials de protecció Cintra mètrica 25 m 
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Botes amb puntera metàl·lica i sola antilliscant Paleta de mà (paleta de trasplantar, auleta) 

Ulleres de protecció Maceta 

Guants anti-tall Escarpa i punter 

Genolleres Taps de purga dels cossos emergents 

Botes d'aigua Allargadors per a cossos emergents 

Impermeable de dos peces o vestit d'aigua Pinces per a subjectar el vàstag dels cossos 
emergents 

Barret o gorra Estaques de senyalització 

Crema solar Bomba manual per a l'extracció d'aigua d'arquetes 

Netejador de mans Pala de repicar 
 

Aixada 

Recanvis Coves 

Maniguets passa-murs de varies mides Cons i balises 

Retalls de canonades de varies mides 
 

Cossos emergents  
 

Toveres difusores 
 

Aspersors 
 

Solenoides 
 

Connexions estanques 
 

Estaques per a la subjecció de canonades 
 

 

1.2. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) comporta, per a totes les 

empreses, adaptar-se per complir amb les exigències que se’n deriven. La legislació 

en matèria de prevenció de riscos laborals es troba, dins l’ordenament jurídic espanyol, 

en la Constitució Espanyola de l’any 1978 i en l’Estatut dels Treballadors i, de manera 

específica, la Llei 31/1995 i la normativa bàsica i de desenvolupament.  

Cal tenir en compte que a l’hora de dur a terme l’especificació i adaptació de les 

tasques de manteniment de cada instal·lació de reg serà necessari identificar, per a 

cada tasca, les Epis i eines que caldrà emprar, així com també les mesures de 

prevenció de riscos laborals que caldrà considerar.  

 

1.3. BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS EN EL MANTENIMENT DELS 

ELEMENTS DE REG 

Per tal de minimitzar els possibles impactes ambientals causats per les tasques de 

manteniment de les infraestructures de reg, s’ha d’adoptar un programa de bones 

pràctiques ambientals (BPA), on hi hauran de constar els aspectes ambientals que 

poden arribar a produir impacte i esdevenir perjudicials pel medi ambient. 
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Els impactes ambientals produïts pel manteniment de les infraestructures de reg han 

estat agrupats de la següent manera: 

✓ Consum de recursos (aigua, energia i altres materials i mitjans auxiliars). 

✓ Emissions de contaminants (a l’aigua, a l’aire i al sòl). 

✓ Residus que genera (minimitzar i gestionar). 

En el quadre que es mostra a continuació s’exposen les actuacions necessàries per 

minimitzar el consum de recursos, l’emissió de contaminants i la producció de residus 

per tal de reduir l’impacte ambiental: 

Bones pràctiques ambientals per minimitzar el consum dels següents recursos: 

Aigua: 

✓ Controlar les fuites o erros de funcionament de la instal·lació de reg. 

✓ Millorar l’efectivitat del reg mitjançant la tecnologia més adequada en cada cas. 

✓ No regar si ha plogut suficient. 

✓ Planificar les operacions de reg amb l’ús de pluviòmetres, sensors d’humitat... i amb prou 
flexibilitat com per poder, així, aprofitar els fenòmens meteorològics detectats.  

✓ Reparar de manera immediata les avaries que pugui presentar la xarxa de reg.  

✓ Revisar periòdicament la connexió a la xarxa amb la finalitat de detectar possibles fuites i evitar, 
d’aquesta manera, sobreconsums per avaries.   

Materials i mitjans auxiliars: 

✓ Establir un pla de manteniment que permeti optimitzar l’ús de l’aigua de reg i reduir, així, 
possibles pèrdues. 

✓ Implantar un manteniment i gestió eficients del sistema de reg. 

✓ Mantenir en bon estat de conservació els sistemes de distribució de l’aigua. 

✓ Adequar la programació dels regs perquè permeti ajustar les dosis de reg en funció dels 
requeriments hídrics de les plantacions, així com també de la textura i drenatge del sòl on 
habiten.  

✓ Fer ús de pluviòmetres i sensors d’humitat al sòl, per tal de conèixer les precipitacions i el grau 
d’humitat del sòl i poder determinar, d’aquesta manera, les necessitats reals de reg.  
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Energia:  

✓ Planificar les operacions de reg amb prou flexibilitat com per aprofitar els recursos naturals 
d’acord amb la meteorologia.   

✓ Emprar sistemes de reg a baixa pressió, així com també sistemes de reg automàtics 
temporitzats.  

✓ Emprar piles recarregables en els programadors de reg.    

Bones pràctiques per minimitzar les emissions de contaminants: 

Al sòl:  

✓ Evitar possibles abocaments accidentals. 

✓ Realitzar un control exhaustiu de cara a limitar al màxim qualsevol tipus d'abocament. 

✓ Fer una gestió adequada de l'adob. De l'adob nitrogenat, en particular.  

✓ Establir els volums màxims de cada reg en funció del sistema, de la profunditat radicular del 
cultiu, de l'estat hídric i de les característiques físiques del sòl.  

✓ Evitar aplicar aigües de reg de baixa qualitat agronòmica.   

A l'aire: 

✓ Emprar, de manera preferent, sistemes de reg localitzat i enterrat amb les aigües regenerades i 
altres recursos hídrics no potables per al reg per evitar que es produeixin aerosols.    

Bones pràctiques per minimitzar i gestionar els residus: 

Minimitzar: 

✓ Segregar els residus al lloc on es produeixen. 

✓ Emmagatzemar els materials perillosos seguint les indicacions del fabricant en les fitxes de 
seguretat.  

Gestionar: 

✓ Potencial el reciclatge dels materials sobrants, classificar-los adequadament i consultar als 
proveïdors si existeix algun tipus de gestió específica.  

✓ Gestionar els residus perillosos amb un gestor autoritzat. 

✓ Respectar el temps límit d'emmagatzemament dels residus perillosos.   
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1.4. TASQUES DE MANTENIMENT 

Els responsables del manteniment de les instal·lacions dels sistemes de reg han de 

participar en la definició d’aquest durant el procés de disseny i projecte.  

Les persones que s’encarregaran del manteniment d’un reg també han de participar-hi 

o ser-hi presents durant el seu procés d’execució.  

Durant el manteniment caldrà evitar sempre punts d’entollament. Si se’n detecta algun, 

serà necessari actuar immediatament tancant l’aigua pel punt més proper i 

senyalitzant, a la vegada, la zona on s’estigui produint l’entollament.  

Els quadres que es mostren a continuació fa referència a les principals actuacions que 

s’han de dur a terme per al manteniment dels diferents elements d’una infraestructura 

de reg automàtic.  

 

 MANTENIMENT DELS EMISSORS 

 

Principals actuacions de manteniment de tots els tipus d'emissors: 

✓ Comprovar l'absència de fuites i zones entollades al voltant.  

✓ Triar un emissor representatiu de cada sector i anotar-ne la pressió de funcionament.  

✓ La variació de pressió ha de ser inferior al 20% dins del sector, a no ser que siguin autoregulats. 

✓ És necessari dur a terme inspeccions visuals de l'ajust dels emissors i reajustar-los, si és 
convenient. 

✓ Mantenir net i segat el voltant dels aspersors i difusors. 

✓ Enrasar els aspersors i difusors. 

✓ Netejar els emissors amb incrustacions calcàries. 

✓ Purgar els sectors de difusors o mini-aspersors de diversos raigs traient els broquets i col·locant 
els taps de purga originals. 

✓ Realitzar el tractament de desinfecció per a la prevenció i control de legionel·losi, quan sigui 
convenient.  
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Manteniment dels emissors de reg aeri: 

Aspersors 

✓ Comprovar la pressió a l'aspersor o difusor més proper a l'electrovàlvula i la del més allunyat. 

✓ Ajustar la pressió amb els reguladors de cabal de l'electrovàlvula o amb el reductor de pressió si 
s'observa que la gota és molt fina. La pressió recomanada per a la majoria d'aspersors 
comercials és de 2,5 a 3,5 bar i per a difusors de 2 bar. 

✓ Evitar el drenatge del sector pels aspersors o difusors més baixos, revisant o posant aspersors 
amb vàlvula anti-drenatge.  

✓ Graduar el model d'aspersor que hi hagi instal·lat mitjançant les eines o claus  necessàries, 
evitant l'ús de tisores de podar o altres eines inadequades. 

✓ Consultar el manual d'ajustament dels models instal·lats. 

✓ No forçar mai el gir d'un aspersor en el sentit contrari al que ho esta fent. 

✓ Ser conscients que els aspersors no es desajusten sols, però que, en el cas que hagin estat 
manipulats de manera incorrecta, s'hauran de reajustar i comprovar-ne l'angle regat i l'abast. 

✓ En el cas que s'hagi de substituir un aspersor defectuós, s'haurà de canviar per un aspersor de 
característiques similars i amb un tovera que aporti el mateix cabal que el que conferia l'aspersor 
substituït. 

✓ Purgar els sectors d'aspersió obrint els taps finals o traient els cossos dels aspersors. Dur a 
terme aquesta actuació quan es produeixin obturacions freqüentment.    

Difusors 

✓ Adequar el model de tovera dels difusors a l'amplada del parterre.  

✓ L'abast d'un difusor es pot retallar fins a un 25% aproximadament perquè mantingui un bon vano. 
Cal tenir en compte que perquè una tovera difusora es pugui retallar ha de dur el filtre 
corresponent.  

✓ S'han d'utilitzar toveres fixes sempre que la forma del parterre o permeti i evitar les toveres 
ajustables. Aquestes últimes tendeixen a desajustar-se i regar pitjor. 

✓ Netejar el filtre de la tovera si el difusor no treu aigua. 

✓ Amb l'entrada de partícules de l'exterior en el seu replegament, les toveres difusores tenen 
tendència a obturar-se parcialment. Cal observar-les i netejar-les de manera periòdica, amb un 
petit raspall o filferro molt fi sense forçar gens, desmuntant i bufant la tovera.   

Manteniment dels emissors de reg localitzat 

✓ Comprovar, de manera periòdica, la variació de pressió de la instal·lació.  

✓ Comprovar els cabals instantanis de cada sector. Desviacions per sobre o per sota poden indicar 
fugues o obturacions. 

✓ Si les línies no són gaire llargues, evitar pressions superiors a 2 bar. 

✓ Revisar periòdicament els filtres, les vàlvules de rentatge i les antisifó.  

✓ Purgar el sistema cada 6 mesos.  
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✓ Realitzar les tasques de neteja d'herbes amb el reg en marxa per tal de poder identificar la 
posició de les línies de degotadors. Cal portar una bossa de maniguets passa-murs per poder 
reparar al moment els talls que es puguin produir mentre es realitzat aquesta tasca.  

✓ Amb la finalitat de detectar possibles obturacions, comprovar visualment la presència de taques 
d'humitat al voltant dels degotadors. 

✓ Per tal d'evitar el desplaçament de les línies, cal subjectar-les al terra amb piquetes o elements 
similars.  

✓ Per tal d'evitar les obturacions físiques que ocasionen l'entrada d'arrels als degotadors enterrats, 
als llocs on la legislació ho permeti, es poden realitzar tractaments amb Trifluoralina.  

✓ Per tal d'evitar obturacions químiques degudes a sediments calcaris, poden realitzar-se 
tractaments amb àcid clorhídric, sulfúric, fosfòric, nítric, dosificats a proporcions el 0,6% durant 
15 minuts i després fer passar aigua sola durant un temps mínim d'una hora. Cal ser conscients 
que aquests àcids són corrosius, tòxics i perillosos per les persones i el medi ambient, per tant, 
cal tenir en compte les precaucions i proteccions pertinents.  

✓ Per tal d'evitar obturacions biològiques, es poden dur a terme tractaments amb lleixiu (hipoclorit 
sòdic), manera continuada o tres/ quatre cops a l'any a una concentració major.  

✓ En cloracions en continu, les concentracions de clor residual lliure han de moure's vora els 5-10 
ppm en el punt d'injecció, arribant per sobre dels 3 ppm als final de línia. En cloracions 
intermitents, les concentracions han de moure's vora els 15 ppm al punt d'injecció i arribar per 
sobre dels 5 ppm als finals de línia.  

 

 

 MANTENIMENT DE LES BOQUES DE REG 

 

Principals actuacions de manteniment de les boques de reg: 

✓ Comprovar l'estanquitat. Les boques de reg no han de perdre gens d'aigua, ja que una petita 
pèrdua pot representar molts litres d'aigua al llarg del dia. 

✓ Netejar la brutícia que hagi pogut entrar a la carcassa de la boca de reg. Cal fer-ho manualment 
amb guants anti-tall o amb la bufadora. 

✓ Verificar si hi ha desperfectes. Les tapes també han d'estar en bones condicions. 

✓ Substituir periòdicament les juntes del ràcord de connexió ràpid de la boca de reg i les juntes de 
les connexions de les mànegues.  

✓ Obrir i tancar la vàlvula amb suavitat i comprovar el correcte funcionament de les boques de reg 
que porten temps sense utilitzar-se. 

 
 
 
 
 
 
  
Algunes de les normes d'ús especificades per a les boques de reg: 
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✓ No obrir mai una boca de reg sense la giratòria col·locada per tal d'evitar el risc de projecció de 
partícules que poden causar ferides als ulls. 

✓ Col·locar la giratòria i comprovar que tingui la junta i que estigui en bon estat i collar-la a la boca 
de reg ben fort. 

✓ No forçar mai les boques de reg a l'hora de tancar-les. 

✓ Utilitzar sempre la clau específica de la boca de reg en te, o bé una clau fixa de la mida exacta. 
No utilitzar mai alicates de bec de lloro, claus angleses, Stillsons, o altres. 

✓ No deixar la boca de reg destapada mai. 

✓ No guardar les mànegues amb aigua al seu interior. S'han de buidar ja sigui prèviament o bé en 
recollir-les. 

✓ Les connexions de la mànega no s'han d'arrossegar mai.  

 

 MANTENIMENT DE LES CANONADES 

 

Principals actuacions de manteniment de les canonades de reg: 

✓ Evitar i senyalitzar punts amb entollaments. 

✓ Dur a terme inspeccions visuals per detectar fuites i senyalar-les. 

✓ Anotar la ubicació i indicar el material afectat, la mida, la profunditat… en el cas de que es 
localitzi una averia o fuita.  

✓ Comprovar l'estanquitat de la canonada primària quan estigui en càrrega. 

✓ Ha de mantenir bé la pressió un cop plena, sense aire i tots els sectors tancats, després de 
tancar la clau de pas d'alimentació. 

✓ Un cop la canonada està plena i la clau de pas està tancada, s'ha de verificar que no hi ha una 
disminució de pressió apreciable. En 30 minuts, la pressió no pot disminuir més de l'arrel 
quadrada de la cinquena part de la pressió inicial. 

✓ En canonades secundàries, es poden comprovar les pressions als punts on se suposin 
problemes.  

✓ Fer una bona purga de la instal·lació durant el muntatge i després de possibles reparacions. 

✓ En cas de risc de glaçades, buidar la instal·lació mitjançant l'obertura de es vàlvules de desguàs 
o taps finals i, si és necessari, injectant aire a pressió. 

✓ Buidar canonades a instal·lacions que tenen una llarga aturada. 

✓ A l'hora d'omplir una canonada primària, s'ha d'obrir l'aixeta més elevada per facilitar, d'aquesta 
manera, la sortida d'aire. 

✓ S'ha d'acabar sempre les canonades en un tap. Per tal de deixar un apèndix que pugui 
emmagatzemar brutícia o sediments i evitar embussos, els darrers emissors s'han de derivar 
entre un 50 i 100 cm abans.  
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✓ Anotar la posició real de les canonades en referència a elements estables, tot indicant-ne la 
separació i la profunditat a mesura que es vagin descobrint. S'han de fotografiar.  

  

Principals actuacions de manteniment dels elements que configuren les canonades de reg: 

Vàlvules de ventosa 

✓ Comprovar que no tinguin fuites, que estiguin en posició vertical, que expulsen i admeten 
adequadament l'aire. 
  

Vàlvules de desguàs 

✓ Comprovar que les aixetes manuals tanquin bé, a més d'obrir-les i verificar que l'aigua surt neta. 
  

Vàlvules de rentatge 

✓ Comprovar que no tinguin fuites, així com també que el volum d'aigua que deixen sortir abans del 
seu tancament automàtic és el correcte.  

✓ Desmuntar i netejar la membrana, el degotador intern i també la tapa.  

✓ Eliminar els sediments acumulats en la petita arqueta i comprovar que no hi hagi pedretes o 
llimacs a la reixeta per on surt l'aigua de rentatge.  
  

Vàlvules antisifó 

✓ Comprovar possibles fuites. 

✓ Comprovar que expulsen i admeten l'aire adequadament. 

✓ Desmuntar i netejar la membrar.  

✓ Eliminar els sediments acumulats en la petita arqueta i comprovar que no hi hagi pedretes o 
llimacs a la reixeta per on surt l'aigua de rentatge.   

 

 MANTENIMENT DELS ELEMENTS DEL CAPÇAL DE REG 

 

Principals actuacions de manteniment dels elements del capçal de reg: 

✓ Per tal d'impedir l'entrada o accés a persones no autoritzar i evitar actes vandàlics, tenir els 
elements del capçal de reg ben tancats amb clau. 
 

✓ Mantenir ordenats i nets els espais on estan instal·lats els capçals o els seus elements: 
         mantenir nets els accessos i escales. 

         comprovar el seu desguàs en cas de pluges o fuites d'aigua. 

         comprovar la ventilació i absència d'acumulació de gasos. 

 
✓ Elaborar un calendari de ventilació i neteja dels espais. 

 
✓ Revisar les bombes de buidatge i extractors, en el cas que n'hi hagi. 
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✓ Comprovar la quantitat de sediments de basses o dipòsits, per si cal netejar-los i/ o buidar-los. 

 
✓ Moure i comprovar la vàlvula de flotador de l'entrada al dipòsit, mirar que no degoti i que tanqui 

quan l'aigua arribi al nivell necessari. 
 

✓ Inspeccionar que el sobreeixidor del dipòsit no estigui perdent aigua per massa nivell, que no 
estigui taponat i que pugui desguassar correctament. 
 

✓ Evitar l'entrada de radiació solar als dipòsits i a les bases per tal d'evitar la proliferació d'algues. 
 

✓ Verificar la no existència de talls o esquerdes en els materials de cobertura dels dipòsits.  
 

✓ Comprovar l'estat correcte de les tanques, impedint l'accés a persones no autoritzades i animals.  
 

✓ Revisar l'estat dels flotadors en les aspiracions flotants.  
 

✓ Elaborar un calendari de buidatge i neteja dels dipòsits en funció de l'acumulació de sediments.   

 

 MANTENIMENT DE LES VÀLVULES 

 

Principals actuacions de manteniment de les vàlvules: 

✓ Per tal d'evitar cops d'airet, la manipulació de les vàlvules de bola sempre s'ha de fer amb 
suavitat. 
 

✓ Per tancar qualsevol vàlvula cal girar la maneta cap a la dreta, i per obrir-la, cap a l'esquerra. 
 

✓ Les vàlvules de bola o d'esfera estan pensades per estar obertes del tot o tancades del tot. 
 

✓ Per evitar que quedin clavades, s'han de moure de tant en tant.  
 

✓ Comprovar l’estat de les manetes  
- manetes metàl·liques: pintar-les o substituir-les si estan rovellades 
- manetes de plàstic: substituir-les si estan recremades  
 

✓ Greixar els cargols en el cas de les vàlvules de diàmetres grans i amb brides. 
 

✓ Comprovar que les vàlvules de retenció no estiguin obstruïdes o que no tanquin bé i permetin el 
pas de l'aigua.  
 

✓ Vàlvules hidràuliques.  
- comprovar l'absència de fuites.  

- comprovar el funcionament de la vàlvula 3 vies. 

- comprovar les connexions dels tubets de comandament hidràulic 

 
✓ Desmuntar les vàlvules, revisar-ne les membranes i netejar el foradets del cos de la vàlvula, de la 

tapa i de la membrana o dels filtres en el cas que donin problemes.   
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1.4.5.1. MANTENIMENTS DELS MESURADORS DE CABAL I PRESSIÓ 

Els manòmetres i els comptadors són els elements claus per a verificar el bon 

funcionament de totes les instal·lacions de reg. Han d’estar en bon estat i revisar-se, 

mínim, un cop l’any. 

Principals actuacions de manteniment dels mesuradors de cabal i pressió: 

Comptadors i cabalímetres 

✓ Realitzar la lectura del comptador periòdicament, ja sigui quinzenalment o mensualment. 

✓ Comprovar que, amb la instal·lació aturada, el comptador no es mou. Si no és així, ens estarà 
indicant la presència d'una fuita. 

✓ Realitzant la comparació amb el registre de cabals de cada sector, es pot saber si hi ha fuites 
obturacions en els sectors.  
- en el cas que s'observin diferències en tots els sectors i no s'observin fuites o     obturacions, 

s'haurà de reparar o canviar el mesurador. 

✓ El calibratge dels comptadors ha de ser realitzat pel fabricant o pels laboratoris autoritzats. 

✓ Després del muntatge del comptador, s'han de controlar les fuites i lubricar les juntes perquè no 
es ressequin. 

✓ Greixar els cargols. 

✓ Revisar el filtre que porten incorporat molts dels comptadors i cabalímetres. 

✓ Tenir algun comptador de recanvi.   

Manòmetres 

✓ Els manòmetres es desajusten molt, per tant, cal comprovar-ne la lectura i contrastar-los amb un 
de fiable.  

✓ L'escala del manòmetre ha de ser adequada a la pressió de treball.   
✓ Una opció és substituir-lo per preses manomètriques. Les juntes de les preses han de ser 

substituïdes periòdicament. 

✓ Els manòmetres no han d'estar sempre amb pressió. Cal instal·lar-los després d'una vàlvula de 
tres vies, la qual permeti treure pressió després de fer les lectures.  

Emissors de polsos 

-En els comptadors que duguin incorporat emissor de polsos, s'haurà de verificar que coincideixin amb les 
voltes del comptador. 
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1.4.5.2. MANTENIMENTS DELS ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 

DE LA INSTAL·LACIÓ 

Principals actuacions de manteniment dels elements de seguretat i protecció de la instal·lació: 

✓ Comprovar possibles fuites. 

✓ Netejar components. 

✓ Greixar cargols. 

✓ Collar, afluixar i deixar graduat de nou el reductor per tal de moure la molla i evitar, d'aquesta 
manera, que quedi clavat. 

✓ Comprovar i regular els reductors de pressió. Després de moure el reductor, s'ha de comprovar 
la pressió de sortida a través d'un manòmetre.  

✓ Dues vegades l'any s'han de calibrar les vàlvules de seguretat augmentant la pressió de la 
instal·lació fins als nivells de pressió màxima volguda. Seguidament s'ha de girar el cargol del 
pilot automàtic de la vàlvula fins que aquesta s'obri, després de girar el cargol un quart de volta 
cap enrere i comprovar que no degoti.  

✓ Comprovar el bon funcionament de les vàlvules de seguretat  

- fer pujar la pressió mitjançant el tancament de la vàlvula principal o altres vàlvules i verificar 
que, a la pressió volguda, la vàlvula s'obre i allibera aigua al lloc previst sense generar 
problemes, a la vegada que la pressió es manté sense pujar per sobre del límit volgut. 

✓ Verificar i ajustar el bon funcionament dels pilots automàtics. 

✓ Les vàlvules amb pilots automàtics acostumen a portar una vàlvula de 3 vies. Aquesta conté una 
maneta que cal verificar-ne la posició, bellugar-la per desclavar-la i deixar-la en posició auto.  

✓ Pel que fa a altres vàlvules o elements de seguretat, cal reproduir de manera artificial les 
condicions per tal d'activar-los i comprovar que s'acompleixin les condicions hidràuliques un cop 
activats. 

✓ La vàlvula o electrovàlvula principal és un element de seguretat en una instal·lació de reg. 
Aquesta evita pèrdues d'aigua fora de l'horari de reg o manipulacions inadequades de vàlvules 
de sector. S'ha de comprovar que tanquin totalment davant la senyal de qualsevol sector des del 
programador. Revisar de la mateixa manera que es revisen les vàlvules hidràuliques o 
electrovàlvules. 
  

 

1.4.5.3. MANTENIMENT DE LES ARQUETES 

En funció de la mida dels elements que es volen protegir, s’han de definir els tipus 

d’arquetes. En primer lloc, cal que tots els accessoris tinguin prou fulgura amb les 

parets i la resistència suficient en funció de les càrregues màximes que hagin de 

suportar. Generalment distingim dos tipologies d’arquetes: 

- Arquetes d’obra amb tapa de fosa: són molt resistents. No obstant això, 

davant d’una reparació per la manca d’espai per treballar-hi, sovint cal 

rebentar-les i construir-les de nou. 
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- Arquetes de materials plàstics de diferents qualitats: són menys resistents i 

no aguanten el pas dels vehicles. En cas de reparació, aquestes es poden 

extreure i tornar a col·locar. Existeixen arquetes de plàstic que permeten 

l’acoblament de tapes de fosa o formigó. 

Principals actuacions de manteniment de les arquetes: 

Principals actuacions de manteniment de les arquetes: 

✓ Comprovar que els elements a protegir no estiguin collats o aparedats a les parets de l'arqueta, 
ni tampoc colgats al fons d'aquesta.  

✓ Els elements a protegir no han d'estar situats massa profunds i no ha de ser difícil accedir-hi. 

✓ Les taques de les arquetes han d'estat en la posició correcta i en bon estat. Per evitar que algú hi 
pugui caure, han d'estar tancades sempre. 

✓ Pintar les tapes que estiguin rovellades. 

✓ Els models que tenen frontisses, aquestes han de ser greixades. 

✓ Bufar i lubricar panys. 

✓ Netejar les juntes que hi ha entre el marc i la tapa. 

✓ Les arquetes han d'estar ben arranades a nivell de terra. 

✓ Els marcs de les tapes han d'estar ben collats amb ciment i no hi ha d'haver esquerdes. 

✓ Segellar els maniguets passa-murs amb materials adequats que impedeixin l'entrada de terra, 
insectes, rosegadors, … 

✓ Eliminar tots els elements impropis de l'arqueta, com vidres, runa, papers, … 

✓ Netejar l'arqueta ja sigui amb aspiradora o amb bufadora i suprimir teranyines, formiguers, … 

✓ Inspeccionar visualment tots els elements interiors de l'arqueta, en especial, les estanques i 
cables rossegats. 

✓ Comprovar el bon drenatge de l'arqueta.  

 

 MANTENIMENT DELS AUTOMATISMES 

 

De forma general, en els automatismes s’han de realitzar cicles de reg manual des del 

programador, de tots els sectors, i comprovar que el funcionament sigui l’adequat. 

També s’han de mantenir ben nets, secs i ventilats els seus armaris. 
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Principals actuacions de manteniment dels automatismes: 

Manteniment dels programadors elèctrics 

✓ Mantenir nets els armaris dels programadors. 

✓ Recollar les bornes de tot el cablejat. 

✓ Comprovar que hi ha alimentació elèctrica i que la pantalla funciona correctament.  

✓ Comprovar que l'hora del programador sigui la correcta. 

✓ Comprovar que el programador estigui posat en la posició "Auto". 

✓ Revisar que el programa de reg sigui l'adequat d'acord a l'època de l'any. 

✓ Fer un cicle anual de poca durada de tots els sectors. 

✓ Substituir les bateries, si és convenient. 

✓ Comprovar que els cabalímetres, sensors i altres actuen de adequadament.   

Manteniment dels programadors elèctrics amb convertidor hidràulic 

✓ Comprovar que hi ha alimentació elèctrica i que la pantalla funciona. 

✓ Comprovar que el programador tingui l'hora actual correcta. 

✓ Comprovar que el programador estigui en posició "Auto". 

✓ Revisar que el programa de reg sigui l'adequat a l'època de l'any. 

✓ Substituir les bateries. 

✓ Comprovar l'absència de fuites seguint el tubet d'alimentació d'aigua del programador des del 
seu lloc de connexió a la xarxa.  

✓ Revisar que estigui ben net el filtre d'aigua. 

✓ Verificar la pressió d'aigua a l'entrada del programador. 

✓ Revisar el desguàs del programador. 

✓ Seguir els tubets de comandament hidràulic de les vàlvules.  

Manteniment dels programadors elèctrics per a descodificadors 

✓ Comprovar que hi ha alimentació elèctrica i que la pantalla funciona. 

✓ Comprovar que el programador tingui l'hora actual correcta. 

✓ Comprovar que el programador estigui en posició "Auto". 

✓ Revisar que el programa de reg sigui l'adequat a l'època de l'any. 
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✓ Substituir les bateries. 

✓ Comprovar acuradament les connexions. 

✓ Comprovar les preses de terra.  

Manteniment dels programadors a piles 

✓ Verificar que en la connexió dels cables coincideixen els colors.  

- el fil vermell dels solenoides ha de coincidir amb el vermell del programador (borna positiva) i el 
fil negre amb el negre del programador (borna negativa). 

✓ La longitud del cable entre el programador i l'electrovàlvula ha de ser l'adequada. Normalment la 
distància del cable és de, com a molt, uns 10 m. 

✓ Una vegada a l'any i a l'inici del període important de regs, les bateries han de ser substituïdes. 

✓ El programador ha de tenir l'hora correcta. 

✓ Verificar que el programador està en posició "Auto". 

✓ Adequar el programa de reg en funció de l'època de l'any. 

✓ -Fer un cicle manual de poca durada de tots els sectors.  

Manteniment de les electrovàlvules  

✓ Cal evitar manipular les electrovàlvules, ja que encara que les electrovàlvules tinguin 
mecanismes per a dur a terme obertures manuals, estan dissenyades per ser obertes 
elèctricament des del programador.  

✓ Des del programador s'aturarà el reg.   

✓ En el cas que el programador funcioni correctament i se sospita de possibles problemes en una 
electrovàlvula, s'hauran de realitzar les següents operacions: 

✓ Verificar si el solenoide s'activa o fa soroll. 

✓ Verificar que arribi la tensió correcta al voltant dels 24 V.  

- si arriba tensió però el solenoide no s'activa, caldrà substituir-lo. 

- si no arriba tensió, caldrà revisar el cablejat o les connexions. 

✓ Utilitzar connexions estanques sempre. 

✓ Comprovar que el regulador de cabal de la vàlvula no estigui tancat. 

✓ Verificar que no hi hagi un pilot automàtic de pressió i estigui obturat o mal graduat. 

✓ Comprovar que l'aigua a l'entrada de l'electrovàlvula posseeixi la pressió suficient.  

✓ Desmuntar i netejar les peces de l'electrovàlvula, en concret la membrana i els conductes 
d'ompliment i buidatge de la cambra hidràulica. 

✓ Verificar l'absència de pedres a la base de la vàlvula. 
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✓ Verificar que l'assentament de la membrana no estigui deteriorat.  
✓ Comprovar possibles desperfectes a la membrana. 

 

Manteniment dels descodificadors 

✓ Comprovar les connexions en el descodificador. 

✓ Comprovar l'estat de les preses de terra.  

Els descodificadors estaran ubicats, normalment, a les arquetes de les electrovàlvules. Cal, doncs, tenir 
molt present la seva neteja.  

Manteniment dels cables i connexions 

✓ Per tal d'evitar que qualsevol tipus de connexió pugui quedar massa tibant o enterrada entre 
arquetes, s'han de realitzar, obligatòriament, totes les connexions dels cables dins de les 
arquetes. 

✓ Per tal que la caiguda de tensió sigui admissible, la secció dels conductors ha de ser l'adequada 
segons les electrovàlvules que s'obrin simultàniament i les seves longituds. 

✓ Marcar tots els extrems dels cables per poder-los identificar més fàcilment. 

✓ Revisar l'estat de les connexions. 

✓ Fer ús, sempre, de les connexions estanques. 

✓ Comprovar la caiguda de tensió.   

Manteniment dels sensors 

✓ Netejar el sensors. 

✓ Comprovar l'estat del sensor visualment i seguir el seu manual d'instruccions. 

✓ Verificar-ne el seu bon funcionament.  

✓ Revisar, cada any, l'estat de les bateries dels sensors que en duguin. 

✓ Contrastar les dades proporcionades per les estacions meteorològiques. 

✓ En cas de pluja, totes les instal·lacions han de disposar de mecanismes per aturar el reg.   

 

 MANTENIMENT DELS DISPOSITIUS DE TELECONTROL I TELEGESTIÓ 

 

A més de tots els esmentats a l’apartat anterior, els components dels dispositius de 

telecontrol i telegestió estan constituïts per instruments que basen el seu funcionament 

en un control remot i a distància. 
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Principals actuacions de manteniment dels dispositius de telecontrol i telegestió: 

✓ Supervisar diàriament el funcionament correcte del programa de telecontrol o telegestió. 

✓ Controlar el cost de funcionament de la telefonia mòbil.  

✓ Substituir, quan sigui convenient, les bateries a antenes repetidores de senyals, caixes 
programadores o relés receptors d'arqueta a piles.  

✓ Comprovar la integritat i orientació de les antenes. 

✓ Comprovar les cobertures en ràdio, GSM o GPRS.  

✓ Comprovar l'estat de cablejat en sistemes per cable. 

✓ Actualitzar el programari.   

 

1.5. MANTENIMENT DE LA PROGRAMACIÓ DELS REGS SEGONS 

ÈPOCA I NECESSITAT 

És necessari comprovar la idoneïtat del programa de reg per cada època de l’any en 

funció de: 

✓ La pluviometria del diferents sectors. 

 

✓ La dosi útil d’aigua a aportar segons la fondària de les arrels i la textura del sòl. 

 

✓ Les necessitats hídriques de les espècies vegetals i la climatologia de la zona 

on estan ubicades. 

 

1.6. ATURADA D’UNA INSTAL·LACIÓ DE REG 

Després de tenir aturada una instal·lació de reg durant un llarg període de temps se 

solen presentar molts problemes. Per això, no s’ha de deixar totalment aturada una 

instal·lació de reg, a no ser que aquesta aturada sigui necessària: com en zones molt 

fredes per evitar la congelació de l’aigua , davant de l’aplicació d’un decret de 

sequera...  

Procediments per a fer una aturada de la instal·lació de reg: 

✓ S'ha d'actuar amb cada element d'una instal·lació de reg tal com s'ha especificat en el punt 
Operacions de manteniment. 

✓ La instal·lació ha de ser aturada des del programador. 

✓ Tancar després la clau de pas, en el cas que sigui convenient. 
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✓ Desconnectar del corrent elèctric i treure piles o bateries. 
 

✓ Buidar d'aigua la instal·lació.  

✓ Buidar d'aigua, el màxim possible, les canonades, obrint les vàlvules de desguàs dels punts més 
baixos. 

✓ Per ajudar a fer el buidatge cap injectar aire a pressió. 

✓ Extreure l'aigua dels vasos dels aspersors i difusors mitjançant bufadors.  

✓ Lubricar les juntes de goma susceptibles de ressecar-se amb vaselina.  

✓ Seguir les instruccions del manual dels elements.   

 

1.7. PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI EN LES INFRAESTRUCTURES 

DE REG 

Per a prevenir la legionel·losi en les infraestructures de reg s’han de seguir les 

especificacions establertes pel Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, on hi consten els 

criteris higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi i la Guía 

técnica para la prevención y control de la legionel·losis en instal·lacions del Ministeri 

de Sanitat. Els programes de tractament dels sistemes de reg per aspersió al medi 

urbà fan referència als detallats a l’article 8.2 del Reial Decret 865/2003 per a les 

instal·lacions de menor probabilitat de proliferació i dispersió de la legionel·la.  

Tipus d'actuacions a les instal·lacions de reg: 

✓ Neteja i programa de manteniment. 

✓ Neteja i desinfecció de xoc. 

✓ Neteja i desinfecció en cas de brot. 
 

En funció dels resultats de les revisions, de l'avaluació del risc de legionel·losi, segons els factors 
estructurals, de manteniment i operacionals i del resultat de les analítiques es durà a terme un tipus 
d'actuació o una altra.  

Si és necessària una desinfecció, aquesta es pot dur a terme: 

✓ Desmuntant tots els mecanismes interns d'aspersors i difusors, netejant-los i submergint-los en 
una dissolució que contingui una concentració de 20 mg/l de clor residual lliure durant 30 minuts i 
aclarint-los seguidament amb aigua freda. 

✓ Introduint en tota la xarxa i a baixa pressió una solució que contingui una concentració de 20 mg/l 
de clor residual lliure, i deixant-ho actuar durant 30 minuts i seguidament buidar la instal·lació i 
aclarir-la.  
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En les instal·lacions incloses en el RD 865/2003, cal elaborar i aplicar un Programa de manteniment que 
inclogui: 

✓ Un esquema que representi el funcionament hidràulic de la instal·lació. 

✓ Operacions relacionades amb la revisió, neteja, desinfecció i manteniment. 

✓ Certificats de neteja i desinfecció.  

S'ha de disposar, també, d'un Registre d'operacions de manteniment que inclogui: 

✓ La data de realització de les tasques de revisió, neteja i desinfecció. 

✓ La data de realització de qualsevol altra operació de manteniment. 

✓ La data dels resultats analítics. 

✓ Signatura del responsable tècnic.   

 

2. PERIODICITAT DE LES TASQUES DE MANTENIMENT DE 

LES INFRAESTRUCTURES DE REG 

 

ORD 
OPERACIONS DE 
MANTENIMENT 

COMENTARI 
SOBRE QUAN 
CAL FER LES 

TASQUES 

PERIODIFICACIONS 
AIGUA POTABLE 

PERIODIFICACIONS 
AIGUA NO POTABLE 

1 Manteniment dels emissors 

1.1 

Comprovar l'absència 
de fulles i zones 

entollades al voltant 
dels emissors. 

 Trimestral Mensual 

1.2 

Comprovar si el 
desguàs dels emissors 

més baixos és 
admissible. 

 Trimestral Mensual 

1.3 

Netejar vàlvules 
antidrenatge o afegir 

emissor antidrenant on 
calgui. 

Quan es detectin 
entollaments. 

Quinzenal Semestral 

1.4 
Inspeccionar 

visualment ajust dels 
emissors. 

 Quinzenal  

1.5 
Enrasar els aspersors i 

difusors. 
Quan calgui. Quinzenal  

1.6 
Netejar els emissors 
amb incrustacions 

calcàries. 

Quan hi hagi 
incrustacions. 

Quinzenal  

1.7 
Substituir toveres que 

reguen malament. 
Quan calgui. Quinzenal  
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1.8 

Desmuntar i netejar els 
filtres interns i purgar 

els cossos d'aspersors 
o difusors que no 

emeten prou aigua. 

Quan calgui. Quinzenal  

1.9 
Comprovar i netejar els 
filtres dels sistemes de 

reg localitzat. 

Segons pressió 
entrada i sortida 

del filtre. 
Anual Semestral 

1.10 

Comprovar visualment 
la presència de taques 
d'humitat al voltant dels 

degotadors per a 
detectar possibles 

obturacions. 

 Quinzenal Setmanal 

1.11 

Recol·locar les línies 
de degotadors a la 
posició correcta i 

subjectar les línies al 
terra amb piquetes o 

elements similars, per a 
evitar que es moguin. 

Quan calgui. Quinzenal  

1.12 

Col·locar maniguets 
passa-murs en petites 

fuites o en els 
pinçaments de les 

canonades de 
degoteig. 

 Quinzenal  

1.13 
Purgar els sectors de 

reg localitzat destapant 
els finals de les línies. 

Quan calgui. Semestral Trimestral 

1.14 

Purgar els sectors 
d'aspersió obrint els 

taps finals o traient els 
cossos dels aspersors. 

Quan hi hagi 
obturacions 
freqüents. 

Anual Semestral 

1.15 

Purgar els sectors de 
difusors o 

miniaspersors de 
diversos ragis traient 

els broquets i col·locant 
els taps de purga 

originals. 

Quan hi hagi 
obturacions 
freqüents. 

Anual Semestral 

2 Manteniment de les boques de reg 

2.1 
Comprovar 

l'estanquitat. 
 Trimestral  

2.2 

Netejar la brutícia que 
hagi pogut entrar a la 

carcassa de la boca de 
reg. 

 Trimestral  

2.3 
Verificar si hi ha 
desperfectes o 

corrosions. 

 Trimestral  

2.4 

Comprovar l'existència 
i el correcte estat de les 

tapes i el seu bon 
encaix i enrasat a nivell 

de terra. 

 Trimestral  

2.5 

Comprovar el correcte 
estat de la maneta 

d'obertura de la vàlvula 
que no estigui rovellada 

o recremada. 

 Trimestral  
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2.6 

Comprovar que 
conservin la indicació 
del tipus d'aigua no 
potable si és el cas. 

 Trimestral  

2.7 
Pintar boques de reg i 

tapes. 
Quan estiguin 
deteriodades. 

  

3 Manteniment de les canonades 

3.1 

Inspeccionar 
visualment el 

recorregut de les 
canonades per detectar 

fuites. 

 Quinzenal  

3.2 Senyalitzar les fuites. Quan hi hagi fuites.   

3.3 

Anotar detalls de les 
fuites observades: on 

es produeixen, 
diàmetre de la 
canonada o de 

l'accessori afectat, 
profunditat, cabal 

aproximat de la fuita, 
accessoris necessaris 

per a la reparació. 

Quan hi hagi fuites.   

3.4 

Reparar les fuites 
incloses en les 

condicions i garanties 
del manteniment. 

Quan hi hagi fuites.   

3.5 

Anotar i assenyalar 
sobre el plànol la 
posició real de les 

canonades. 

Sempre que 
s'identifiqui una 

canonada. 
  

3.6 
Purgar les canonades 

primàries. 
 Anual Semestral 

3.7 
Purgar les canonades 

secundàries. 
 Anual Semestral 

3.8 
Purgar les canonades 

laterals. 
 Anual Semestral 

3.9 

En canonades 
primàries, verificar que 

el comptador no es 
mou amb tots els 
sectors tancats. 

 Semestral Trimestral 

3.10 

En canonades 
secundàries i laterals, 
verificar que el cabal 
circulant i la pressió 
són les habituals. 

 Anual  

3.11 

Comprovar l'estanquitat 
de la canonada primària. 
En 30 minuts la pressió 

no pot disminuir més que 
l'arrel quadrada de la 
cinquena part de la 

pressió inicial. 

  Anual 

4 Manteniment dels elements del capçal de reg 

4.1 Manteniment general dels elements del capçal de reg 

4.1.1 
Revisar els panys i 

portes i lubricar si cal. 
 Mensual  

4.1.2 
Netejar o endreçar 

l'espai i els accessos. 
 Mensual  



PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ DE  
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 2018 – 2028 
 
 
  Annex 20.  Manteniment dels elements de reg 
 

 

           PDVUL’H - 491 

4.1.3 
Pintar els espais on la 
pintura de protecció 
estigui deteriorada. 

Quan calgui.   

4.1.4 

Comprovar el correcte 
desguàs de l'aigua i 
que no hi hagi zones 

on s'acumuli. 

 Mensual  

4.2 Manteniment de les bombes 

4.2.1 
Verificar l'absència de 

fuites i corrosions. 
 Quinzenal  

4.2.2 
Comprovar que la 

bomba estigui 
encebada. 

 Mensual Quinzenal 

4.2.3 
Posar en marxa 
manualment les 

bombes. 

 Quinzenal  

4.3 
Manteniment dels 

filtres 
   

4.3.1 

Comprovar la 
diferència de pressió 

entre l'entrada i la 
sortida dels filtres. 

 Setmanal Diari 

4.3.2 
Buidar d'aigua les 

carcasses dels filtres. 

A les aturades de 
la instal·lació, risc 

de glaçades. 
 Anual 

4.3.3 Netejar filtres. 
Si la diferència de 
pressió > 5mca. 

Setmanal  

4.4 Manteniment de les vàlvules 

4.4.1 
Comprovar que les 

vàlvules tanquin 
totalment. 

 Semestral Trimestral 

4.4.2 

Verificar que les 
vàlvules d'esfera estan 

totalment obertes o 
totalment tancades. 

 Quinzenal  

4.4.3 

Comprovar que les 
vàlvules de retenció no 

estiguin obstruïdes i 
que tanquin bé, 

impedint el retrocés de 
l'aigua. 

 Semestral Trimestral 

4.4.4 
Comprovar si hi ha 

fuites. 
 Quinzenal Semestral 

4.4.5 

Revisar membranes i 
netejar els foradets del 
cos de la vàlvula, de la 
tapa i de la membrana i 
els petits filtres interns, 

segons el manual 
d'instruccions de cada 

model. 

Quan calgui.   

4.5 Manteniment dels manòmetres i filtres 

4.5.1 Revisar el filtre.  Anual Semestral 

4.5.2 
Comprovar les lectures 

dels manòmetres. 
 Trimestral  

4.6 Manteniment dels elements de seguretat 
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4.6.1 

Comprovar que els 
reductors de pressió 
mantenen la pressió 
correctament, o amb 

petites variacions 
admissibles. 

 Semestral Trimestral 

5 Manteniment de les arquetes 

5.1 

Comprovar que les 
tapes de les arquetes 
estiguin en bon estat i 
en posició correcta. 

Sempre. Quinzenal  

5.2 
Pintar les tapes 

rovellades. 
Quan calgui.   

5.3 
Netejar les juntes entre 
el marc i la tapa de les 

arquetes. 

 Semestral  

5.4 

Inspeccionar 
visualment tots els 

elements de l'interior 
de l'arqueta, 

especial atenció a 
les connexions 

estanques i a cables 
rossegats. 

 Semestral  

5.5 
Comprovar que no 
existeixin fuites o 

degoteigs. 

 Quinzenal  

5.6 

Comprovar el bon 
drenatge del fons de 
l'arqueta, una galleda 

d'aigua hauria de 
desaparèixer 

instantàniament. 

 Semestral  

6 Manteniment dels automatismes 

6.1 Manteniment general dels automatismes 

6.1.1 

Realitzar cicles de reg 
manual des del 

programador, de tots 
els sectors, i comprovar 

el correcte 
funcionament. 

Per exemple, 
després de segar. 

Quinzenal  

6.1.2 
Comprovar l'estat de 

les connexions. 
 Quinzenal  

6.2 Manteniment els programadors elèctrics 

6.2.1 

Comprovar que hi ha 
alimentació elèctrica i 

que la pantalla 
funciona. 

 Quinzenal  

6.2.2 
Comprovar que el 
programador tingui 

l'hora actual correcta. 

 Quinzenal  

6.2.3 
Comprovar que el 

programador estigui en 
posició "Auto". 

 Quinzenal  

6.2.4 

Revisar que el 
programa de reg sigui 
l'adequat a l'època de 

l'any. 

 Trimestral  

6.2.5 Substituir les bateries.  Anual  

6.3 Manteniment dels programadors a piles 
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6.3.1 
Substitució de bateries 

a l'inici del període 
important de regs. 

Sempre que hi 
hagi indicador de 
bateria baixa i a 
l'inici del període 

important de regs. 

Anual  

6.4 Manteniment de les electrovàlvules 

6.4.1 
Comprovar si el 

solenoide s'activa o fa 
soroll. 

Si hi ha problemes 
en l'obertura de les 

vàlvules. 
Anual Semestral 

6.4.2 
Comprovar si arriba la 

tensió correcta al 
voltant dels 24 V. 

Si hi ha problemes 
en l'obertura de les 

vàlvules. 
Anual Semestral 

6.4.3 
Substituir solenoides 

utilitzant sempre 
connexions estanques. 

Quan calgui.   

6.4.4 

Comprovar que la 
pressió de l'aigua a 

l'entrada de 
l'electrovàlvula és 

suficient. 

Si hi ha problemes 
en l'obertura de les 

vàlvules. 
Semestral Trimestral 

6.4.5 

Desmuntar i netejar les 
peces de 

l'electrovàlvula, 
especialment la 

membrana i els petits 
conductes d'omplir i 

buidar la cambra 
hidràulica. 

Si presenta 
problemes en 
l'obertura o 

tancament de les 
vàlvules. 

  

6.4.6 
Comprovar que no hi 
hagi pedres a la base 

de la vàlvula. 

Si presenta 
problemes en el 
tancament de les 

vàlvules. 

  

6.5 Manteniment dels cables i connexions 

6.5.1 
Revisar l'estat de les 

connexions. 
 Semestral  

6.5.2 
Col·locar connexions 
estanques on no n'hi 

hagi. 

Sempre que es 
vegin connexions 
que no en porten. 

Quinzenal  

6.6 Manteniment dels sensors 

6.6.1 

Verificar el bon 
funcionament dels 

sensors i que realment 
detecti i actuïn amb els 

seus paràmetres. 

Quan sembli que 
no actuen. 

Semestral  

6.6.2 

Comprovar cada any 
l'estat de les bateries 
dels sensors que en 
portin (principalment 

als sensors sense fils). 

Quan sembli que 
no actuen. 

Anual  

7 Manteniment dels dispositius de telecontrol i telegestió 

7.1 

Supervisar diàriament a 
l'ordinador el correcte 

funcionament del 
programa de telecontrol 

o telegestió. 

 Diari  

7.2 

Comprovar les 
indicacions sobre 

l'estat de les bateries 
que hi apareguin. 

 Diari  
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7.3 

Comprovar les 
indicacions sobre les 
lectures de consums 

d'aigua. 

 Diari  

 

 

 

3. EXEMPLE DE FITXA DE SEGUIMENT DEL MANTENIMENT 

MENSUAL D’EMISSORS DE REG LOCALITZAT 

Mes: 

Data: 

Parc o jardí: 

Persona responsable: 

Nombre total de sectors: 

Nombre de comptadors: 

 Lectura de comptadors: 
 

Feines realitzades Seguiment 

1 Comprovar l'absència de fuites i zones entollades al voltant dels 
emissors. 
 
Observacions:  

 

 

 

 

2 Ajustar la pressió amb el reductor de la pressió o el regulador de 
cabal de l'electrovàlvula. 
 
Observacions:  

 

 

 

 

3 Purgar els sectors d'aspersió obrint els taps finals o traient els 
cossos del sector. 
 
Observacions:  

 

 

 

 

4 Comprovar i netejar els filtres els sistemes de reg localitzat. 
 
Observacions 
: 

  

5 Recol·locar les línies de degotadors a la posició correcta i subjectar 
les línies al terra amb piquetes o elements similars per evitar que 
es moguin. 
 
Observacions:  

 

 

 

 

6 Purgar els sectors de reg localitzat destapant els finals de les línies. 
 

Observacions:  
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1. INTRODUCCIÓ 

Segons la OMS, el 15% de la població mundial té algun tipus de diversitat funcional i 

un 25% algun tipus de limitació temporal o permanent en la utilització diària de l’entorn 

físic, el que suposa un total del 40%. Coneixent, a més, que en qualsevol moment de 

la vida tothom es troba amb algun tipus de circumstància que impedeix l’ús 

convencional de l’entorn, aconseguir espais inclusius on totes les persones es moguin 

amb autonomia es converteix en un objectiu essencial, permetent a tots participar en la 

societat en situació d’igualtat. 

 

 

 

 

2. OBJECTIUS DE L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 

✓ L’objectiu de l’accessibilitat universal és aconseguir entorns inclusius o 

integradors on no es discrimini cap persona independentment de les seves 

circumstàncies. 

✓ L’accessibilitat universal garanteix les mateixes condicions a tothom, malgrat 

tinguin capacitats diferents. 

✓ Assolir l’accessibilitat universal és aconseguir que totes les persones participin 

en la societat en situació d’igualtat, de manera que les oportunitats siguin les 

mateixes per a tots. 

 

3. PER QUÈ ÉS NECESSÀRIA L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL? 

✓ El 15% de les persones en el món té algun tipus de diversitat funcional. 

✓ A més, un 25% de la població mundial també presenta algun tipus de limitació 

en l’ús de l’entorn físic. 

✓ Per tant, el 40% de la població mundial té algun tipus de limitació temporal o 

permanent en  l’ús del seu entorn físic. 

✓ Actualment, existeixen en el món al voltant de 900 milions de persones majors 

de 60 anys.  Es preveu que l’any 2.050 aquesta xifra augmenti fins els 2.000 

milions. 

✓ A Espanya, actualment, el 50% de les persones amb algun tipus de diversitat 

funcional són majors de 65 anys, un grup de persones que actualment 

representa el 17% de la població espanyola.  Es preveu que en 40 anys 

L’accessibilitat Universal, és un mètode d’accessibilitat que garanteix 

la igualtat de totes les persones en la utilització de l’entorn físic. 
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augmenti fins el 40%. 

✓ Això confirma que el volum de persones que pateixen circumstàncies diverses 

augmentarà molt en un futur proper. 

✓ En algun moment de la vida, tothom travessa per algun tipus de limitació 

temporal o permanent en la utilització de l’entorn físic.  

 

4. METODOLOGIA 

Aquest mètode proporciona el coneixement objectiu i quantificat del nivell 

d’accessibilitat de l’espai estudiat i focalitza les accions necessàries per aconseguir 

adaptar-lo per a totes les persones.   

És un mètode paramètric que enllaça les necessitats de tots els usuaris per a poder 

utilitzar l’espai de forma autònoma.  D’aquesta manera, s’aconsegueix garantir la 

igualtat de condicions en l’ús de l’entorn físic a totes les persones, presentin o no una 

diversitat funcional o limitació. 

 

Estableix quatre nivells d’accessibilitat: 

Estàndard: accessibilitat entre el 40 i 60% 

Bronze: accessibilitat entre el 60 i 75% 

Plata: accessibilitat entre el 75 i 90% 

Or: entre el 90 i el 100%  
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La tendència futura marcada per les decisions ciutadanes i administratives és 
l’assoliment d’un model de ciutat més agradable per viure-hi, una ciutat de la qual 
puguin gaudir més fàcilment els ciutadans i ciutadanes, i una ciutat més respectuosa 
amb el medi natural.  
 
Una de les variables que fa possible aquest nou model de ciutat més verda és, 
evidentment, la biodiversitat urbana.  
 
L’Hospitalet presenta gairebé la totalitat de la seva superfície urbanitzada, i al municipi 
són gairebé residuals les zones naturals. L’única excepció és el tram de riu Llobregat 
que pertany al municipi, encara hi persisteixen una fauna i vegetació interessants.  
 
Els espais verds urbans tenen una vegetació eminentment al·lòctona, formada per 
plantes ornamentals en gran part i per vegetació ruderal. Pel que fa a la fauna hi 
trobem tot un seguit d’espècies que aprofiten els avantatges que tenen les ciutats. 
Multitud d’espècies s’aprofiten de la infinitat de refugis per ajocar-s’hi, de la facilitat per 
trobar-hi aliment de forma abundant, de la falta de depredadors i de l’escalfor que 
produeix la mateixa ciutat.  
 
La biodiversitat o diversitat ecològica és la totalitat de varietats de dotacions 
genètiques, d’espècies i d’ecosistemes. Així doncs, una bona biodiversitat és 
símptoma del bon estat de salut d’un ecosistema. 
 
Com qualsevol ecosistema, el medi urbà no es comporta de manera estàtica, 
previsible o ordenada. L’aparent simetria i coherència de carrers i edificis contrasta 
amb la velocitat amb què el paisatge urbà i els seus habitants canvien i evolucionen.  
 
Cada any s’inauguren edificis nous, es milloren parcs i l’arbrat urbà creix o varia. Com 
un ecosistema natural més, tota la microfauna i els vertebrats que se n’alimenten 
varien adaptant-se a aquests canvis.  
 
A més, el cicle anual, els fenòmens climatològics tan canviants i la consegüent variació 
en la disponibilitat de refugi i aliment afecten la vida dels nostres animals i plantes de 
la mateixa forma que en un bosc o en uns aiguamolls. Entenem com a biodiversitat 
urbana el conjunt d’animals i plantes que podem trobar en una ciutat, tant a les zones 
verdes com als edificis moderns.  
 
Els projectes que es realitzen per tal de fomentar la riquesa faunística i revaloritzar el 
patrimoni natural de la ciutat són els següents: 
 
 

1. CAIXES NIU 

Es ben conegut el paper beneficiós de les aus insectívores en l’equilibri ecològic, 

sobretot en zones fortament humanitzades, com és el cas de la nostra ciutat. Els ocells 

passeriformes són uns clars depredadors d’insectes que controlen les seves 

poblacions i uns dispersadors de llavors molt eficients.  

 

Una manera de gestionar aquest tipus de fauna, és mitjançant la instal·lació de caixes-

niu en espai verds o parcs urbans.  
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Les caixes niu ofereixen refugi a algunes espècies d’aus suplint els refugis naturals 

que no es poden trobar en els parcs urbans per falta d’arbres vells, de sotabosc i 

d’amagatalls suficients. Aquesta mesura, a més, ofereix una manera de controlar les 

poblacions d’algunes espècies, i l’èxit de la cria. I a més representen un paper 

educatiu molt important en joves i infants. 

 

El seguiment de les caixes niu consisteix en la revisió de les caixes dividida en tres 

sessions que es realitzen a la primavera, durant els mesos d’abril, maig i juny, per tal 

de determinar l’estat d’ocupació i cria dins les caixes. Durant la resta d’estona i durant 

la mateixa observació de les caixes, es van anotant les diferents espècies observades 

a mode d’inventari i distribució. 

 

Els resultats finals mostren unes dades molt interessants a nivell d’ocupació en àrees 

urbanitzades. Aquesta diversitat quant a les espècies d’avifauna i la ocupació de les 

caixes niu proporciona una gran oportunitat quant a la observació directa de les 

espècies i del comportament reproductor així com a efectes de divulgació a través de 

petites classes de biologia, cursos i tallers amb infants, joves i adults. 

 

L’inventari d’aus s’ha incrementat en una espècie (Bubulcus ibis) al parc de Can 

Buxeres. Aquest fet reforça el potencial que poden tenir els espais verds com a àrees 

de repòs per a aus que realitzen llargs desplaçaments en espais naturals.  

 

L’actuació de la col·locació de caixes es valora molt positiva com a mesura de 

conservació i divulgació per a les aus urbanes, donada l’evidència de la falta de refugi 

amb que es troben les aus en aquestes situacions i l’alt grau d’ocupació assolit.. 

 

Atès l’increment en la ocupació de les caixes niu i de la varietat d’espècies 

(biodiversitat) inventariades, els beneficis que comporten les poblacions d’aus 

passeriformes per a l’ecosistema urbà quant a controladors biològics de les poblacions 

d’insectes, dispersadors de llavors i sensibilització ambiental de la ciutadania, i per tal 

d’anar enregistrant les dades de manera sistemàtica i útil, es considera necessària la 

continuïtat del seguiment de les caixes niu als parcs. 

 

 

2. HOTELS D’INSECTES 

Es tracta de la creació d’un espècie de “nius”, que protegiran i conservaran algunes  

espècies d’insectes, que beneficien la flora urbana i la biodiversitat, millorant el medi 

ambient.  

Aquest hotel, gràcies als “pisos”, “façanes” i “habitacions” de que disposen, s’utilitza 

com a refugi de manera natural que protegirà els insectes, de manera que disposaran 

del lloc adient per niar i també per protegir-los durant la temporada d’hivern. 
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El material que es col·loca a l’interior de cada “habitació” de l’hotel, fa que a cada lloc 

entrin espècies concretes, ja que es tracta de l’habitació que més els hi agrada. En 

aquest cas, les habitacions s’han omplert de palla, canyes, pals de fusta, pinyes i 

garrofers. Cadascun d’aquests materials atrau uns tipus d’espècies diferents.  

S’utilitzen diversos tipus de materials per tal d’obtenir a l’interior les espècies concretes 

i que resulten més convenients.  Aquests hotels d’insectes incrementaran les espècies 

pol·linitzadors i controladors de plagues, millorarà la flora i l’ecosistema urbà a traves 

dels parcs municipals i augmentaran la biodiversitat a la nostra ciutat. 

Es tracta d’insectes específics que protegiran les plantes mitjançant la seva acció 

pol·linitzadora, així com el controladors biològics de les plagues a traves de la seva 

alimentació. Per altre banda, són espècies pacífiques, que no afecten als éssers 

humans.   Entre d’altres les abelles  i aranyes caçadores. 

Existeixen molts tipus diferent d’abelles (Anthidium sp.) a la natura i es coneixen 

normalment les abelles de la mel. En aquest cas es tracta de les abelles que no 

fabriquen la mel. Són pol·linitzadores de les plantes, així com també grans 

controladores de plagues. Aquest tipus d’abella, es pot acollir per part de l’ésser humà 

sense cap perill. 
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L’aranya Aranya caçadora (Salticus scenicus): és insecte molt petit que presenta entre 

5 i 7 mm de longitud. La importància que generen dins el control biològic de les 

plagues és que s’alimenten d’altres insectes i aranyes, d’una mida similar, i també 

d’uns mosquits que poden presentar unes dimensions superiors a les seves 

(aproximadament el doble). Aquesta aranya és considera inofensiva per als humans. 

 

3. CONSERVACIÓ DE FALCIOTS (APUS APUS) I BALLESTERS 

(APUS MELBA)  

L’elevada velocitat amb que s’està reduint actualment la diversitat biològica és un fet 

que produeix un gran risc als ecosistemes, que fa necessària la presa de mesures per 

a la conservació de totes les espècies, sobretot les protegides. 

A l’Hospitalet, una ciutat compacte i densament urbanitzada, la conservació de la 

fauna urbana és una prioritat.  

L’objectiu del projecte és la conservació dels falciots i ballesters, espècies protegides 

que nidifiquen a la nostre ciutat.  

Després de la identificació dels edificis i ubicacions on nidifiquen, s’enregistra al mapa 

cartogràfic municipal.   

Gràcies a les característiques de l’edificació que presenta la ciutat, gaudim d’una de 

les poblacions de falciots (Apus apus) i ballesters (Apus melba) més important de 

Catalunya. Mentre que la tendència a d’altres municipis i a Europa, és el declivi 

d’aquestes poblacions. 

El principal factor de disminució de les poblacions d’aquesta espècie insectívora és la 

desaparició dels seu hàbitat. Els falciots i els ballesters acostumen a viure dins l’àmbit 

urbà, instal·lant els seus nius a l’interior dels forats de ventilació de les mitjaneres dels 

edificis. Les noves construccions i rehabilitacions d’edificis antics, eliminen en moltes 

ocasions aquests indrets on falciots i ballesters poden construir els seus nius. 

Mitjançant l’inventari actualitzat dels nius, s’obté la possibilitat de conservar-los en el 

moment que aquella façana hagi de patir una rehabilitació o enderroc. Bé conservant-

los o bé reposant-los dins l’estructura de la nova construcció. Afavorint així les 

poblacions d’aquestes aus. 

Els falciots i els ballesters són espècies protegides per la llei pel Reial Decret 

439/1990, a l’Annex II com a Espècie d’Interès Especial, i pel Decret Legislatiu 2/2008, 

com a espècie protegida dins la Categoria D. 

Cal conservar, doncs, aquestes poblacions de falciots que afavoreixen la salut 

mediambiental i també la dels éssers humans, ja que donada la seva condició d’aus 

insectívores contribueixen al control de les poblacions d’insectes, entre les quals 

podem esmentar el mosquit tigre. 
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És una activitat on tots els ciutadans es poden fer coresponsables i participants 

d’aquest projecte.  Amb una prèvia formació i adquisició dels coneixements previs per 

tal de poder realitzar l’inventari, es desenvoluparà, alhora, una tasca de sensibilització 

ambiental que és prioritària per a la consecució de l’objectiu principal: la conservació 

de la biodiversitat urbana a la nostra ciutat.  

S’organitzen xerrades formatives per a la identificació de les espècies (Apus apus i 

Apus melba), així com una introducció del seu hàbitat i ecologia i la seva importància 

per a l’ecosistema urbà.  

La localització dels nius es realitza, preferentment, des del mes de maig a l’agost, i les 

millors hores són a primera del matí i la darrera del capvespre.   

Un cop finalitzada la recerca dels nius, les dades s’enregistren i es lliuren també a la 

Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, per tal 

de fer-la arribar al Cos dels Agents Rurals, responsables de la gestió directa de la 

protecció i conservació de la fauna salvatge. 

 

4. CONSERVACIÓ DELS QUIRÒPTERS (RATPENATS)  

Els quiròpters són un dels grups de vertebrats que han presentat una vinculació més 

important amb les zones urbanitzades al llarg de la història. A causa de la seva 

ecologia presenten un paper molt important en la regulació i control de les poblacions 

emergents d’insectes nocturns a la nostra ciutat.  

Cada vegada més les poblacions urbanes de ratpenats es veuen reduïdes a causa de 

la disminució de refugis adequats i d’un empobriment general de les zones 

naturalitzades d’on obtenen refugi, aigua i aliment. Per aquest motiu, des de fa anys, 

es va iniciar aquest projecte com a mesura correctora.  Actualment hi ha un total de 20 

caixes-refugi per a ratpenats per a reemplaçar l’absència de refugis naturals. Aquestes 

caixes es van distribuir al parc de Can Buxeres, Les Planes, Bellvitge i l’Alhambra. 

El seguiment del projecte inclou una revisió de les caixes-refugi amb els objectius de 

poder determinar l’ús d’aquestes com a refugis de cria o, alternativament, com a 

refugis de pas durant la migració, i de quina manera influeixen en la conservació de les 

poblacions urbanes de quiròpters. 

A  l’Hospitalet s’ha detectat la presència de cinc espècies de quiròpters totes elles amb 

un estatus comú de protecció legal: la Directiva d’Hàbitats i la llei de protecció dels 

animals. 

Es considera convenient la continuïtat d’aquest projecte, per tal d’obtenir dades 

suficients de manera constant i comparable i poder extreure les conclusions de 

l’evolució del projecte i del benefici que aquestes poblacions aporten a l’ecosistema 

urbà, com a mitjà per a preservar les cinc espècies de quiròpters que s’han identificat a 
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la ciutat, l’enriquiment de la biodiversitat urbana i el control biològic dels insectes 

nocturns.  

 

5. PROJECTE DE REINTRODUCCIÓ DEL FALCÓ PELEGRÍ 

Aquest projecte s’inicià l’any 2008, amb el recolzament del govern municipal i 

l’autorització de la Direcció General del Patrimoni Natural i Medi Físic del Departament 

de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  

Els seus objectius són els següents:  

✓ Establir una població nidificant i viable del falcó pelegrí a la ciutat 

✓ Incrementar la riquesa faunística de la ciutat 

✓ Millorar la gestió dels espais urbans (contribució a la regulació de les 

poblacions d’aus urbanes titllades com a flagells: coloms estornells, cotorres,... 

etc) 

Fruit del desenvolupament del projecte, a la ciutat comptem actualment amb una 

parella reproductora estable, que l’any 2013 es va reproduir per primera vegada al 

municipi, i que ha continuat reproduint-se cada any fins el 2017. 

També s’ha pogut constatar la presència d’una altra parella estable (encara que no es 

reprodueix) que situar-se al terrat de l’edifici Hesperia Tower. En total, al municipi hi ha 

distribuïdes quatre caixes-niu: 

✓ Plaça Europa – edifici Realia: ocupada pel falcó pelegrí  

✓ Plaça Europa – Hesperia Tower (sota el restaurant) 

✓ Santa Eulàlia: església de Santa Eulàlia de Mèrida 

✓ Torre d’alta tensió d’Endesa situada a les immediacions del riu Llobregat, 

on es reprodueix una parella de xoriguers (Falco tinnunculus).   

El falcó pelegrí és una espècie escassa que, des del punt de vista de la biodiversitat, 

precisa d’actuacions de protecció i reintroducció. És una espècie protegida per la 

legislació de Catalunya, l’Estat Espanyol, la Unió Europea i per altres disposicions 

legals d’abast mundial: 

✓ Directiva 79/409/CEE, Annex I (Espècie d’interès comunitari objecte de 

mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

✓ Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Annex IV (Espècie 

objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat, amb la 

finalitat d’assegurar la seva supervivència i reproducció a la seva àrea de 
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distribució). 

✓ Reial Decret 439/1990, Annex II (Espècie d’interès Especial) 

✓ Decret Legislatiu 2/2008, Espècie protegida (Categoria B) 

✓ Decret 148/1992, Annex I (Espècie sensible) 

 

El total de falcons que han nascut a la ciutat de manera natural, tots ells a la Torre 

Realia, des de l’inici del projecte han estat 13 individus (uns 2-3 per any) 

Un cop nascuts es realitza l’anellament dels pollets.  Aquestes anelles s’identifiquen 

amb un codi alfanumèric que permet identificar cada un dels exemplars.  

Un estudi realitzat per l’àrea de Salut Ambiental conclou  que l’àmbit de la plaça 

Europa és un dels llocs on s’ha fet la introducció amb èxit del falcó pelegrí a la ciutat i, 

actualment, és una de les zones de la ciutat sense impacte pels coloms, així doncs, és 

una valoració positiva tant per què no hi ha punts negres de coloms, com per l’estat del 

mobiliari urbà i a més no ha estat necessària l’aplicació de mesures de control pels 

coloms.   

La dada de població de coloms, general a la ciutat és de 1.900 coloms/Km², mentre 

que a la plaça Europa (en espais en un radi no superior a 500m de la caixa niu) és de 

7 coloms/Km². 

 

 


