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RESUM 
 

 

• Títol del Treball de Fi de Carrera: PLA DE GESTIÓ D’ARBRAT VIARI DELS BARRIS 

AIGUADOLÇ, CENTRE POBLE, OASIS I SANT CRISPÍ DE LA VILA DE SITGES. 

• Autor: Enrich i Saldias, Xavier 

• Tutor: Fàbregas i Bargalló, Xavier 

 

Es proposa un pla de gestió i manteniment per l’arbrat viari dels barris Aiguadolç, Centre Poble, Oasis 

i Sant Crispí de Sitges, a partir de les dades recollides en les inspeccions de camp.  

 

La gestió dels arbres ha de garantir la seva funcionalitat, la seguretat de ciutadans i propietats, 

respectar el medi ambient, promoure la sostenibilitat i aportar als arbres les seves necessitats vitals. 

Els principals problemes són l’espai disponible per l’arbre i les podes excessives. Quasi sempre a 

causa d’una mala elecció d’espècie.  

 

S’ha procurat que el pla de gestió fos simple, ràpid d’entendre i utilitzar, precís en els seus resultats i 

flexible. S’han combinat i utilitzat varis mètodes tècnics per a la valoració dels arbres ornamentals que 

s’utilitzen actualment amb èxit. 

 

El patrimoni arbori de Sitges està format aproximadament per 4.136 arbres, 832 dels quals estan en 

els barris estudiats. 

 

Els resultats mostren que hi han 10 arbres massa perillosos i/o en un estat de salut molt greu, 11 

arbres necessiten ser trasplantats, el 56% tenen problemes d’adaptació a l’espai i el 41% tenen 

interferències. La majoria de la resta tenen un estat de salut normal i pocs gaudeixen d’un bon estat.  

 

Les actuacions de millora i manteniment més importants proposades són la tala d’arbres perillosos (6 

ut) i en mal estat i irrecuperables (4 ut), les trasplantacions (11 ut), la tala gradual d’arbres amb 

problemes d’adaptació (467 ut), la plantació de 382 arbres i la substitució gradual a curt termini de 

358 arbres. 

 

PARAULES CLAU: Sitges, Arboricultura, Gestió, Arbres Ornamentals, Poda 

 

 



RESUMEN 
 

 

• Título del Trabajo de Final de Carrera: PLAN DE GESTIÓN DE ARBOLADO VIARIO DE LOS 

BARRIOS AIGUADOLÇ, CENTRE POBLE, OASIS I SANT CRISPÍ DE LA VILA DE SITGES. 

• Autor: Enrich i Saldias, Xavier 

• Tutor: Fàbregas i Bargalló, Xavier 

 

Se propone un plan de gestión y mantenimiento para el arbolado viario de los barrios Aiguadolç, 

Centre Poble, Oasis i Sant Crispí de Sitges, a partir de los datos recogidos en las inspecciones de 

campo.  

 

La gestión de los árboles debe garantizar su funcionalidad, la seguridad de ciudadanos y 

propiedades, respetar el medio ambiente, promover la sostenibilidad y aportar a los árboles sus 

necesidades vitales. Los principales problemas son el espacio disponible para el árbol y las podas 

excesivas. Casi siempre a causa de una mala elección de especie.  

 

Se ha procurado que el plan de gestión fuera simple, rápido de entender y utilizar, preciso en sus 

resultados y flexible. Se han combinado y utilizado varios métodos técnicos para la valoración de los 

árboles ornamentales que se utilizan actualmente con éxito.  

 

El patrimonio arbóreo de Sitges está formado aproximadamente por 4.136 árboles, 832 de los cuales 

están en los barrios estudiados.  

 

Los resultados muestran que hay 10 árboles demasiados peligrosos y/o en un estado de salud muy 

grave, 11 árboles necesitan ser trasplantados, el 56% tienen problemas de adaptación al espacio y el 

41% tienen interferencias. La mayoría del resto tiene un estado de salud normal y pocos disfrutan de 

un buen estado.  

 

Las actuaciones de mejora y mantenimiento más importantes propuestas son la tala de árboles 

peligrosos (6 ut) y en mal estado e irrecuperables (4 ut), las trasplantaciones (11 ut), la tala gradual 

de árboles con problemas de adaptación (467 ut), la plantación de 382 árboles y la sustitución gradual 

a corto plazo de 358 árboles.  

 

PALABRAS CLAVE: Sitges, Arboricultura, Gestión, Árboles Ornamentales, Poda 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

• Title of the Report: MAINTENANCE PLAN FOR THE STREET TREES OF THE 

NEIGHBOURHOODS AIGUADOLÇ, CENTRE POBLE, OASIS I SANT CRISPÍ IN SITGES 

• Author: Enrich i Saldias, Xavier 

• Tutor: Fàbregas i Bargalló, Xavier 

 

A managing and maintenance plan is proposed for the street trees of the neighbourhoods Aiguadolç, 

Centre Poble, Oasis and Sant Crispí in Sitges. 

 

The managing of trees must guarantee their functionality, the safety of citizens and properties, respect 

the environment, promote sustainability and give to trees their essential needs. 

 

The main problems are the available space for the tree to grow and over pruning. Problems related 

most of the times with a bad species selection. 

 

An effort has been done to make it simple, quick to understand and use, precise on its results and 

flexible. Different technical methods which at the moment are being used with success are applied for 

evaluating ornamental trees. 

 

Sitges has approximately 4.136 trees, of which 832 grow in the neighbourhoods studied. 

 

The results show that there are 10 very hazard trees and/or in a bad condition, 11 trees need to be 

transplanted, a 56% of the trees are not suitable for the surrounding space provided and a 41% have 

obstacles interfering with their growth. Most of the rest are in a normal condition and few of them are 

in a good condition. 

 

The main improving and maintenance works proposed are the take down of the very hazard trees (6 

ut) and also the ones in a very bad condition (4 ut) not likely to recover, the transplants (11 ut), the 

gradual take down of trees not suitable for the surrounding space (467 ut), the new plantation of 382 

trees and the gradual substitution at short term of 358 trees. 

 

KEY WORDS: Sitges, Arboriculture, Managing, Ornamental Trees, Pruning 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDEX GENERAL DE CONTINGUTS 
 

1. OBJECTIUS 1

2. ÀMBIT D’ESTUDI 3

3. INTRODUCCIÓ 5

3.1. QUÈ ÉS UN ARBRE VIARI? 5

3.2. QUÈ ÉS UN PLA DE GESTIÓ D’ARBRAT VIARI? 5

3.3. PER QUÈ ÉS NECESSARI UN PLA DE GESTIÓ? 5

3.4. QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE LA GESTIÓ D’ARBRES  6

3.5. QUÈ NECESSITA UN ARBRE? 7

3.6. QUINS SÓN ELS PRINCIPALS PROBLEMES DELS ARBRES VIARIS? 7

3.7. QUÈ ES POT FER DES DE LA GESTIÓ? 10

4. CARACTERÍSTIQUES DE SITGES 11

4.1. CLIMATOLOGIA 11

4.2. GEOLOGIA I EDAFOLOGIA 13

4.3. HIDROLOGIA 13

4.4. FLORA 13

4.5. PATRIMONI ARBORI 14

4.6. CONFIGURACIÓ TERRITORIAL 17

4.7. QUALITAT ATMOSFÈRICA 18

4.8. NIVELLS DE SOROLL 18

5. METODOLOGIA I MATERIALS 19

5.1. INTRODUCCIÓ A LA METODOLOGIA DEL PLA DE GESTIÓ 19

5.2. FASES DEL PLA DE GESTIÓ 21

5.3. MÈTODE D’INSPECCIÓ 22

5.4. SISTEMA DE RECOLLIDA DE DADES DE LA INSPECCIÓ 22

5.5. MATERIAL NECESSARI PER A LA INSPECCIÓ DE L’ARBRE 23

5.6. TIPUS D’INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER GESTIONAR 23

5.7. FULLA DE CAMP I BASE DE DADES 24



6 RESULTATS 51

6.1. INVENTARI D’UNITATS I CARACTERÍSTIQUES DELS BARRIS ESTUDIATS 52

6.2. ESPÈCIES, CLASSES VEGETALS I CLASSES DIMENSIONALS 54

6.3. ESPAI DISPONIBLE 62

6.4. AVALUACIÓ DEL RISC 65

6.5. ESTAT DE SALUT, EDAT I ESPERANÇA DE VIDA 67

6.6. ARBRES AMB PROBLEMES D’ADAPTACIÓ 69

6.7. ALINEACIONS DISCONTÍNUES PER FALTA D’EXEMPLARS 74

6.8. CARRERS SENSE ARBRES 74

7. ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT 77

7.1. CRITERI DE PRIORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT 77

7.2. NORMATIVA D’APLICACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES, SEGURETAT I SALUT 77

7.3. ACTUACIONS D’URGÈNCIA 78

7.4. ELIMINACIÓ D’ARBRES AMB PROBLEMES D’ADAPTACIÓ 82

7.5. ARRABASSAMENT DE SOQUES, PAVIMENTACIÓ I REPLANTACIÓ 84

7.6. MANTENIMENT DELS ARBRES SENSE PROBLEMES 91

7.7. ACTUACIONS DE MANTENIMENT RUTINÀRIES A PART DE LA PODA 96

7.8. ALTRES CONSIDERACIONS 99

8. PROGRAMACIÓ DE LES FEINES 107

8.1. ORGANIGRAMA 107

9. REFERÈNCIES 109

9.1. BIBLIOGRAFIA 109

9.2. WEBGRAFIA 109
 

ÍNDEX D’ANNEXOS 
 

ANNEX 1. PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ DELS CARRERS 111

ANNEX 2. BASE DE DADES 113

ANNEX 3. FOTOS DELS ARBRES 139

ANNEX 4. ORDENANCES MUNICIPALS 177

 



1. OBJECTIUS 1

1. OBJECTIUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu del treball és proposar i realitzar una metodologia i un pla de gestió i manteniment per 

l’arbrat viari dels barris Aiguadolç, Centre Poble, Oasis i Sant Crispí de Sitges, a partir de les dades 

obtingudes en les inspeccions realitzades. 

 

No és objectiu d’aquest pla establir un plec de condicions tècniques per a les operacions de millora i 

manteniment que es proposen, ja que de plecs de condicions ja n’hi han molts, alguns fins i tot són 

normativa tècnica específica del sector de la jardineria i tots són molt iguals, la qual cosa indica que hi 

ha un consens general pel que fa a la qualitat desitjada del nostre arbrat. 
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2. ÀMBIT D’ESTUDI 
 

El pla de gestió que en aquest treball s’exposa forma part del pla director de l’arbrat ornamental de la 

vila de Sitges. Aquest pla director engloba la gestió de tots els arbres ornamentals de Sitges i és una 

feina actualment en procés. 

 

Aquest pla de gestió estudia i gestiona els arbres viaris de les zones: Centre Poble, Sant Crispí, Sínia 

Morera i Aiguadolç. Això és així pel volum de feina que representa desenvolupar totalment el pla 

director i per tant aquest es realitza en fases, una de les quals correspon a aquest treball. 

 

 
 
Figura 1. Plànol de Sitges i de les zones estudiades. 
 

Aiguadolç. 
Centre Poble. 

Zo
Zones edificades que no 

Oasis. 
Sant Crispí. 

nes edificades de Sitges. 
pertanyen a Sitges. 

Zones sense edificar. 
Mar. 

 

Els arbres ornamentals de parcs, jardins i altres zones verdes de superfície no pavimentada i sense 

escocells no es contemplen en aquest pla. Els arbres ornamentals viaris tenen unes necessitats de 

gestió i manteniment diferents als de parcs, jardins i altres zones verdes. 
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Això és així degut a que els arbre

amb poca infiltració d’aigua, poca 

s viaris acostumen a estar en sòls pavimentats, molt compactats, 

aportació de matèria orgànica, pobres en nutrients, en un escocell 

ue limita el creixement del tronc, amb l’espai limitat per elements difícilment traslladables com 

 d’obstacles en el creixement dels arbres tant a 

nivell aeri com subterrani, amb un tràfic de vehicles i persones molt alt que incrementa el risc de que 

a metodologia que s’utilitza en aquest pla és aplicable a qualsevol arbre ornamental i serveix per 

q

edificis i construccions, amb una presència molt alta

es produeixin accidents, sovint en espais amb obres de remodelació i/o manteniment de serveis com 

el gas i la llum que comporten danys per a l’arbre com ferides a les arrels amb maquinària pesada i/o 

podes de reducció per proximitat de les branques a línies d’electricitat i telèfon, etc. 

 

L

gestionar íntegrament l’arbrat ornamental de qualsevol municipi. És una metodologia flexible que es 

pot adaptar a les necessitats concretes de qualsevol situació. 
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3. INTRODUCCIÓ 
 

3.1. QUÈ ÉS UN ARBRE VIARI? 

 ornamental plantat a la via pública (a les voreres normalment) amb finalitats ornamentals i 

edi ambientals, normalment en superfícies dures i/o pavimentades de pas, tant de cotxes com de 

vianants, i limitat a la zona basal per un escocell que pot ser únic o compartit i de diferents formes i 

dimensions. 

 

Per qüestions pràctiques en aquest pla la majoria de vegades es parla d’arbres fent referència a 

arbres, palmeres i arbusts. Quan no és així, normalment s’especifica en cada cas. 

.2. QUÈ ÉS UN PLA DE GESTIÓ D’ARBRAT VIARI? 

Mol

man

Ges

com orn i les persones. Un pla de 

estió ha de planificar totes les actuacions de manteniment i millora en funció d’unes necessitats reals 

 

3.3

Els 

han

resp

per tuació ben feta o mal feta avui en un arbre, donarà els seus fruits 

 llarg termini. Cal per tant una informació continuada del nostres arbres ornamentals sobre què 

 

Act

Mun ament entén com a requisit imprescindible la localització, 

entificació i inventari del patrimoni arbori de la vila per tal d’assolir l’objectiu principal que és regular 

l’Aju

arb

 

És un arbre

m

 

3

t bàsicament, es pot dir que per a tenir arbres ornamentals es necessita plantar-los, protegir-los, 

tenir-los i retirar-los quan els arriba la mort. 

tionar els arbres viaris és doncs tot allò que fem per a garantir aquestes necessitats tenint en 

pte no només els arbres viaris i el seu creixement sinó també l’ent

g

i amb una visió a llarg termini. 

. PER QUÈ ÉS NECESSARI UN PLA DE GESTIÓ? 

arbres viaris són plantats per nosaltres en espais molt visibles, pel nostre benefici i plaer i per tant 

 de complir les expectatives ja que són molt cars d’establir i mantenir. També són una gran 

onsabilitat degut a les seves dimensions i el risc que poden representar si no són inspeccionats 

iòdicament. A més, qualsevol ac

a

tenim, on ho tenim i com ho tenim per tal d’actuar efectivament. 

ualment s’estan elaborant les Ordenances Municipals de Protecció d’Arbrat i dels Espais Verds del 

icipi de Sitges en les quals l’Ajunt

id

la creació i conservació dels espais verds així com la defensa del patrimoni vegetal del municipi. Així, 

ntament detecta la necessitat d’inventariar digitalment el patrimoni arbori viari i catalogar l’arbrat i 

ust singular de la vila. 
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3.4. QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE LA GESTIÓ D’ARBRES 

VIARIS? 

La gestió dels arbres viaris i els arbres ornamentals ha d’anar encaminada per garantir els següents 

aspectes: 

 

 

gura 2. Objectius de la gestió dels arbres ornamentals. 

tat dels arbres. Ampliar i m  urbà en quantitat i qualitat, 

ts puguem gaudir d’un entorn urbà més natural, amb ombres i aire fresc, canvis de color 

i formes, olors fragants, cants d’ocells, menys contaminació acústica, menys vistes indesitjables, 

 dels 

 les persones o a les propietats sigui menyspreable en condicions normals. Sabem per 

ia i no es difícil imaginar que els accidents per arbres tombats o trencats, branques 

 Respectar el medi ambient. És avui en dia més necessari que mai. Els arbres ornamentals 

çant un 

mètode de valoració d’arbres com per exemple el més utilitzat a Espanya desenvolupat per varis 

   
Fi
 

• Incrementar la funcionali illorar el verd

perquè to

en definitiva un entorn urbà més agradable, a on les persones puguin sentir-se més en contacte 

amb la natura, l’element vertebrador principal de la qual, és l’arbre.  

 

• Garantir la seguretat de les persones i les propietats. És una responsabilitat ineludible

responsables de l’arbrat ornamental oferir suficients garanties de que el risc de que es produeixi 

un dany a

experiènc

trencades, etc. poden resultar fatals o causar danys greus. De fet, aquests accidents passen 

bastant sovint i per tant s’han d’identificar els perills, avaluar el risc de cadascun i actuar en 

conseqüència per eliminar-los o reduir-los a un nivell acceptable. Cal inspeccionar cada arbre de 

manera individual regularment. 

 

•

milloren el medi ambient regulant la temperatura, aportant oxigen a l’aire, amortint sorolls, són 

sovint la casa de molts ocells, etc. És important utilitzar en el manteniment dels arbres tècniques i 

productes que no malmetin el medi. 

 

• Sostenibilitat. El balanç entre el cost del sistema de gestió/manteniment i els beneficis obtinguts 

ha de ser positiu. Això és calculable si es valoren els arbres econòmicament mitjan

autors coordinats per la Asociación Española de Parques i Jardines Públicos i que s’anomena 

Método para Valoración de Árboles y Arbustos Ornamentales Norma Granada. 

 

Objectius de la gestió dels arbres ornamentals 

Incrementar la 
Funcionalitat dels Arbres.

Garantir la Seguretat de 
Persones i Propietats. 

Respectar el Medi 
Ambient. 

Sostenibilitat del 
Sistema. 
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Tots els objectius tenen la mateixa importància i són de fet deures i obligacions dels responsables de 

la gestió de l’arbrat, tot i que és veritat també que el principal objectiu és incrementar la funcionalitat ja 

ue els arbres ornamentals són plantats per nosaltres pel nostre benefici i plaer. No obstant aquest 

 si el què volem és ser una societat moderna que gaudeix al màxim dels seus recursos 

mb control, efectivitat i respecte. 

 Espai aeri i subterrani per créixer i ancorar-se • Nutrients 

bé a causa de la compactació i mala estructura dels sòl urbans. 

a cap benefici ni al medi ambient ni a la societat. 

cessitats de l’arbre i el risc real que representen.  

i 

duccions. Són podes que escurcen la esperança de vida dels arbres i moltes vegades els fan més 

q

benefici ha de comportar per part nostre un compromís fort amb la seguretat, el medi ambient i la 

sostenibilitat

a

 

3.5. QUÈ NECESSITA UN ARBRE? 

Qualsevol arbre necessita un bon entorn ja que no té la capacitat de desplaçar-se i a més en espais 

urbans l’entorn és molt difícil de canviar o millorar. Per tant l’entorn ha de garantir els següents 

aspectes bàsics durant tota la vida de l’arbre: 

 

•

• Oxigen i biòxid de carboni 

• Aigua 

• Llum 

 

Com es veurà a continuació, l’espai aeri i subterrani en espais urbans sovint està molt restringit i 

l’oxigen, l’aigua i els nutrients tam

 

3.6. QUINS SÓN ELS PRINCIPALS PROBLEMES DELS ARBRES 

VIARIS? 

És un problema general i molt conegut que la poda d’arbres ornamentals públics al nostre país sovint 

sobrepassa el 80% del cost de manteniment de les zones verdes. A més se sap que la poda debilita 

als arbres fent-los més susceptibles a patir plagues i malalties i pot debilitar la seva estructura 

incrementant el risc de fractura. Tot plegat fa que sigui una situació insostenible econòmicament i que 

no aport

 

La majoria d’aquestes podes no són per al benestar de l’arbre ja que qualsevol tall és una ferida, sinó 

per contenir la capçada perquè no molesti en el poc espai que se li deixa per a créixer. Sovint també 

es poda reduint exageradament el volum de capçada perquè l’arbre s’ha fet gros i es té por de què es 

trenqui o caigui, la qual cosa comporta també moltes vegades la tala directa dels arbres sense un 

estudi previ per part de professionals. Altres vegades es poda sense cap justificació coherent i només 

poques vegades es poda pensant en les ne

 

Actualment, la majoria de les podes realitzades en els arbres viaris són massa agressives i intensives. 

Els exemples més importants són les podes de brocada i topiari (retallats) anuals, terciats, escapçats 

re
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perillosos. Moltes d’elles són podes que canvien la forma natural de l’arbre convertint-lo en una 

ssita podes anuals o bianuals per a ser mantinguda amb seguretat. 

 queda per respondre és: quines són les causes de que es podi tant i tant 

ue es podi tant és la mala elecció de la espècie sense tenir en compte les 

s dimensions espaials de l’entorn en les quals l’arbre ha de créixer 

ense obstacles per a formar-se correctament. Aquestes condicions són fixes durant tota la vida de 

 es canviï l’arbre. 

ntitat i qualitat de les ferides o talls. En general es considera que un arbre amb un 

stat de salut normal o bo tolera un 30% de poda de la seva capçada. Les podes agressives 

 del sector. Encara menys una certificació professional 

ue garantitzi la qualitat i la seguretat i salut tant necessàries en aquest sector de la jardineria que 

part dels problemes principals de selecció d’espècie i podes excessives de baixa qualitat, alguns 

estructura artificial que nece

 

La pregunta que ara

malament? 

 

Una de les causes de q

seves dimensions en estat adult i le

s

l’arbre, no es podran millorar o serà molt difícil i per tant no es poden passar per alt en el moment de 

decidir una nova plantació. A més, la mala elecció de la espècie també pot comportar una no 

adaptació al clima de la localitat i al microclima de l’entorn, tot plegat problemes que ja mai més 

podran solucionar-se a no ser que

 

Encara ara, la quantitat d’arbres plantats en espais massa estrets per a que puguin desenvolupar la 

seva capçada lliurement és altíssima, la qual cosa comporta necessàriament podes anuals intensives 

per contenir el volum de l’arbre. Les podes anuals intensives (a la tardor i hivern) no són necessàries 

per als arbres sinó únicament per a evitar molèsties i danys i a més és un problema causat únicament 

per la mala elecció de l’espècie. 

 

Podar molt significa a la pràctica podar malament. A cap arbre li agrada que li tallin les branques que 

tant li ha costat formar i menys si n’hi tallen moltes. Aquestes ferides no es curen sinó que l’arbre les 

compartimenta amb el seu creixement de manera que la ferida queda en el seu interior de per vida. 

La capacitat de l’arbre per retenir aquestes ferides amb substàncies de defensa fungicides i 

bactericides per evitar que fongs i bactèries s’estenguin i infectin nous teixits depèn de les seves 

reserves i la qua

e

esmentades abans poden treure el 100% de la capçada i per això són especialment dolentes pels 

arbres. 

 

També es poda malament perquè encara ara no hi ha un pla d’estudis específic d’arboricultura 

reconegut al nostre país, ni oficialment ni dins

q

hauria de ser reconegut independentment com el sector de l’arboricultura. La conseqüència d’això és 

una manca preocupant de professionals amb coneixements suficients per a dur a terme podes i tales, 

senzilles i de risc, amb qualitat i seguretat. 

 

A

autors com Mayhen, Clive enumeren altres problemes importants per ordre aproximat d’importància: 
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1. Tècnica de plantació i manteniment postplantació 

2. Compactació del sòl. 

3. Qualitat dels arbres procedents de viver. 

n sinó que entren 

n un estat d’estrès hídric i nutricional principalment que es tradueix a curt i llarg termini en un mal 

 

omporta una reducció dels espais porosos del sòl tant necessaris per a 

intercanvi gasós i la retenció d’aigua i nutrients. A més en espais urbans el sòl està normalment 

alitat determinada el que acaba passant es que s’emporta el pitjor i això és un 

t ja que moltes vegades els arbres no s’inspeccionen i es trien en el mateix viver. Un problema greu 

El vandalisme és cada cop menys un problema gràcies a la sensibilització de la societat envers el 

medi ambient en general. El problema més típic és el trencament o arrabassament d’arbres de nova 

plantació. Això es pot solucionar en part plantant arbres més grans que siguin difícils de trencar i 

instal·lant tutors que realment suportin l’arbre i el pa de terra al sòl. Aspectes que semblen de fàcil 

solució però que a la pràctica no ho són tant.  

 

Els danys mecànics són molt freqüents especialment en troncs i braços principals de la capçada per 

ser els més accessibles a maquinària i vehicles. Són problemes que es poden reduir en gran plantant 

els arbres en llocs adequats, amb l’espècie adequada, podant adequadament, instal·lant mesures de 

protecció com protectors, tanques, etc. 

 

Hi han estudis sobre la fertilitat dels sòls urbans i els resultats són que en general no tenen 

deficiències en nutrients essencials per a la vida dels arbres. A més, l’aportació d’adobs és una 

4. Vandalisme. 

5. Danys mecànics de maquinària pesada, vehicles, tallagespes, desbroçadores, etc. 

6. Fertilitat del sòl. 

7. Plagues i Malalties. 

8. Condicions tòxiques en el sòl. 

 

La tècnica de plantació i postplantació és molt important ja que s’estima que el 10% dels arbres de 

nova plantació moren el primer any. A més, cal tenir en compte que molts no more

e

estat de salut i creixement pobre. 

La compactació del sòl és un problema greu de difícil solució ja que el trànsit de vehicles i persones 

és la majoria de vegades inevitable i difícil d’ordenar en funció de les necessitats del sistema radicular 

dels arbres. La compactació c

l’

pavimentat, la qual cosa redueix dràsticament la infiltració d’aigua, nutrients i matèria orgànica. 

 

La qualitat dels arbres de viver és actualment bona pel que fa a plagues i malalties. No obstant, si el 

client no exigeix una qu

fe

en els arbres ornamentals és la poca disponibilitat d’arbres formats en port natural que com es veurà 

més endavant és bàsic per reduir les podes i garantir la bona salut dels arbres, fisiològicament i 

mecànicament. 
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mesura costosa, que si no va acompanyada amb un sòl de qualitat so

serveix pràcticament de res.  

bretot en la seva estructura, no 

problema més greu en arbres petits de viver i en noves plantacions 

que no pas en arbres ja establerts. A més quasi sempre apareixen com a conseqüència d’altres 

Les condicions tòxiques del sòl està en última posició ja que normalment els sòls no presenten nivells 

alts de substàncies tòxiques. Rarament o accidentalment es dona aquesta situació. 

 

3.7. QUÈ ES POT FER DES DE LA GESTIÓ? 

Les males pràctiques de gestió i manteniment són la causant de la majoria de problemes cosa que es 

demostra si es compara la diversitat en la supervivència, l’estat dels arbres i els problemes que es 

produeixen de ciutat a ciutat. 

 

Col·laborar en els processos d’ordenació territorial i disseny arquitectònic per a decidir o posar més 

èmfasis en la correcta elecció d’espècies. Seleccionar espècies adequades a les condicions de 

l’entorn com el clima, el microclima, les dimensions de l’espai disponible, aeri i subterrani i les 

condicions del sòl, etc. 

 

Crear un pla que gestioni a llarg termini tenint en compte totes les peces del procés, des de la 

informació necessària per a gestionar, fins al manteniment, actuacions de millora, disponibilitat 

d’eines i materials de qualitat, la disponibilitat de temps, formació de tècnics i treballadors, etc. 

 

 

Les plagues i malalties són un 

problemes principals que causen un estrès fisiològic a l’arbre, debilitant-lo i fent-lo més susceptible de 

patir atacs i infeccions. Això vol dir que sinó es soluciona el problema principal, aplicar productes 

fitosanitaris serveix de molt poc o molt a curt termini en el millor dels casos. 
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4. CARACTERÍSTIQUES DE SITGES 
 

4.1. CLIMATOLOGIA 

El clima de Sitges és típicament mediterrani litoral amb temperatures molt suaus i precipitacions poc 

freqüents i irregulars. Sitges es la representant més septentrional del clima austromediterrani llevantí. 

El clima està determinat per dos factors principals, el mar amb un efecte temperador i el macís del 

Garraf que actua com un protector del fred i els vents de l’interior. 

 
 
Figura 3. Mapa bioclimàtic de Catalunya. El Àrbol en Jardineria i Paisajismo, Navés i Viñas, Francesc. 

s del 

 

Sitges no disposa d’estació meteorològica automàtica, i per això s’han tingut en compte les dade

2003 de l’estació de Sant Pere de Ribes, que és la més propera a l’àmbit d’estudi.  Les dades 

pertanyen al Servei Meteorològic MeteoCat del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya i són del 2003: 
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Figura 4. Dades meteorològiques de Sant Pere de Ribes. Servei Meteorològic de Catalunya. http://www.meteocat.com/.  
 

La temperatura mitjana és de 16,3 °C amb estius calorosos que arriben a màximes de més de 38,7 °C 

n els mesos de juny i juliol (mitjana de les màximes 22,5 °C) i hiverns temperats amb temperatures 

es pluges són escasses i torrencials amb una precipitació total acumulada de 578,5 mm i un total de 

nuals. Els mesos amb menys precipitació són normalment juny i juliol mentre que 

els més plujosos són a la tardor (finals d’agost, setembre i octubre) i a la primavera (abril i maig). La 

e

mínimes al gener i febrer de fins -1,6 °C (mitjana de les mínimes 11,7 °C) tot i que rarament baixen 

per sota de zero °C.  

 

L

71 dies de pluja a

humitat relativa mitjana és del 74%. 
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La irradiació global mitjana diària és de 15,4 MJ/m2, i la velocitat mitjana del vent és de 0,8 m/s 

mentre que la direcció dominant és NE. 

 

4.2. GEOLOGIA I EDAFOLOGIA 

l macís del Garraf està constituït principalment per materials calcaris càrstics, dolomites i margues. 

a i oxigen, una 

xtura que pot variar molt depenent del tipus de substrats utilitzats en les obres inicials de la zona, 

aixa, una quantitat de matèria orgànica baixa o molt baixa i una 

associació micorrítica baixa o molt baixa. A tot això cal afegir-hi el paviment superior que segella la 

a falta d’aigua en superfície juntament amb l’escassetat i irregularitat de la pluviometria local 

comporten problemes de disponibilitat d’aigua local que es veuen agreujats a l’estiu. És destacable la 

salinitat de l’aigua autòctona degut a la proximitat del mar i altres activitats d’extracció i agrícoles. 

 

Actualment s’utilitza com a aigua de reg l’aigua que distribueix la companyia que es la mateixa que 

s’utilitza per a l’ús domèstic. És una aigua potable de millor qualitat per al reg degut a la seva menor 

salinitat. 

 

4.4. FLORA 

El Garraf es caracteritza per tenir una vegetació mediterrània d’aspecte pràcticament invariable durant 

tot l’any i ben adaptada al clima sec i calorós, a la naturalesa calcària del sòl i a estrès hídric. El macís 

del Garraf constitueix un límit septentrional per a moltes espècies vegetals de caràcter meridional 

E

Les planes en canvi es composen de conglomerats basàltics, margues, argiles i arenes. 

El pH del sòl en general és bàsic. S’ha de tenir en compte la proximitat al mar i els possibles gradients 

de salinitat que aquest pot causar. L’esgotament dels aqüífers i la seva contaminació pot contribuir a 

incrementar aquest efecte. 

 

De totes maneres, en l’espai urbà es pressuposa un tipus de sòl en condicions molt pobres per a 

qualsevol arbre amb una estructura compactada amb pocs espais per a retenir aigu

te

una quantitat de nutrients suficient o b

gran part del sòl al voltant de l’arbre impedint la infiltració de l’aigua i l’intercanvi gasós amb el sòl. 

 

Sitges és pionera en la utilització de paviments porosos més respectuosos amb l’entorn de l’arbre ja 

que filtren l’aigua i els nutrients dissolts. Aquests paviments s’estan provant actualment al barri de 

Terramar. 

 

4.3. HIDROLOGIA 

A tot el Garraf en general, l’estructura rocosa del terreny comporta una falta de corrents d’aigua 

superficial degut a l’alta infiltració de l’aigua de pluja. En canvi, els corrents d’aigua subterranis són 

abundants, existint rius i torrents subterranis. 

 

L
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típiques del litoral peninsular i les illes balears i d’aspecte subdesèrtic. És un tipus de vegetació 

adaptada a aquestes condicions amb fulles petites, coriàcies, amb capacitat d’emmagatzament 

’aigua, etc.  

Es dis s dins del G f, la meridion e ens ocupa i la septentrional: 

 

La ve iterrània meridion s troba als vessa del macís. Es composa 

d’espè red i que ixen en zones tem . És l’ano da 

àqui  de garric i margalló minen entre c (Quercus cocc ), el 

amaerops humilis), el llentiscle (Pistacia lentiscu Olea europaea ssp. 

silvest Ceratonia siliqua algunes pinedes se us halepensis), romaní 

(Rosm alis), bruc d’hivern ica multiflora), càrritx a mauritanicum), etc. En 

zones en alguns exem rs de roures i alzina ercus sp.). 

 

4.5. PATRIMONI ARBORI 

Els se Departament d Medi Ambient calc nombre d’arbrat ornamental 

públic  Sitges és de l’o e de 6.000 unitats aproximadament. Aquesta dada és una 

estima e en l’inventa c realitzat pel Departament es comptabilitzen un total de 

4.136 te la joria d’urbanitzacio des al n  urbà 

i que s om Vallpineda, Mo gavina, el Polígon M

 

Té en ls arbres ornamen ls incloent els de es verdes i no té en 

compt scocells buits o  arbusts que ón p  espais potencials de ció 

d’arbr  molts com queda d avall a le s de Terramar i Vinyet. oc té 

en co  carrers a on no hi res i que representen un espai adequat per a aquests, 

d

 

tingeixen dues zone arra al que és la qu

getació med al e nts marítims 

cies poc resistents al f cre perades y assolellades mena

m a litoral . Hi predo altres el garri ifera

margalló (Ch s), l’olivera silvestre (

ris), el garrofer ( ), cundàries de (Pin

arinus officin  (Er  (Ampelodesm

 d’obaga hi qued pla rs litorals (Qu

rveis tècnics del e ulen que el 

 del municipi de rdr

ció intuïtiva ja qu ri bàsi

unitats sense tenir en comp ma ns que no estan annexa ucli

ón bastantes c nt as Alba, etc. 

 compte tots e ta parcs, jardins i zon

e la resta d’e amb  s ossibles  planta

es i que són emostrat més s zone Tamp

mpte els han arb

aspectes que es tenen en compte en aquest pla. 
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El patrimoni d’arbrat de la Vila de Sitges segons el Departament de Medi Ambient, pel que fa a 

espècies i tipologies vegetals, s’estructura de la següent manera: 

 
Coníferes: 
 

Cupressus macrocarpa 23 
Cupressus sempervirens 198 
Pinus halepensis i pinea 961 
Thuja orientalis 195 
x Cupressocyparis leylandii 1 
Subtotal 1378 

 
Fulla caduca: 
 

Ailanthus altissima 7 
Albizia julibrissin 30 
Celtis australis 24 
Cercis siliquastrum 26 
Elaeagnus angustifolia 2 
Ficus carica 1 
Jacaranda mimosifolia 6 
Melia azederach 256 
Morus alba 474 
Parkinsonia aculeata 6 
Phytolacca dioica 4 
Platanus x hispanica 255 
Populus alba 5 
Prunus cerasifera 'Atropurpurea' 7 
Prunus domestica 1 
Prunus dulcis 8 
Robinia pseudoacacia 127 
Salix babylonica 1 
Sophora japonica 3 
Tamarix gallica 131 
Tipuana tipu 137 
Ulmus minor 16 
Subtotal 1527 

 
 
Fulla persistent 
 

cia cyanop 29 Aca hylla 
Acacia dealbata 11 
Brachychiton populneum 59 
Casuarina cunninghamiana 1 
Ceratonia siliqua 36 
Citrus aurantium 35 
Citrus limon 1 
Eucalyptus globulus 36 
Ficus elastica 11 
Ficus microcarpa 80 
Ficus religiosa 16 
Ficus rubiginosa 'Australis' 276 
Laurus nobilis 1 
Ligustrum japonicum 82 
Olea europaea 46 
Schinus molle 37 
Subtotal 757 

 
Palmeres 
 

Chamaerops humilis 40 
Phoenix canariensis 34 
Phoenix dactylifera 290 
Trachycarpus fortunei 3 
Washingtonia filifera 90 
Washingtonia robusta 17 
Subtotal 474 

 
Total 4136 

 
Taula 1. als a Sitges. 

En an 50 espècies diferents. En general destaca la presència de Pinus halepensis i Pinus 

rub  i Platanus x hispanica amb 255. 

 

Quantitat i diversitat d’espècies ornament
 

total hi h

pinea amb 961 unitats entre els dos, Morus alba amb 474 unitats, Phoenix dactylifera amb 290, Ficus 

iginosa 'Australis' amb 276, Melia azederach amb 256
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El següent gràfic mostra les proporcions de les classes vegetals presents a Sitges: 

1378

1527
38%

33%

757
18%

474
11%

Coníferes Fulla caduca Fulla persistent Palmeres  

 
 
 

Classes vegetals Total 
C 1378
Fc 757
Fp 474
P 1527

 
Fig  classes vegetals a Sitges. 

 

a distribució d’aquestes espècies per barris segons el Departament de Medi Ambient es pot resumir 

’hi troben en igual proporció el Nerium oleander i l’Ulmus minor. 

 Cases Noves: hi ha principalment Ficus microcarpa, Citrus aurantium i Robinia pseudoacacia. 

paea i Ficus rubiginosa ‘Australis’ entre altres. 

ura 5. Percentatges de

L

com es mostra a continuació. Els paràgrafs ressaltats amb color gris corresponen a les zones 

estudiades en aquest pla. 

 

• Bòbila: hi ha principalment Ceratonia siliqua així com també Morus alba i Tipuana tipu entre 

altres. 

• Cases del Sord: s

•

També s’hi troben amb menor proporció Olea euro

• Centre Poble: hi domina el Pinus halepensis i la Melia azederach seguits de Phoenix dactylifera, 

Morus alba i Phoenix canariensis entre altres. 

• Granja: hi domina la presència de Nerium oleander i Pinus halepensis entre altres menys 

abundants com Schinus molle i Ficus rubiginosa ‘Australis’. 

• Llevantina i Quin Mar: s’hi troben molts Pinus halepensis i una gran varietat d’altres espècies que 

també es troben en altres zones. 

 Madriguera: hi han exemplars d’Eucaliptus globulus i amb menor quantitat també Chamaerops •

humilis. 

• Oasis: hi destaca Morus alba amb Nerium oleander i Melia azederach. També s’hi troba en menor 

quantitat Phoenix dactylifera i Platanus x hispanica. 

• Passeig de la Ribera: hi ha sobretot Nerium oleander i Phoenix dactylifera però també hi trobem 

Morus alba, Washingtonia filifera i Tipuana tipu entre altres. 

• Passeig Marítim: hi ha gran quantitat de Pittosporum tobira i Phoenix dactylifera i també en menor 

quantitat Euonymus japonicus, Tamarix gallica, Washingtonia filifera, etc. 

• Plans d’Aiguadolç: hi ha o hi havia únicament Ficus rubiginosa ‘Australis’, ja que la remodelació 

de la zona ha proporcionat espais que s’han aprofitat per a plantar-hi Casuarina cunnighamiana, 

Acacia cyanophylla, Cercis siliquastrum, etc. 

 Poble Sec: hi destaca Melia azederach i Tipuana tipu. També hi han bastants Brachychiton 

populneum, Robinia pseudoacacia, Tamarix gallica i Morus alba entre altres. 

•
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• Santa Bàrbara: hi destaca la Ceratonia siliqua entre poques altres. 

• Terramar: destaca la presència abundant de Nerium oleander i Pinus halepensis acompanyats en 

menor quantitat per Euonimus japonicus, Morus alba i Pittosporum tobira entre altres. 

• Vinyet: abunda principalment el Nerium oleander però també hi han molts Pinus halepensis i 

Morus alba, i ja en menor quantitat també el Ficus rubiginosa ‘Australis’ entre altres. 

• Oasis i Sínia Morera: principalment hi destaca Morus alba, Nerium oleander i Melia azederach. 

Amb menys proporció també hi ha Phoenix dactylifera i Celits australis entre altres. 

• Sant Crispí: Acacia cyanophylla, Ficus rubiginosa ‘Australis’ i Citrus auriantum. 

• Platja Sant Sebastià i Platja d’Aiguadolç: predomina la Melia azederach i el Pinus halepensis. 

També s’hi troben gran diversitat d’espècies com Phoenix dactylifera, Morus alba, Phoenix 

canariensis, etc. 

Pel que fa als arbres singulars existeix un catàleg anomenat Arbres de Sitges realitzat per Mirabile 

loració i color, època de fructificació i tipus de fruit i color, època 

e brotació, les fulles, el tronc i les aplicacions. Inclou 72 espècies diferents, de les quals algunes es 

Sitges pertany a la comarca del Garraf (Barcelona), la qual delimita amb el Mediterrani i les 

ificatiu de la 

omarca amb una altura màxima de 532 m. El terme municipal de Sitges té una superfície de 43,7 

km2 amb una franja litoral de 16,5 km i una amplada de 2,6 km. Dues terceres parts del territori 

pertanyen al Parc Natural del Garraf.  

 

La configuració urbanística territorial és una clara conseqüència de la morfologia física de la comarca. 

En el sector sud a la ciutat costera o plataforma litoral s’hi concentra la major part de la població 

mentre que en el sector nord s’hi troba el Parc Natural Protegit i urbanitzacions perifèriques amb 

terrenys de pendent més abrupte. La població de Sitges és d’aproximadament 25.221 habitants 

 

A la plataforma litoral hi ha una densitat de població de 577 hab/km2, densitat que només és superada 

a Catalunya en poblacions del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme. 

Aquesta plataforma està ocupada en gran part per edificacions i usos urbans i hauria d’estar 

considerada com un sistema en vies de congestió que encara té capacitat territorial d’acollida però 

que compromet la qualitat de vida. 

 

 

Pomerol, Robert que identifica i localitza als arbres i descriu diferents característiques com la zona 

d’origen, la forma o port, època de f

d

contemplen en aquest pla. És un bon document per a destacar i donar a conèixer els millors 

exemplars de la vila. 

 

4.6. CONFIGURACIÓ TERRITORIAL 

comarques del Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Baix Penedès. Sitges està davant del mar, a 35 km al 

sud de Barcelona, separada d’aquesta pel macís del Garraf que és l’element més sign

c
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El nucli urbà de Sitges, entre la riera de Ribes i el port d’Aiguad

és la zona de més activitat de la vila concentrant el 92,2% de 

olç, està situat a la plataforma litoral i 

la població total. En aquest nucli urbà 

’hi troben el casc antic (zona Centre Poble) i les següents zones: Sant Crispí, Sínia Morera, 

Terramar, Cases del Sord, La Plana, El Coll i Can Pei. 

ns en 

irecció Barcelona seguint la costa com: Vallcarca, Garraf, Port Ginesta, Rat Penat, Les Botigues de 

ió de la Contaminació Atmosfèrica de Vilanova i 

 Geltrú indiquen una qualitat de l’aire bona en general pel que fa referència a nivells de NO, NO2, 

s i concretament a Centre Poble on la 

ensitat de població i l’activitat són més altes i l’efecte amortidor de la vegetació és baix. 

s

Aiguadolç, Plans d’Aiguadolç, Cases Noves, Els Molins, Pins Vens, Poble Sec, La Granja, Vinyet, 

 

Al voltant del nucli urbà s’hi troben urbanitzacions com: Can Girona, Santa Bàrbara, Vallpineda, Mas 

Alba, Quint Mar, Centre Llevantina, Montgavina, etc. També hi han altres nuclis i urbanitzacio

d

Sitges, Sant Crist, Vallbona, Garraf II i que de fent estan tocant a Castelldefels. 

 

4.7. QUALITAT ATMOSFÈRICA 

La zona de Sitges, per les seves característiques topogràfiques, climatològiques i la proximitat al mar, 

té una bona renovació atmosfèrica. 

 

Els valors registrats per la Xarxa de Vigilància i Previs

la

SO2, CO, O3 i PST. 

 

4.8. NIVELLS DE SOROLL 

Els nivells de soroll són més alts a la zona urbana de Sitge

d
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5. METODOLOGIA I MATERIALS 
 

5.1. INTRODUCCIÓ A LA METODOLOGIA DEL PLA DE GESTIÓ 

El pla de gestió que es proposa és al mateix temps un mètode amb la voluntat de ser el més efectiu 

possible en resoldre els problemes reals dels arbres ornamentals de qualsevol indret. Així, s’ha 

rocurat que fos simple i ràpid d’entendre i utilitzar, precís en els seus resultats i flexible. 

er aconseguir-ho s’han combinat i aplicat varis mètodes tècnics per a la valoració dels arbres 

e altres. A més cal que aquesta 

lanificació dels treballs sigui flexible i deixi temps per a actuacions urgents fruit d’accidents, 

nt per les inspeccions, el manteniment rutinari com neteges de capçada, podes 

e formació, aclarides, refaldats, desherbatge, comprovació de tutors i entutoratges i moltes altres 

actuacions repetitives necessàries. Aquesta programació també ha de ser relativament flexible i 

deixar espai i temps per a problemes no previstos que necessitin una atenció que no estava 

programada com per exemple arbres viaris de port gran amb branques malmeses i d’alt risc de 

caiguda després d’una nevada forta. Tot plegat es pot definir com un sistema de gestió cíclic amb 

sistema de resposta incorporat. 

 

Els avantatges d’establir una programació cíclica de totes les feines rutinàries, ben definides, i en 

base a un diagnòstic individualitzat per cada arbre, són moltes. Garanteix seguretat perquè es 

compromet a inspeccionar, diagnosticar el risc i actuar dins d’un interval màxim de 5 anys que pot ser 

menor en casos més perillosos i delicats. Per la mateixa raó és just tant per als arbres com per als 

                                                

p

 

La metodologia del pla és perfectament aplicable per a qualsevol tipus d’arbre ornamental sigui d’on 

sigui. Amb el mateix pla es poden gestionar arbres ornamentals de parcs, jardins i altres zones verdes 

de qualsevol poble o ciutat. 

 

P

ornamentals que s’utilitzen actualment amb èxit per professionals del sector de l’arboricultura a llocs 

com Catalunya, Anglaterra i Estats Units entre molts altres. Mètodes que destaquen precisament per 

la seva efectivitat i que s’expliquen en aquest treball. 

 

La gestió ideal és aquella que planifica totes les actuacions en els arbres a llarg termini, en base a un 

coneixement dels seus problemes i necessitats, inspeccionant cada arbre regularment cada 4 o 5 

anys1 com a molt, principalment per raons de seguretat entr

p

molèsties causades per parts de l’arbre i altres eventualitats. 

 

En definitiva, la gestió ha de seguir un sistema de programació cíclic a on s’incloguin totes les 

actuacions comença

d

 
1 En general es considera que una inspecció amb valoració del risc cada 4 o 5 anys com a màxim és el més raonable per a qualsevol arbre 
ornamental en bones condicions i en entorns que garanteixen un creixement sense dificultats. La realitat és que molts dels arbres ornamentals 
i concretament els urbans i viaris tenen problemes, representen sovint riscos elevats, causen molèsties, i per tant s’han d’inspeccionar més 
sovint. No obstant, 5 anys és l’objectiu al qual ens hem d’aproximar per a la majoria dels nostres arbres per a garantir un sistema de gestió i 
manteniment sostenible. 
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veïns, és organitzat, efectiu a llarg termini, sostenible, ofereix màxim control a la gestió, la necessitat 

de recursos financers i la necessitat de mà d’obra són regulars i conegudes, etc.  

 

Els desavantatges són que pot ser car d’establir, necessita una bona organització per restringir les 

decisions del dia a dia a la planificació presa, els cicles o intervals que hi ha entre inspecció i 

inspecció i actuació i actuació poden ser llargs si les feines necessàries són moltes i els recursos 

econòmics, humans i tècnics són pocs. 

 

El sistema de resposta o el que és el mateix, disposar d’un marge de temps i recursos per a actuar 

davant de problemes no previstos té també els seus avantatges. Permet actuar en qualsevol moment 

sempre i quan els problemes no previstos no siguin masses com passa moltes vegades i es 

sobrepassi la capacitat operativa. La poca programació que pugui existir és fàcilment manipulable al 

nostre gust, la qual cosa pot ser un inconvenient si no som organitzats.  

 

Els desavantatges d’un sistema de resposta sense cap planificació són varies com que no és un 

sistema just ni per als ciutadans ni per als arbres ja que la programació de les actuacions de 

manteniment es basa principalment en funció dels problemes, que van apareixent precisament 

perquè els arbres no són inspeccionats regularment. El que acabava passant moltes vegades en 

aquest cas és que el veí que més crida és qui més favors obté i normalment això va en perjudici de 

l’arbre. No és u ot garantir la seguretat dels ciutadans, no pot assolir 

bjectius a llarg termini i acaba llençant temps, diners i esforços.  

La 

pre

nec

actuant al respecte. 

n sistema organitzat, no p

o

 

realitat actual en la gestió dels arbres ornamentals del nostre país és que el sistema de resposta 

domina arreu. No obstant, els tècnics responsables d’aquesta gestió són conscients de la 

essitat d’adoptar noves tècniques i metodologies que els permetin un millor control i ja estan 
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5.2. FASES DEL PLA DE GESTIÓ 

 
 
Figura 6. Fases del pla de gestió. 

 d’estar 

n penjades a la capçada. 

S’ha d’estar preparat i tenir marge de temps en la planificació per tal de poder atendre aquests 

o tenim 

i com ho tenim. És molt important en aquest punt i abans de iniciar la feina de recollida de dades, 

al programa de gestió i es 

completen per poder ser consultades al nostre gust de manera ràpida i senzilla. 

’aquí 

s’extreuen conclusions i es determinen les actuacions de manteniment i les propostes de millora 

necessàries. Amb la planificació d’aquestes actuacions i propostes ja està tot preparat per dur a 

terme les feines en els arbres. 

1. Determinació del tipus i 
quantitat d’informació 

0. Sistema de 
resposta immediata  
sempre activat. necessària per gestionar l’arbrat.

2. Inspecció dels arbres i creació 
d’una base de dades. 

3. Resultats, anàlisis i 
conclusions. 

4. Actuacions de millora i 
manteniment. 

5. Valoració del procés i els 
resultats obtinguts.  

 

0. La capacitat de poder respondre immediatament davant de qualsevol eventualitat ha

garantida en qualsevol moment. Imaginem que després d’una tempesta s’han trencat branques 

de totes mides en arbres grans, algunes han caigut i d’altres encara esta

casos. 

 

1. Abans de prendre qualsevol decisió, planificar i actuar necessitem saber què tenim, a on h

definir exactament què necessitem saber per no malbaratar el temps amb informació 

innecessària. 

 

2. Cal inspeccionar els arbres de manera metòdica, objectiva i eficient per poder elaborar un 

diagnòstic fiable i extreure conclusions. Les dades s’introdueixen 

 

3. Amb les dades recollides i el programa de gestió i consulta es realitza un estudi complert en el 

que es tracten tots els aspectes importants de l’arbre i la seva relació amb l’entorn. A partir d
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4. Aquesta és la fase pràctica, en la que s’executen les feines planificades per mantenir els nostres 

rcionen. 

cle de gestió, es revisa tot el procés i els resultats obtinguts 

ualsevol aspecte en la gestió. Per exemple podria ser possible 

haguessin de registrar més dades sobre l’estat mecànic i la 

res a partir de 50 cm de diàmetre ja que s’ha vist que els arbres perillosos 

 

5.3. MÈTODE D’INSPECCIÓ 

ment (VTA) 

 símptomes 

 qualitatiu i quantitatiu 

obre aspectes com els perills de l’arbre, l’estat mecànic i el risc que representen, l’estat fitosanitari, 

, aspectes l mateix te itzar altres v  per 

xemple taxacions o càlcul conòmic de l’arb

ISTEMA DE R  DA  LA INSPE

l sistema de recollida de d igut totalment ma  de llapis i pape

collida de dades com pel que fa al posicionament del lànol. 

ls avantatges d’utilitzar aq ue és b  ser fàcil de llegir i a de 

ent ho sap utilitzar (no fa falta formació tècnica informàtica), no necessita bateries, no hi pot haver 

na pèrdua massiva de dades per errors tècnics i els paràmetres es poden redefinir fàcilment. 

ue la presa de dades pot ser lenta, pot ser impossible segons siguin les 

ondicions climatològiques (vent i pluja sobretot), pot ser difícil de llegir, pot ser lent, és difícil 

d’actualitzar, difícil de consultar, hi ha necessàriament una doble manipulació de les dades (registre 

en camp i digitalització), normalment els paper són incòmodes de dur amunt i avall ja que es té molta 

paperassa, requereix més temps per a la presentació dels informes, etc. 

 

Aquest Pla de Gestió i la seva metodologia estan dissenyats per poder ser utilitzats amb l’ajuda d’un 

ordinador portàtil tipus handheld o palm i un receptor GPS per al posicionament dels arbres en una 

capa en format GIS a sobre del plànol per a un ràpid accés a l’arbre i les seves característiques. 

 

arbres en bones condicions i incrementar els beneficis que ens propo

 

5. Una vegada s’ha complert el primer ci

amb la finalitat de millorar, si cal, q

que en les properes inspeccions s’

valoració del risc en arb

d’aquestes mides sempre acaben necessitant una segona inspecció més detallada per a elaborar 

un diagnòstic fiable. 

El mètode d’inspecció s’anomena Avaluació Visual de l’Arbre (AVA) o Visual Tree Assess

en anglès ja que es basa en l’observació visual de l’arbre i el reconeixement dels seus

externs amb l’ajuda suplementària d’altres tècniques per arribar a un diagnòstic

s

l’estat fisiològic que serveixen a mps per a real

re. 

aloracions com

e s del valor e

 

5.4. S ECOLLIDA DE DES DE CCIÓ 

E ades ha s nual a base r tan pel que fa a la 

re s arbres en el p

 

E uest sistema són q arat, pot ràpid, la majori

g

u

 

Les desavantatges són q

c
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5.5. MATERIAL NECESSARI PER A LA INSPECCIÓ DE L’ARBRE 

 Cinta mètrica i de diàmetres. 

• In r m r altur

 Màquin  fotogràfica. 

• u  poden al e ecessitem: llibres de 

con ulta d’identificació, gies, plagues, gs, mecànica, bosses de pl contenidors 

es, ganivet, tisores, xerrac, desinfectant, prismàtics/binocles, lupa, calculadora, 

MACIÓ NECESSÀRIA PER GESTIONAR 

er a gestionar els arbres necessitem informació sobre els següents aspectes: 

ona. 

 

Codi. 

Nom botànic, soca o 

mília. 

Tipologia vegetal. 

Foto. 

 

 

Escocells. 

 

 

 

 

l’arbre: 
 

Dimensions. 

Valoració del risc. 

Observacions.

• Carpeta amb la base de dades de camp per omplir, mapes i plànols. 

• Bossa o motxilla de fàcil accés que contingui els següents elements. 

• Llapis de carbó o bolígrafs de colors. 

•

strument pe esura es. 

a•

Coses q e es guardar a prop, com per exemple  cotx , per si les n

s fitopatolo fon àstic o 

de mostres, etiquet

etc. 

 

5.6. TIPUS D’INFOR

P

 

Localització:  
 

Identificació:  
 

Valoració de 
l’entorn: 

Valoració de 

Z

Carrer. 

Número de Plànol. 

 

 

 

escocell buit. 

Espècie. 

Nom comú. 

Fa

Espai horitzontal 

disponible. 

Interferències. 

Estat de l’arbre. 

Esperança de vida 

útil. 

 

 

Aquesta informació es recollirà mitjançant una fulla de camp que es mostra en el proper apartat i 

s’explica detalladament. 
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5.7. FULLA DE CAMP I BASE DE DADES 

La fulla de camp consta de 18 columnes o camps d’informació necessària a omplir per a cada fila o 

arbre. A 1 minut per arbre, matemàticament es poden inspeccionar 420 unitats treballant 7 hores al 

dia. A la pràctica és possible inspeccionar-ne 350 aproximadament. 

 
Zona Carrer Pla Codi Nom botànic, soca o escocell buit Foto Esc 

Aiguadolç Aiguadolç pg 39:1 3922 Phoenix dactylifera 64 200
 

Esp hor Int Dià Alç Amp Est P D s P f P b Observacions 

6 n 40 5 9 n t 2 1 1  
 
Figura 7. Fulla de camp. 

 

És important que en la fulla de camp o d’inspecció hi figuri el nom de l’arborista inspector, la data 

specció i la firma de l’inspector. Les inspeccions es van realitzar al Setembre i Octubre del 2005 

r d’aquest treball. 

d’in

per l’auto

 

La ba

de 

fulla de cam

 

5.7

Cam a l’arbre i/o escocell. Dada de caràcter fixa 

que només es registrarà una vegada, en l’inventari inicial així com passa amb la resta de dades 

crei t de l’arbre. 

 

5.7

Cam

dad

 

5.7

Núm

met nades del lloc de plantació i el codi que identifica i 

rela ona l’arbre amb la base de dades. Els plànols són en format paper A3 a escala 1:1000 i s’han 

se de dades es pot veure completa a l’apartat d’Annexes. Conté tota la informació de les fulles 

camp més altra informació necessària per la gestió. Tota aquests camps d’informació tant de la 

p com de la base de dades s’expliquen a continuació. 

.1. ZONA 

p que designa la zona, districte o barri a on es trob

excepte les que valoren l’arbre, el seu estat i les seves dimensions que evidentment variaran amb el 

xement i esta

.2. CARRER 

p que designa el nom del carrer, avinguda, plaça, etc. a on es troba l’arbre i/o escocell. És una 

a que només cal registrar una vegada en l’inventari inicial.  

.3. PLÀNOL (PLA) 

ero de plànol a on hi ha trobem representat i situat cada arbre i/o escocell amb precisió d’un 

re per mitjà d’un punt que indica les coorde

ci

imprès dels plànols en format AutoCAD subministrats pel departament de territori i medi ambient.  

 

La representació digital dels arbres es fa per mitjà d’una capa transparent de GIS, sobreposada als 

plànols de Sitges, a on s’hi representen els arbres amb circumferències de color verd i un punt en el 
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centre que marca el punt de plantació. És una feina que pertany a una altra fase del pla director. Tot i 

així és important ressaltar els següents aspectes:  

 

És de gran utilitat tenir tots els arbres representats en els plànols de la ciutat ja que ens permet 

 la seva informació d’una manera senzilla. Això és així perquè quan parlem d’un arbre 

determinat sempre fem referència al lloc a on es troba i per tant els plànols juntament amb informació 

i han altres mètodes més ràpids però també més cars de realitzar aquesta capa de GIS i que 

lització de la posició dels arbres (realització d’una capa GIS) in situ o en la mateixa 

inspecció amb l’ajuda del software necessari i un hardware pràctic i segur de portar al damunt en 

 tipus handheld o palm.  

 

a 

utilitzar i no es necessita un post tractament de les dades doncs la feina ja queda enllestida (capa 

ntorn i dels plànols així com de les nostres habilitats amb el 

ratolí i el software utilitzat. Tot i així, en entorns urbans amb bona cartografia i amb una mica de 

un receptor de GPS i el software 

necessari.  

ssita una antena receptora i en casos a on 

la recepció o cobertura és dèbil es pot necessitar altres antenes complicant-se així el mètode de 

es com el temps d’enregistrament de la posició, la poca comoditat de dur a sobre un 

altre aparell, les condicions climàtiques, etc. 

e l'arbre en el tram, 

tc. Totes aquestes dades i sovint altres de més extenses serveixen per aclarir quin arbre és i per tant 

són necessàries per a una bona comunicació amb els veïns, les brigades de manteniment i les 

empreses de serveis que tinguin una incidència en els arbres. L'avantatge principal és que és molt 

accedir a ells i a

del tipus carrer, tram, fila, número de casa del davant, etc. ens permeten localitzar amb exactitud 

l’arbre dibuixat i accedir a la seva informació amb un sol clic del ratolí. 

 

H

s’expliquen a continuació: 

 

• Digita

diferents terrenys i condicions climàtiques com ordinadors portàtils petits

Té els avantatges de ser ràpid, pot ser pràctic de dur a sobre, és relativament senzill d’aprendre 

de GIS realitzada). Té els inconvenients de que la precisió en la localització del peu de l’arbre 

depèn de la nostra apreciació del e

pràctica l’error pot arribar a ser de menys d’1 metre. 

 

• Digitalització de la posició dels arbres in situ mitjançant 

 

Té l'avantatja principal de que pot ser precís en la localització del peu de l’arbre, a més sense 

necessitar de portar a sobre plànols tot i que sí es nece

registre de posicions i incrementant el temps de registre. Un altre desavantatge és que les dades 

necessiten un post tractament que no sempre és fàcil i senzill i s’acostuma a deixar en mans de 

tècnics en topografia, la qual cosa encareix i alenteix el procés. Hi poden haver altres 

desavantatg

 

Finalment, una altra opció és no representar gràficament els arbres en els plànols sinó simplement 

enregistrar la seva posició segons el carrer, tram, fila, número de casa, posició d

e
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senzill d’entendre i d’aplicar, econòmic, flexible, no obstant pot ser lent i poc efectiu a causa dels 

errors que sovint hi han en les comunicacions entre veïns, tècnics, brigades, etc. ja que intentar 

localitzar qualsevol cosa per mitjà de paraules sempre és pitjor que per mitjà de dibuixos. 

l que serveix per identificar cada arbre i/o escocell numèricament. És 

om el seu carnet de identitat o la referència que ens serveix per a localitzar-lo en els plànols o 

ció a la base de dades. És l’única dada irrepetible de cada arbre i/o escocell. 

scriu què hi ha en el lloc de plantació, ja sigui un arbre, una soca o un escocell buit. Així doncs 

 Soca. Per a arbres que han sigut talats i no se n’ha arrabassat la soca per a poder-hi replantar. 

nic és preferible al nom comú o popular ja que aquest darrer pot variar segons la zona a 

on ens trobem. En canvi, el nom botànic és internacionalment conegut i acceptat amb lo qual no hi 

poden haver confusions en la identificació de la espècie. 

 

El nom botànic segons el sistema de nomenclatura binominal d’en Carl von Linné, consta del nom 

genèric que defineix el gènere seguit del nom específic que defineix l’espècie. Categories 

taxonòmiques que s’escriuen en cursiva i només el gènere comença amb majúscula. Ex: Cupressus 

sempervirens   

 

En els cas que sigui necessari també s’inclourà el nom de la varietat o subespècie en cursiva precedit 

de var. o ssp. i el nom del cultivar en lletra normal i començant amb majúscula entre ‘cometes’. Ex: 

Ficus rubiginosa ssp. Australis, Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’ (Prunus pisardii) 

 

 

5.7.4. CODI 

És un codi numèric seqüencia

c

accedir a la seva informa

 

5.7.5. NOM BOTÀNIC, SOCA O ESCOCELL BUIT  

De

s’utilitza: 

 

• Escocell. Per a escocells buits amb el forat preparat per a la plantació. 

 

•

 

• Nom botànic de l’arbre. Per als arbres, palmeres i arbusts segons el sistema de nomenclatura 

binominal d’en Carl von Linné. 

 

El nom botànic de l’arbre és una dada bàsica sobre el tipus d’arbre que tenim per a posteriors criteris 

de selecció d’espècies amb finalitats ornamentals i mediambientals de biodiversitat. El nom botànic 

classifica l’arbre segons el gènere i la espècie als quals pertany. 

 

El nom botà
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En el cas d’hibridacions interespecífiques es posa el signe “x” entre el gènere i l’espècie i en el cas de 

ibridacions intergenèriques es posa el signe “x” al davant del gènere. Ex: Platanus x hispanica, x 

Cupressocyparis leylandii. 

 

És una dada permanent durant la vida de l’arbre com també ho són el nom comú, la família i la classe 

vegetal a continuació. Es registren en l’inventari inicial i s’actualitzen cada vegada que plantem un 

nou arbre en aquell escocell. 

 

És una informació que es dona per a una millor comunicació sobretot amb finalitats didàctiques i de 

divulgació. Es dona només el nom comú d’ús més estès als territoris de parla catalana. 

 

5.7.7. FAMÍLIA 

ars. Serveix per a una 

selecció d’espècies am

 

Les

per

rep

com

teni

sem

h

5.7.6. NOM COMÚ 

Categoria taxonòmica que engloba diferents gèneres de característiques simil

b més criteri ornamental, medi ambiental de biodiversitat. 

5.7.8. CLASSE VEGETAL (CL VEG) 

 classes vegetals donen una idea ràpida de com és l’arbre sobretot pel que fa al port i la 

sistència de la fulla però també sobre aspectes fisiològics com la fusta de reacció i el tipus de 

roducció, floració i fruits. També serveix per a escollir espècies per noves plantacions tenint en 

pte les proporcions de cada classe que tenim i les que volem assolir. En general, el més savi és 

r una diversitat equilibrada i que puguem trobar arbres de totes classes amb proporcions 

blants. 
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S’utilitza la següent classificació: 

 

 
                                                        C                                  Cc                                        Fp                                 

 
                                                                 Fc                                      P                    ap                 ac 

 

 C: per a les coníferes de fulla perenne tant de l’ordre Coniferales com de l’ordre Taxales. Això 

lles aciculars i/o esquamoses la gran majoria 

de les quals són de fulla perenne. Ex: Pinus halepensis i Cupressus sempervirens. Moltes 

 perenne. O sigui per a totes les Angiospermes Dicotiledònies de 

 P: per a les espècies que pertanyen a les famílies de les Palmàcies (Arecàcies), Agavàcies i 

Figura 8. Classes vegetals. Dibuixos extrets del llibre Trees d’en J. 
Coombes, Allen. 

 

•

inclou totes les Gimnospermes excepte les Cicadàcies i les Ginkgoàcies i s’inclou també la família 

d’Angiospermes de les Casuarinàcies pels seus trets més comuns al grup del les coníferes. 

S’entén que les coníferes són arbres i arbusts de fu

coníferes tenen un port natural en forma de con i d’aquí ve la paraula “conífera”. No obstant 

aquesta forma de con no es constant en les coníferes. 

 

• Cc: per a totes les coniferes de fulla caduca restants que pertanyen als gèneres següents: Larix, 

Pseudolarix, Glyptostrobus, Metasequoia i Taxodium. 

 

• Fp2: per a les frondoses de fulla

fulla persistent. S’entén que una frondosa és un arbre planifoli (de fulla plana). 

 

• Fc: per a les frondoses de fulla caduca. O sigui per a totes les Angiospermes Dicotiledònies de 

fulla no persistent. Inclou la família de les Ginkgoàcies. 

 

•

Cicadàcies. Inclou totes les Angiospermes Monocotiledònies més les Cicadàcies. O sigui 

palmeres i similars. 

                                                 
2 En algunes zones es possible trobar-nos amb arbres de fulla semiperenne com tipuanes o acàcies de flor groga, alguns roures, bellaombres, 
etc. En aquest cas es pot afegir una classe més que es pot simbolitzar: Fsp. 

 



5. METODOLOGIA I MATERIALS 29

 

• ap: per als arbusts de fulla perenne. 

a diferència entre arbre i arbust és una discussió eterna ja que no hi ha un llindar concret a partir del 

 i a més tenen una 

nalitat didàctica i divulgativa insuperable. Poder veure l’evolució de la nostra gestió i el manteniment 

quest apartat no correspon a camp columna de la fulla de camp ni de la base de dades però serveix 

nar els problemes 

rincipals dels arbres viaris. 

 

• ac: per als arbusts de fulla caduca. 

 

L

qual una espècie pugui ser definida com a arbre o arbust. A més una mateixa espècie es pot 

comportar i créixer com un arbre o com un arbust depenent de les condicions a que està sotmesa.  

 

Els arbusts formats en 1 sol tronc i una capçada amb una alçada lliure de branques mínima de 2,5 m 

es consideren normalment arbres ornamentals. Ex: Photinia fraseri, Nerium oleander, Tamarix gallica, 

etc. Al revés, alguns arbres es consideren arbusts si presenten molta brotació basal, varis troncs i/o 

una capçada baixa amb una alçada lliure de branques igual a zero. Ex: Ficus carica. 

 

5.7.9. FOTO 

Camp en el que s’hi anota el codi de referència de les fotografies preses per a la seva localització en 

l’arxiu corresponent. 

 

S’ha pres com a mínim una fotografia en els carrers a on tots els arbres són de la mateixa espècie. 

En general es tira un foto cada vegada que canvia l’espècie i també en casos en els que es vulgui 

deixar constància de qualsevol observació destacable.  

 

Les fotos no són essencials per gestionar i mantenir els arbres en un estat òptim de salut i seguretat 

però són de gran utilitat per a demostrar observacions destacables dels arbres

fi

després d’uns anys, tenir imatges d’històries individuals d’arbres singulars i els treballs realitzats, en 

resum, tenir un testimoni visual de la nostra feina no té preu. 

 

5.7.10. ESPAI DISPONIBLE 

A

per entendre els següents apartats. L’espai disponible és l’espai viari destinat a ser ocupat per l’arbre. 

És una informació essencial per a escollir espècies de dimensions adequades per a l’espai de 

plantació. Com ja s’ha vist anteriorment, aquest és un punt clau per a solucio

p

 

El volum de la capçada acostuma a estar limitat horitzontalment per immobles com edificis, límits de 

propietats i altres arbres que formen part de la mateixa alineació o agrupació. Sovint també pot estar 

limitat per interferències com línies de serveis elèctrics i telefònics, altres arbres de propietats 
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adjacents, balcons, senyals, rètols, i un llarg etcètera que es tracta més avall en l’apartat 

rtical que hi ha entre el terra i la primera branca. Per a passos de vianants, 

na alçada lliure de branques mínima a partir de 2,5 m és el més raonable per garantir que no hi 

hauran cops inesperats excepte per aquells que no vegin el tronc i hi vagin a parar de cop. Per a la 

majoria de carrers a on hi trobem tot tipus de vehicles des de cotxes fins a camions un mínim a partir 

de 4,5 m és el més raonable (dependrà del tipus de vehicles que passen per cada carrer). No obstant 

s’ha de tenir en compte el pas i accés d’altres vehicles especials i per això en grans avingudes i 

carrers principals amb arbres grans es recomanen alçades a partir de 5,5 m. L’alçada lliure de 

branques és una dada que no cal registrar en l’inventari de camp tot i que sí s’aplica rutinàriament en 

els programes de poda per qüestions de seguretat. També s’aplica algunes valoracions econòmiques 

per a calcular la superfície de capçada (An Evaluation Method for Amenity Trees).  

 

L’espai disponible a nivell radicular o subterrani és una dada molt difícil de conèixer si no disposem de 

plànols detallats dels diferents serveis i altres possibles infrastructures. Normalment no es disposa 

d’aquesta informació amb un detall suficient per a ser d’utilitat en la planificació de noves plantacions i 

simplement, plantem o no, i si ho fem confiem en què el mateix arbre sabrà trobar els espais 

disponibles per a les seves arrels per entre els serveis subterranis de gas, aigua, electricitat, capes 

dures compactades, deixalles i altres elements interferents sense fer-los malbé.  

 

En general cal doncs un millor coneixement del què tenim per sota terra si volem optimitzar la gestió 

dels nostre ficient l’arbre pot 

nir problemes d’ancoratge o pot ser víctima de ferides amb maquinària com a conseqüència d’obres 

er un estudi individual de cada arbre i el seu espai radicular disponible és a la pràctica insostenible 

continuada dels plànols dels serveis subterranis així 

com també dels aeris per part dels responsables de la seva gestió i manteniment. 

 moment, per preveure molèsties, perills i fins i 

t danys tant per a l’arbre com per a les persones i propietats. 

d’interferències.  

 

L’alçada no acostuma a estar limitada per cap edifici i menys encara per límits de propietats però sí 

que ho pot estar normalment per interferències. El diàmetre del tronc està limitat per l’escocell. 

 

L’alçada de les branques inferiors ha de ser suficient per garantir una circulació del trànsit lliure 

d’obstacles com parts de l’arbre que poden representar un perill. És l’anomenada alçada lliure de 

branques o la distància ve

u

s arbres, doncs l’espai radicular és molt important ja que si aquest és insu

te

i reparacions en els serveis subterranis que envolten el seu sistema radicular.  

 

F

així doncs l’única opció possible és l’actualització 

 

L’espai disponible aeri pot ser homogeni en alineacions o agrupacions regulars d’arbres. Cal revisar-

lo periòdicament cada 5 anys com a molt tot i que normalment els canvis són pocs i normalment són 

deguts a noves interferències en el creixement en el pitjor dels casos o a la retirada d’interferències 

en el millor dels casos. S’ha de tenir en compte en tot

to
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Una línia elèctrica amb la funda gastada pel fregament amb l’arbre, que a més fa temps que està 

causant una ferida amb una podrició avançada que degrada les propietats mecàniques de la fusta en 

un braç important de l’arbre que a més està situat en un lloc restringit per immobles, d’alt trànsit de 

vianants i de vehicles pot representar un risc molt alt per a la seguretat de persones i propietats. Una 

senyal de STOP tapada per una branca també pot representar un risc alt d’accident. És per això que 

sempre cal deixar com a mínim 1 metre de marge de seguretat entre l’arbre o les branques de l’arbre i 

els elements que limiten l’espai. Una branca que arriba a un balcó pot causar molèsties als veïns i fins 

i tot danys a la propietat. 

 

 
 

Figura 9. Arbre amb múltiples interferències. Com a conseqüència el plàtan ha estat mutilat 
reiteradament. Ferrol 1998. 

o, i sinó n’hi 

a, sabem quant de temps disposem per canviar l’escocell abans de que es produeixi. En el cas de 

s’ha de tenir en compte tant l’amplada del tronc 

en estat adult com l’amplada de l’escocell disponible.  

 

Per definir doncs l’espai disponible s’utilitzen 3 paràmetres possibles, que són l’amplada d’escocell, 

l’espai horitzontal i l’espai vertical. En els tres casos s’utilitza la mesura més restrictiva o limitant. 

 

5.7.11. AMPLADA D’ESCOCELL (ESC) 

És l’amplada mínima del forat de l’escocell destinat a ser ocupat pel coll de les arrels de l’arbre. Amb 

aquesta dada i la del diàmetre sabem directament si hi ha constrenyiment en el tronc o n

h

seleccionar noves espècies per a noves plantacions 
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Es mesura amb cinta mètric o amb la mateixa cinta de diàmetre utilitzant el cantó normal per a 

mesures lineals. S’expressa en centímetres sense decimals. 

 
Figura 10. Amplada d’escocell. 

 

Normalment no hi han gaires canvis en les mesures de l’escocell a no ser que es canviï 

ment o que l’arbre l’arranqui amb el creixement del coll del tronc i les arrels com passa als 

ó encarat cap a les propietats. És evident a més, que els arbres es planten 

 una distància que respon a uns criteris tècnics específics amb finalitats ornamentals i funcionals 

spai horitzontal explicat en el següent apartat té en 

ompte la distància entre escocells quan aquesta és limitant i per tant en aquest pla es posa més 

ue al de distància entre escocells.  

ritzontal disponible multiplicat 

er 1,25. És aquesta distància, la màxima a partir de la qual podem tenir una alineació de la mateixa 

a capçada vista en planta que té forma d’elipse, és 

ecànicament estable en la gran majoria dels casos si l’eix llarg és més petit que el curt multiplicat 

I HORITZONTAL (ESP HOR) 

És la distància horitzontal disponible per a que s’hi pugui desenvolupar la capçada de diàmetre similar 

d’un arbre adult. Equival al radi mínim multiplicat per dos. El radi mínim es mesura en cada arbre, 

voluntària

barris de Terramar i Vinyet de Sitges. 

 

La distància entre escocells no acostuma a limitar el creixement lateral dels arbres viaris d’alineacions 

ja que primerament les queixes per molèsties i danys fruit de la interrelació entre arbres i propietats 

provenen sempre del cant

a

determinades, no obstant, també es evident que es planten el més separats possible per estalviar 

unitats i diners. En qualsevol cas, el concepte d’e

c

èmfasis al concepte d’espai horitzontal q

 

En qualsevol cas, la distància entre escocells determina la forma i el port de la capçada i cal escollir-la 

amb cura en les fases de disseny de nous espais urbans, sense caure en generalitzacions. En 

l’apartat “Classificació del carrers” més avall s’inclouen les distàncies màximes entre escocells 

recomanades en funció de l’espai horitzontal disponible. 

 

La distància màxima recomanada entre escocells correspon a l’espai ho

p

espècie formant una pantalla verda contínua, garantint un port natural mecànicament estable, 

teòricament sense haver de realitzar cap poda pel cantó a on es produeix el contacte entre les 

capçades. Això és així si assumim que un

m

per 1,25. La distància entre escocells pot ser mesurada amb hipsòmetre de tronc a tronc. 

 

5.7.12. ESPA
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avaluant ràpidament amb una ullada quin és el cantó de l’arbre més limitat, ja sigui per immobles, 

propietats, altres arbres del mateix conjunt, interferències, etc. 

 

Espai horitzontal=radi mínim*2 

l radi mínim acostuma a coincidir amb la distancia horitzontal des del punt de plantació fins als 

lèsties, perills i danys tant a propietats com a persones. 

 

istància entre escocells. 

.7.13. INTERFERÈNCIES (INT) 

ortants ja que delimiten l’espai disponible per a l’arbre i per tant determinen una 

lecció d’espècies més petites en el cas de noves plantacions i en el cas de plantacions establertes 

es interferències més usuals que cal tenir en compte són: línies elèctriques i telefòniques, senyals de 

en aquests elements, altres arbres, balcons, altres 

 

Es mesura amb passes d’1 m, cinta mètrica o hipsòmetre i s’expressa en metres amb un decimal que 

normalment serà múltiple de 0,5. 

 

E

edificis, propietats, interferències, etc. menys 1 metre com a mínim per deixar un marge de seguretat 

que garanteixi que les branques de l’arbre adult no arribin a fregar amb aquests elements ja que això 

pot ser la causa de mo

 

Altres vegades el radi mínim pot ser la distància en direcció contrària, des del tronc fins al punt mig 

del carrer quan a l’altra banda també hi han arbres i aquesta distància és clarament menor a 

l’anterior. Altres vegades el radi mínim pot ser la distància en sentit longitudinal al carrer des del tronc 

al punt mig entre escocell i escocell la qual cosa equival a dir que l’espai horitzontal és igual a la

d

 

És l’única dada que s’ha registrat dels carrers sense arbres amb la finalitat d’escollir espècies per a 

futures noves plantacions per millorar els carrers. 

 

5

Són elements imp

e

determinen règims de poda intensius com per exemple reduccions de tota la capçada o d’una part, 

podes de brocades anuals, i fins i tot terciats i escapçats. 

 

Les interferències poden modificar l’espai horitzontal i també el vertical. 

 

L

trànsit, semàfors, faroles, pals que sosten

edificacions i infrastructures, rètols, etc. 

 

Els immobles presents com edificis, propietats, límits de propietats, altres arbres en la mateixa línia de 

plantació i arbres de propietats adjacents sempre i quan no traspassin el límit no són considerats 

interferències. 
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Si una interferència està tan lluny que l’espècie en qüestió no hi arribarà amb el seu port natural de 

creixement, llavors no cal tenir-la en compte. En el cas contrari sí, sempre i quan estigui més a prop 

que altres immobles, límits de propietats, etc. o aquests no existeixin. 

l’espai viari del nucli urbà de Sitges conté. S’han tingut en compte: línies 

lèctriques i telefòniques, pals de línies, faroles, senyals de tràfic i balcons. 

 la localització de les interferències per a una selecció d’espècies més 

curada en funció de les mides dels arbres en l’etapa adulta i de l’espai disponible, es pot utilitzar la 

g

 

Si tenim una interferència que limita l’espai horitzontal com per exemple una senyal de STOP, un

semàfor, un arbre de propietat privada que traspassa s límits de la parcel·la, etc., la distància des 

del tronc fins a la interferència menys 1 és el radi mínim que després multipliquem per dos per obtenir 

l’espai horitzontal disponible. Es deixa sempre 1 metre er evitar fregaments. 

 

Si tenim una interferència que limita l’espai vertical ns, elèctriques i 

telefòniques, la distància vertical des del punt de plantació fins a la interferència menys 1 és l’espai 

vertical disponible per a l’arbre. Igual que amb l’espai lateral també es deixa com a mínim 1 metre de 

marge de seguretat. 

 

Les interferències es mesur era que l’espai horitzontal. Les unitats també 

’expressen igual. 

En rudent i no 

lantar-hi cap arbre per petit que sigui fins que s’estableixin amb criteri tècnic i normatiu els requisits 

de seguretat de cada situació particular pel que fa al risc elèctric. Per a arbres que ja estan plantats a 

prop d’aquestes línies cal concertar una reunió amb cnics de la companyia elèctrica per elaborar un 

pla de seguretat i prevenció per als possibles treballs en l’arbre. 

 

5.7.14. CLASSE D’ESPAI (CL ESP) 

Classificació en 3 categories segons en funció de per al d pament de 

l’arbre. Ens informa principalment de l’amplada del carrer i per tant de l’espai horitzontal disponible, 

així com també de les amplades d’escocell i la presència d’interferències. És una classificació útil per 

a la sele d’espècies ja que tracta sobre l’espai disponible però sobretot destaca per sintetitzar les 

caracte arrers fent-les més comprensibles i fàcils de comunicar amb resultats 

stadístics. 

 

 

En aquest pla s’ha anotat la presència o absència d’interferències sense especificar de quin tipus es 

tracta ni tampoc l’espai disponible que aquestes deixen a l’arbre. Això és així per la quantitat 

d’interferències que 

e

 

Si es vol ser més precís en

a

se üent metodologia: 

 

el

 de marge de seguretat p

com per exemple balco línies 

en de la mateixa man

s

 

els carrers amb línies elèctriques sense funda i línies d’alta tensió es recomana ser p

p

tè

 l’espai disponible esenvolu

cció 

rístiques espaials dels c

e
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En els carrers a on l’espai disponible no és homogeni es calcula a partir dels valors mitjans per poder 

ar dades generals. No obstant, cal avaluar individualment cada espai disponible abans dedon  realitzar 

na nova plantació. 

 

La classificació està dissenyada per ser utilitzada juntament amb el criteri de classes dimensionals 

dels arbres explicat més avall i per tant va en func  dels ports principals (petit, mitjà, gran i esvelt) i 

dels seus subgrups. 

 

Totes les mesures s’expressen en metres except l forat ’escocell que 

s’expressa en centímetres.  

 

• Classe 0. Espais massa estrets. (Espai horitzontal <2. No aptes per a arbres. Aptes per a 

arbusts en escocells estrets, jardineres, parterres estrets, etc.) 

u

ió

e l’amplada mínima de de l

 
 

 
 

) <2 

+1.00 0.25
+25

+2.13

+2.50

+2.00

EDIFIC
IS

VORERA

VORADA

CALÇ
ADA

 

 
 
Espai horitzontal (m
Distància entre escocells (m) <2,5 
Amplada de l’escocell (cm) <50 
Amplada de vorera (m) <2,13 

 
Figura 11. Classe d’espai 0. 

 

• Classe 1. Espais estrets. (Espai horitzontal 2-5. Per a arbres adults de port petit. També per als 

arbres adults més petits dels ports mitjà i esvelt. Classes 0, 1S, 1M, 1L, 2S, 4S, i 4M). 

 

+1.00 0.25
+25

+2.13

+2.50

-5.00

-6.25

+1.00 +50 0.25
-3.88

+2.00

ED VO VO
CALIFIC

IS
RERA

RADA
ÇADA

 

 
 
 
 
 
 
Espai horitzontal (m) 2-5 
Espai vertical (m) >16 
Distància entre escocells (m) 2,5-6,25 
Amplada de l’escocell (cm) 25->50 
Amplada de vorera (m) 2,13-3,88 

 
Figura 12. Classe d’espai 1. 
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• Classe 2. Espais mitjans. (Espai horitzontal 5-8,5. Per a arbres adults de port mitjà. També per 

als arbres adults més grossos dels ports petit i esvelt. Classes 1L, 2S, 2M, 2L, 4M i 4L). 

 

+1.00
+50 0.25

-5.63

-8.50

-10.63

+5.00

+6.25

+1.00 +50 0.25
+3.88

 
 

 
 
 
 
 

Espai horitzontal (m) 5-8,5 
Espai vertical (m) >16 
Distància entre escocells (m) 6,25-10,63 
Amplada de l’escocell (cm) >50 
Amplada de vorera (m) 3,88-5,63 

 

 Classe 3. Espais amples. (Espai horitzontal >8,5. Per a arbres adults de port gran i també per 

 

Figura 13. Classe d’espai 2. 
 

•

als arbres adults més grossos del port mitjà. Classes 2L, 3L i 3XL). 

 
 
 
 
 

Espai horitzontal (m) >8,5 
Espai ver >16 

+1.00
+50 0.25

+5.63

+8.5

+10.63

 
 

tical (m) 
Distància e scocells ) >10,63 ntre e  (m
Amplada de l’escocell (c >50 m) 
Amplada de vorera (m) >5,63 

 
Figura 14. Classe d’espai 3. 

 

Qualsevol espai disponible amb interferències sigui quina sigui la classe de carrer, ha de ser tingut en 

compte tant en noves plantacions d’arbres com en les podes, tales i altres actuacions de 

manteniment. Un carrer de la classe 3 amb interferències pot contenir molts espais disponibles de la 

lasse 2, 1 o 0, depenent de lo properes que estiguin les interferències. 

 

5.7.15. CLASSE DIMENSIONAL (CL DIM) 

Classificació en 12 categories segons l’alçada, el diàmetre normal i l’amplada d’arbres, arbusts i 

palmeres en el moment de la inspecció. No es classifica en aquí la talla de l’exemplar en estat adult. 

 

c
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Serveix per agrupar els arbres segons les seves mides per a multitud d’aplicacions com per exemple 

ontrolar l’homogeneïtat en volum dels arbres d’una mateixa línia, valorar econòmicament l’arbre en 

funció de les seves mides, pressupostar podes i altres feines que s’hagin de fer en l’arbre, determinar 

el tipus i moment de les podes en funció també de l’espai disponible, registrar el seu 

desenvolupament a curt i llarg termini per a altres estudis, etc. 

 

La classificació dels arbres en classes es possible de manera purament visual sense necessitat de 

prendre cap mesura, fet que pot agilitar molt les inspeccions. Es pot inclòs actualitzar sense 

inspeccionar l’arbre si assumim un creixement anual determinat, tant en alçada i amplada de capçada 

com en gruix de tronc. 

 

Per a classificar correctam  pre l  l’  l’arbre. Les amplades de 

capçada són aproximades justar-se a l’interval que es mostra en les taules. 

 

Diàmetres en cen

ent o encara estan en una 

fase de manteniment de post plantació. Arbres i arbusts de diàmetre menor a 10 cm i palmeres 

d’alçada menor a 4 m). 
 

c

ent, es dona ferència a diàmetre i alçada de

i poden no a

tímetres. Alçades i amplades en metres. 

 

• Classe 0. Nova plantació. (Exemplars que han estat plantats recentm

-10

-4

0

 

 
 
 
 Arbres Palmeres 
Diàmetre (cm) <10  
Alçada (m)  <4 

 
Figura 15. Classe dimensional 0. 

 

S’ha considerat 10 cm (31 cm de perímetre) el lli  entre es de nova plantació i els de la lasse 

1, tant per frondoses com pe s   m omú per a la majoria d’arbres 

disponibles en vivers especialitzats en arbres o entals i així s plicat també per als arbusts. 

S’ha considerat 4 m d’alçada com el llindar entre palmeres de nova plantació i la classe 1. És l’alçada 

màxim ria de vivers especialitzats 

n Palmàcies. 

 

ndar arbr  c

r coníferes. É el perímetre màxim és c

rnam ’ha a

a més comuna entre la majoria de Palmàcies disponibles en la majo

e
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• Classe 1. Arbres de port petit. (Exemplars que no arriben a 10 m d’alçada). 

 

+10 -25

+4

-10

+25 -50 +50

1S                1M                 1L

 
 1S 1M 1L 
Diàmetre (cm) 10-25/0-25* 25-50 >50 
Alçada (m) <10/4-10* <10/4-10* <10/4-10* 
Amplada (m) 2-4 3-5 3-6 

 
Figura 16. Classe dimensional 1. Els intervals marcats amb “*” són excepcions per 
a les Palmàcies. En les caselles que no hi han excepcions, l’interval serveix per 
arbres, arbusts i Palmàcies. 

 

• Classe 2. Arbres de port mitjà. (Exemplars de 10 a 16 m d’alçada). 
 

+10

-16

+10 -25 +25 -50 +50

 2S                      2M                      2L      

 
 2S 2M 2L 
Diàmetre (cm) 10-25/0-25* 25-50 >50 
Alçada (m) 10-16 10-16 10-16 
Amplada (m) 4-7 5-8 6-10 

 
Figura 17. Classe dimensional 2. Els intervals marcats amb “*” són excepcions per a les Palmàcies. En les 
caselles que no hi han excepcions, l’interval serveix per arbres, arbusts i Palmàcies. 
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• Classe 3. Arbres de port gran. (Exemplars de més de 16 m d’alçada i capçada ampla). 
 

+16

+50 -70 +70

  3L                                                3XL

+7 +7

 
 3L 3XL 
Diàmetre (c  m) 50-70 >70 
Alçada (m) 16 > >16 
Amplada (m) -16  7 7-20

 
Figura 18. Classe dimensional 3. 
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• Classe 4. Arbres de port esvelt. (Exemplars de més de 16 metres d’alçada i capçada estreta). 
 

+16

+10 -25 +25 -50 +50

4S                  4M                     4L
-7

 
4S 4L  4M 

Diàmetre (cm) 10-25/0-25* 25-50 >50 
Alçada (m) >16 >16 >16 
Amplada (m) 3-6 4-7 4-7 

 
Figura 19. Classe dimensional 4. 

És el que s’anomena diàmetre normal o l’amplada mitjana del tronc en sentit perpendicular a l’eix del 

tronc, mesurada a una alçada d’ 1,3 m (alçada del pit) respecte el nivell del terra circumdant al coll de 

les arrels.  

 

 

5.7.16. DIÀMETRE DEL TRONC (DIÀ) 

 
 
Figura 20. Diàmetre normal. 

 

És una dada que aporta informació valuosa sobre la mida del tronc del tronc i l’edat de l’arbre. I per 

tant és de gran utilitat per a conèixer les mides, l’edat, el vigor, etc. de l’arbre. A la llarga, si es registra 

periòdicament, permet conèixer més acuradament el creixement anual dels nostres arbres 

ornamentals podent així fer estimacions més reals de l’edat dels arbres i fins i tot actualitzar el 
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diàmetre i l’edat automàticament en funció del temps transcorregut des de l'última inspecció, la qual 

cell, sabem si hi ha constrenyiment al coll de les arrels i 

si no n’hi ha, sabem quant de temps disposem per canviar l’escocell abans de que es produeixi.  

 

En el cas de les palmeres no és necessari mesurar el diàmetre de l’estípit degut a que aquest no 

varia i només es desenvolupa en alçada (absència de càmbium i per tant de creixement secundari en 

sentit horitzontal). El diàmetre doncs no aporta tanta informació sobre la mida i l’edat com en el cas 

dels arbres i per tant s’han utilitzat uns valors mitjans per a cada espècie com es veu en la següent 

taula. Una excepció a aquesta regla és Yucca elephantipes que pot assolir unes mesures 

conside

cosa permet recollir menys dades en les inspeccions de camp si això fos necessari en casos urgents 

o en pics de feina i d’agenda saturada. 

 

A més, juntament amb les mesures de l’esco

rables. 

 

 Diàmetre a la base (cm) 
Phoenix canariensis 80-100 
Phoenix dactylifera 40-50, a vegades varis troncs 
Washingtonia filifera 80-100 
Washingtonia robusta 30-50 
Yucca elephantipes >100, generalment amb varis troncs 

 
Taula 2. Amplada típica d’estípit de les palmeres més comunes de Sitges. 

 

Es mesura amb cinta de diàmetres i s’expressa en centímetres sense decimals. És una dada que 

varia evidentment amb el temps i creixement de l’arbre i s’ha d’actualitzar en cada inspecció o 

inventari excepte en el cas de les palmeres com ja s’ha explicat. 

 
Figura 21. Cinta de diàmetres. 

 

Les forcípules és una eina molt ràpida però en troncs de secció transversal no cilíndrica, és difícil 

decidir quin diàmetre és el mitjà. A més en arbres grans de més de 50 cm de diàmetre les forcípules 

poden resultar poc pràctiques de dur a sobre juntament amb tota la resta de material. 

 
 
Figura 22. Forcípules. 
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Per saber a on correspon l’alçada del pit (1,3 m) en el cas de que el terreny estigui inclinat, prenem 

com a referència el nivell del cantó de l’arbre a on el terreny és més elevat. Per saber a on correspon 

l’altura de pit en el cas de que l’arbre estigui inclinat, prenem com a referència el cantó del tronc 

encarat cap a la direcció de la inclinació. 

 
Figura 23. Diàmetre normal en condicions especials. 

 

En el cas d’arbres amb doble, múltiple tronc i/o qualsevol protuberància a l’altura del pit, sigui per 

unions de branques baixes gruixudes, codominàncies, fusta de reacció, etc., el diàmetre es mesura 

immediatament per sota de la unió en el punt a on el tronc sigui més estret. 

 

 
 
Figura 24. Diàmetre de tronc en condicions especials. 

 

En el cas de trobar-nos amb exemplars de varis troncs separats des de terra es pren una nota 

conforme és un exemplar multitronc i es mesura el diàmetre del conjunt de troncs a nivell de terra. 

 

5.7.17. ALÇADA (ALÇ) 

En el cas dels arbres és la distància vertical des del nivell del terra circumdant al coll de les arrels a la 

part més alta de la capçada. En el cas de les palmeres és la distància en vertical des del nivell del 

terra circumdant al coll de les arrels fins al punt d’inserció de la primera fulla o fulla més baixa. O sigui 

és l’altura de l’estípit. 
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sa, s’expressa en metres 

mb un decimal però normalment múltiple de 0,5 o de 0,25. 

l braç i la fusta o amb el braç paral·lel 

l terreny en cas de que hi hagi pendent. S’avança o es retrocedeix en aquesta posició fins que la 

tant les passes que han de ser de 1 m. La distància recorreguda o el número 

e passes és l’alçada de l’arbre en metres. 

Figura 25. Alçada. 
 

Dóna informació sobre les dimensions de l’arbre per a posteriors valoracions sobre la seva talla, vigor, 

risc, hores de feina en el manteniment necessari, etc. 

 

Es mesura utilitzant el mètode dels triangles semblants per la seva rapide

a

 

És una dada que varia amb el creixement de l’arbre i s’ha d’actualitzar en cada inspecció o inventari. 

És possible l’actualització de l’alçada aproximada, de manera automàtica si assumim un creixement 

anual determinat. 

 

El mètode del triangles semblants té moltes variants pràctiques però es pot aplicar de manera efectiva 

només amb un brot, pal, fusta o similar de llargada igual a la distància entre l’ull i la punta del dit gros 

amb el braç estirat horitzontalment. Es manté la fusta verticalment agafant-la per la part inferior amb 

el braç estirat horitzontalment formant un angle rectangle entre e

a

base i la punta del brot coincideixen amb la base i la punta de l’arbre. En aquest punt caminem fins al 

tronc de l’arbre tot con

d

 
 
Figura 26. Mètode pràctic per mesurar alçades. Extret de la revista “The 
TreeWorker” article d’en Rouse, Robert. 
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Tot i que utilitzant aquest mètode, l’error de mesura pot arribar a ser de menys d’un metre, es 

necessita molta experiència per assolir aquesta precisió. Experiència que s’adquireix mesurant molts 

arbres amb aquest mètode i un altre de diferent per poder comprovar l’error i reduir-lo així amb la 

pràctica. També es pot adquirir mesurant molts arbres que haguem de talar amb el mètode dels 

triangles semblants i mesurar la llargada amb cinta mètrica una vegada l’arbre està al terra tombat per 

comparar resultats. 

 

L’estimació de l’alçada amb mètodes visuals comporta altres errors d’apreciació que poden ser 

considerables. Per exemple moltes ve  part més alta de l’arbre queda tapada per branques 

és horitzontals que aparenten ser la part més alta. El mateix tipus d’error es pot produir en arbres 

a mesura d’alçades utilitzant clinòmetres pot ser útil en inspeccions més detallades com per exemple 

t en inspeccions més detallades com en 

speccions rutinàries d’arbres viaris ja que aporten precisió i rapidesa. Tot i així, alguns hipsòmetres 

poden pesar bastant i poden s difíc r adequadament sense una 

formació prèvia. El preu tam  un inconvenie  

 

Mesurar l’alçada dels arbr s sense l’ajuda de cap mètode no es recomanable ja que comporta els 

següents problemes:  

elts semblen més baixos del que són. Els arbres realment alts de més de 

0 metres no ho aparenten en absolut degut en part a que normalment estan entre altres arbres de la 

 del paisatge i ens acostumen a les seves dimensions. 

. Dóna informació sobre les dimensions de l’arbre per a posteriors 

aloracions com en el cas del diàmetre i l’alçada. 

 

gades, la

m

inclinats. L’alçada d’aquests s’ha de mesurar identificant sempre sense errors la part més alta de 

l’arbre, des d'un punt en direcció perpendicular al pla d’inclinació de l’arbre. 

 

L

en arbres veterans monumentals i/o singulars. No es recomana en els arbres viaris doncs no aporta 

agilitat ni rapidesa en inspeccions repetitives. A més requereixen més coneixements trigonomètrics 

per a ser utilitzats. 

 

La mesura d’alçades utilitzant hipsòmetres és útil tan

in

er tècn ament ic ils d’entendre i utilitza

bé acostuma a ser nt.

e

 

Els arbres de 7 a 15 metres semblen més baixos del que són, mentre que els de 25-30 cap amunt 

semblen molt més alts. Arbres columnars com el Populus nigra ‘Italica’ semblen més alts del que són i 

arbres amples i menys esv

5

mateixa talla i conjuntament dominen l’escala

 

5.7.18. AMPLADA DE CAPÇADA (AMP) 

És el diàmetre mitjà de la capçada

v
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Figura 27. Amplada de 
capçada. 

És un

És possibl

anual d

Yucca elephantipes

s aproximadament. Com a guia orientativa el diàmetre de capçada de les palmeres més 

comunes a la vila de Sitges s’indica en la següent taula: 

) 

 

a dada que varia amb el creixement de l’arbre i s’ha d’actualitzar en cada inspecció o inventari. 

e l’actualització de l’amplada aproximada, de manera automàtica si assumim un creixement 

eterminat. 

 

En el cas de les palmeres no és necessari mesurar l’amplada ja que el port natural de les Palmàcies 

normalment manté la mateixa amplada de capçada o corona com també passa amb l’estípit. Una 

excepció a aquesta regla és una altra vegada  que pot assolir amplades de 10 

metre

 
 Amplada de capçada (m

Phoenix canariensis 9 
Phoenix dactylifera 9 
Washingtonia filifera 5 
Washingtonia robusta 4 

 
Taula 3. Amplada de capçada de les palmeres més 
comunes de Sitges. 

 

Es mesura contant passes d’un metre seguint una línia perpendicular d’igual distància al diàmetre 

màxim de la capçada. També és possible la utilització d’hipsòmetres. S’expressa amb les mateixes 

nitats i igual que l’altura. 

.7.19. ESTAT DE L’ARBRE (EST) 

 Bo (b). Per arbres amb una forma general equilibrada i simètrica, sense defectes mecànics i/o 

u

 

5

Classificació dels arbres segons l’estat de salut general de l’arbre tant fisiològica com mecànica. Dona 

una idea ràpida del seu estat, útil per a tot tipus de valoracions necessàries per gestionar els arbres. 

S’utilitzen les 4 classes següents: 

 

•

problemes fitopatològics significatius, i una esperança de vida llarga per a l’espècie. 
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• Normal (n). Per arbres amb una forma general no tant equilibrada i simètrica, amb defectes 

emes irreparables o 

que no val la pena tractar-los. Esperança de vida molt curta per a l’espècie. 

s una dada que varia amb el temps i s’ha d’actualitzar en cada inspecció o inventari. No és 

cessita molta experiència i coneixements varis en fisiologia, morfologia i mecànica vegetals per 

 dels anys de vida que li queden a l’arbre. És una dada necessària en algunes 

aloracions econòmiques i per planificar futures tales i replantacions entre altres operacions. 

 

Es calcula a partir de l’es rnamental pot ial per a l’espècie en condicions de 

creixement similars menys timada a partir d diàmetre o a partir de l’alçada. 

 

Esperança de vida útil=esp mental-edat de l’arbre 

 

L’esperança de vida orna ental potencial per a l’espècie en condicions de creixement similars es una 

dada difícil de trobar en l s poden trobar a les taules 

obre l’edat ornamental del llibre “Valoración de Árboles” d’en Caballer i Mellado, Vicente o també al 

luosa per a l’estimació de l’esperança 

e vida, també de l’edat i d’altres característiques importants doncs amb la inspecció periòdica i la 

realització d’una base de dades complerta, estem realitzant un estudi en el temps que ens permetrà 

conèixer els arbres amb més profunditat, gestionar-los millor i obtenir-ne el màxim de valor.  

mecànics i/o problemes fitopatològics que puguin ser superats amb un programa de manteniment 

rutinari i amb una esperança de vida mitjana per a l’espècie. 

 

• Pobre (p). Per arbres amb una forma general desequilibrada i asimètrica, amb defectes mecànics 

i/o problemes fitopatològics considerables. Poden ser retinguts amb seguretat i garanties amb un 

manteniment apart del rutinari i/o en zones a on el risc de causar danys sigui suficientment baix. 

Esperança de vida curta per a l’espècie. 

 

• Mort, moribund o perillós (m). (De moribund, mort o molt perillós) per arbres amb una forma 

molt desequilibrada i asimètrica, amb defectes mecànics i/o problemes fitopatològics molt greus 

per a la seguretat de les persones i l’estat de salut de l’arbre. Defectes i probl

 

É

necessària quan es realitza una valoració econòmica individual i detallada per a cada arbre ja que ja 

queda registrada en la metodologia aplicada. 

 

Es ne

a poder classificar els arbres de manera tan senzilla i esquematitzada.  

 

5.7.20. ESPERANÇA DE VIDA ÚTIL (VIDA ÚTIL) 

És l’estimació

v

perança de vida o enc

l’edat de l’arbre es el 

erança de vida orna

m

a bibliografia actual. Alguns valors de referència e

s

llibre “El Árbol en Jardinería y Paisajismo” d’en Navés i Viñas, Francesc.  

 

Aquest pla de gestió és en aquest sentit una futura eina molt va

d
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L’edat dels arbres es calcula a partir del diàmetre normal assumint per a tots els casos que augmenta 

s i suficients sobre el 

reixement anual en gruix del tronc dels arbres ornamentals viaris. En aquest sentit, un règim 

8 mm cada any, o sigui que si dividim el diàmetre en centímetres per 0,8 tenim l’estimació de l’edat. 8 

mm és el creixement anual mitjà per a totes les espècies proposat per Alan Mitchell en el seu llibre 

“Trees of Britain and Northern Europe” que es tradueix com “Arbres de la Gran Bretanya i el nord 

d’Europa” i que com el seu títol indica tracta d’arbres més septentrionals i de clima més atlàntic que 

en general creixen a un ritme més alt que els de clima mediterrani. Aquest valor (8 mm) pot ser 

canviat per creixements majors o menors si es tenen dades locals fiable

c

d’inspeccions periòdiques dels arbres, registrant el diàmetre normal cada vegada, permet amb el 

temps, conèixer el creixement mitjà real dels nostres arbres ornamentals en situacions urbanes difícils 

i per tant calcular millor l’edat de l’arbre, conèixer el seu vigor de creixement, etc. 

 

Per a estimar l’edat dels arbusts a partir del diàmetre s’assumeix un creixement anual mitjà de 6 mm. 

 

Per als arbusts en els què mesurar el diàmetre no és pràctic com en el cas d’arbusts amb brotació 

basal i molts troncs prims, s’aplica la mateixa metodologia que per a les palmeres que s’explica 

seguidament. 

 

Per a les palmeres, com ja s’ha dit anteriorment en l’apartat del “Diàmetre del tronc”, el diàmetre no 

serveix per a estimar l’edat dels exemplars i per tant s’assumeix un creixement anual mitjà en alçada 

determinat per a cada espècie diferent. Per exemple si tenim una Phoenix canariensis de 5 m 

d’alçada, aquesta pot tenir una edat aproximada de 20 anys si assumim que el creixement anual mitjà 

és de 25 cm. 

 

 Creixement anual mitjà (cm) 
Arbusts varis 25 
Phoenix canariensis 25 
Phoenix dactylifera 25 
Strelitzia sp. 25 
Trachycarpus fortunei 25 
Washingtonia filifera 40 
Washingtonia robusta 40 
Yucca elephantipes 25 

 
Taula 4. Creixement anual mitjà en alçada de les palmeres 
més com

 
unes de Sitges. 

quest valors són aproximats i depenen de molts factors que condicionen el creixement. No obstant A

són dades contrastades amb dades reals proporcionades per viveristes i amb els valors referits per 

Navés i Viñas, Francesc a El Árbol en Jardinería y Paisajismo. 
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5.7.21. VALORACIÓ DEL RISC 

Els arbres ornamentals han d’estar en un estat òptim tal, de manera que la seguretat dels usuaris de 

n estat mecànic 

eficient i no es detecta i repara a temps el problema. La valoració del risc és per tant una 

anys és l’interval de temps màxim raonable per a qualsevol arbre ornamental en bones 

ondicions i en entorns que garanteixen un creixement sense dificultats. La realitat és que molts dels 

s podes i les tales per a poder ser realitzada de manera objectiva i efectiva. També són 

ecessaris coneixements sobre diverses matèries com per exemple física, mecànica, biologia, 

que no són suficients sense la experiència que 

’acaba de mencionar. 

En fessionals d’arbres ornamentals o arboristes són els més 

r a realitzar la tasca de valoració del risc dels arbres ja que la seva experiència calculant 

etc., tot de m

 general hi ha una manca de formació teòrica en el sector si es compara la situació amb 

sufici

experiè cessària per avaluar el risc objectivament no s’obté ni en 1 any ni en 2, escalant i 

nt amb arbres cada dia.  

 

A més, la feina dels escaladors d’arbres és dura i no es pot exercir amb un rendiment òptim durant 

tota la vida laboral del treballador ja que és molt exigent físicament i per tant els arboristes han de 

deixar la feina abans o després sent encara joves per a moltes altres feines. També és un problema 

greu per a les empreses d’arboricultura la temporalitat de la feina, ja que aquesta es concentra quasi 

tota als mesos de tardor i hivern degut principalment a la gran quantitat de podes intensives a 

brocada que són necessàries cada any i a la manca d’operacions de manteniment més respectuoses 

la via publica, parcs i jardins estigui garantitzada. Un arbre o part d’un arbre pot pesar varies tones 

fàcilment i aquestes estan per sobre dels nostres caps quan circulem per sota les seves capçades. 

No és difícil imaginar quin pot ser el desenllaç si l’estructura de l’arbre es troba en u

d

responsabilitat ineludible dels encarregats de la gestió de l’arbrat ornamental. 

 

Per tot això, el risc és potser el factor que més pesa en la necessitat d’inspeccionar els nostres arbres 

regularment de manera que cada arbre, en funció del risc que representa, serà inspeccionat cada cert 

temps, sense que passi dels 5 anys. En general es considera que una inspecció amb valoració del 

risc cada 5 

c

arbres ornamentals i concretament els urbans i viaris tenen problemes, representen sovint riscos 

elevats, causen molèsties, etc. i per tant s’han d’inspeccionar més sovint. No obstant, 5 anys és 

l’objectiu al qual ens hem d’aproximar per a la majoria dels nostres arbres per a garantir un sistema 

de gestió i manteniment sostenible. 

 

La valoració del risc dels arbres és una tasca que requereix molta experiència pràctica en treballs en 

arbres com le

n

fisiologia i fitopatologia entre moltes altres encara 

s

 

aquest sentit, els escaladors pro

qualificats pe

pesos de troncs, probabilitats de caigudes d’arbres i branques, interpretant tot tipus de símptomes, 

anera visual i intuïtiva si es vol, però aportant una experiència insubstituïble. També es 

veritat que en

altres països europeus més sensibles amb el medi ambient. Tot i així, els coneixements teòrics 

ents poden adquirir-se de manera acreditada en qüestió de 3 mesos intensius, mentre que la 

ncia ne

treballa
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amb l’arbre que es poden realitzar durant tot l’any (problema causat inicialment per una mala elecció 

de l’espècie en funció de l’entorn).  

 

Cal doncs aprofitar la eriència dels arb es en aquest p rucial de la gestió d’arbres 

ornamentals que és la ó del risc, així bé en molts d nt, donant valor i 

ajudant a la seva profe tant ho necessita i de la qual tots en

 

La valoració del risc s’ tzat individualm ada arbre ode específic per a 

l’avaluació d’arbres perillosos en zones urba “A Photographic Guide to the Evaluation of Hazard 

e

utili

Soc re (Associació Internacional d’Arboricultura) i que a més és senzill, pràctic i 

fectiu. 

Prè r el risc es necessari identificar quina és la part de l’arbre amb més potencial de 

aiguda o fractura o quin és el tipus de fallida més probable ja que per cada arbre es valora només el 

pote

ope rme per eliminar i reduir un risc determinat ha de ser doncs 

profitada per inspeccionar i corregir tots els riscos menors que no han estat valorats en la inspecció 

ls 3 escenaris o casos de fallida són els següents: 

 a. (D’arrel), per a arbres en els que el perill més important és que caiguin degut a un problema 

ls que el perill més important és que caiguin degut a una fractura 

bres en els que el perill més important és la fractura i caiguda de 

 exp orist unt c

 valoraci com tam ’altres, reconeixe

ssió que s en beneficiem. 

ha reali ent per a c utilitzant el mèt

nes 

Tr es in Urban Areas” de Nelda P. Matheny i James R. Clark. Un mètode internacionalment conegut i 

tzat per molts arboristes i consultors en arboricultura, publicat i recomanat per la International 

iety of Arboricultu

e

 

viament a valora

c

pitjor i més probable dels possibles escenaris. D’aquesta manera s’assegura un estudi real del 

ncial de risc per tal de aplicar mesures efectives en l’eliminació o reducció dels riscos. Qualsevol 

ració de manteniment duta a te

a

rutinària. 

 

E

 

•

d’estabilitat i ancoratge amb el sòl. 

 

• t. (De tronc), per a arbres en e

del tronc. 

 

• b. (De branca), per a ar

branques. 
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Una vegada s’ha identificat e

escala de l’1 al 4, els 3 aspec

l tipus de fallida o la part de l’arbre més perillosa, es valoren, amb una 

tes següents: 

3.45-75 

4.>75 

 

3. Alt 

4. Molt alt 

 

3.Ús freqüent 

4.Ús constant 

• Ds. (Diàmetre de la secció). És el diàmetre màxim del tronc o branca amb potencial de caure. És 

més prudent agafar el diàmetre màxim just per sobre el punt de fractura per valorar sempre el 

pitjor dels casos. 

 

• Pf. (Potencial de fractura). És la probabilitat de que la part analitzada deixi de resistir i es trenqui o 

esqueixi. 

 

• Pb. (Potencial de blanc). És la probabilitat de que la part analitzada caigui produint danys 

personals o a les propietats. S’estima en funció del temps d’ocupació de l’espai de risc per part 

dels possibles afectats o blancs. 

 

Els 3 valors es sumen i s’obté un valor total que pot anar de 3 a 12, 3 per a arbres que representen un 

risc mínim o insignificant i 12 per a arbres que representen un risc màxim o intolerable: 

 

Valoració del risc=Ds+Pf+Pb=3-12 

 

En funció del valor s’assigna una categoria de risc segons la següent classificació: 

 Molt baix. Per als valors 3 i 4. 

• B  

• Moderat. Per als valors 7 i 8. 

 A alors 9 i 10. 

e poden representar un risc de 

aiguda o cop per als usuaris de la via pública. En cap cas es talaran els arbres deixant la soca 

elevada com es fa en altres ajuntaments, ja que el risc d’ensopegar i fer-se mal és superior i a més 

estèticament dona un aspecte de deixat. Per tant, les feines de plantació, reposició d’escocells i 

arrabassament de soques es prioritzen en part pel risc així com evidentment per la voluntat de gaudir 

de nous arbres el més aviat possible. 

 

Ds: 
1. <15 

2.15-45 

Pf: 
1. Baix 

2. Mitjà 

Pb: 
1. Ús ocasional 

2. Ús intermitent 

 

•

aix. Per als valors 5 i 6.

• lt. Per als v

• Molt alt. Per als valors 11 i 12. 

 

Els punts de plantació sense escocell, els escocells sense arbres i les soques que encara no s’han 

arrabassat també es tenen en compte en la valoració del risc ja qu

c
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6 RESULTATS 
 

Aquest apartat resum totes les dades recollides en l’inventari de camp sobre el què tenim, a on ho 

tenim i co  tenim  gràf acion erv extreu ’n Per a 

seguir un ordre lògic s’ha p que se d s de la qual es x. 

 

m ho , utilitzant

 seguit la fulla de cam

ics i explic s que s

és la ba

eixen per 

e dade

re  conclusions. 

 partei

 
 
Figura 28. Plànol de Sitges i de les zones estudiades. 
 

Aiguadolç. 
Centre Poble. 
Oasis. 

Zones edificades de Sitges. 
Zones edificades que no pertanyen a Sitges. 
Zones sense edificar. 
Mar. Sant Crispí. 

 

El plànol mostra la zona estudiada amb els 4 barris estudiats ressaltats amb diferents colors. És un 

plànol de tot Sitges que inclou totes les urbanitzacions, algunes d’elles més a prop de Castelldefels i 

que s’han situat en el plànol enmig del mar. Seguidament es parla constantment dels 4 barris 

estudiats i per tant val la pena tenir clar quins són i a on es troben. 
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6.1. INVENTARI D’UNITATS I CARACTERÍSTIQUES DELS BARRIS 

ESTUDIATS. 

Zones Superfície 
(ha) 

Número de 
carrers 

Núm
d'arbres 

ocells 
buits Soques rers sense 

arbres 
ero Esc Car

Aiguadolç 26 18 220 6 1 14
Centre Poble 52 75 530 10 6 53
Oasis 4,3 5 44 1 0 1
Sant Crispí 4,3 8 14 0 0 4
Totals: 86,6 106 808 17 7 72

 
Taula 5. Superfície, carrers, arbres, escocells buits, soques i carrers sense arbres a cada zona. 

oves plantacions si com veurem més 

ndavant, tenen espai disponible suficient per a les capçades dels arbres. El barri més gran, amb més 

carrers, arbres, escocells buits, soques i carrers sense arbres és Centre Poble

 

La informació detallada per carrers es troba després dels se fics i taules: 

 

 

 

La taula mostra per cada barri els totals de superfície, número de carrers, número d’arbres, escocells 

buits, soques i carrers sense arbres. S’ha estudiat un total de 86,6 hectàrees que contenen 106 

carrers i 808 arbres o 832 elements si es té en compte els escocells buits i les soques. 72 carrers de 

106 no contenen arbres i són espais potencials per a n

e

. 

güents grà

0,5

1,5

2,0

0,0

1,0

Carrers/Superfície

Aiguadolç Centre Poble Oasis Sant Crispí  

 
 

Zones Carrers/ha 
Aiguadolç 0,7 
Centre Poble 1,4 
Oasis 1,2 
Sant Crispí 1,9 

 
Figura 29. Densitat de carrers. 

 

Sant Crispí, Centre Poble i també Oasis són barris amb illes petites i edificis normalment de més de 

més de 2 plantes i/o blocs de pisos, amb major densitat de carrers la majoria dels quals són estrets i 

un tràfic més intens. Degut a aquesta pressió urbanística, aquests barris tenen menys superfícies 

verdes i per tant els arbres són més necessaris i valorats. En canvi Aiguadolç és una zona més 

moderna, més horitzontal, edificis més baixos, illes més amples i cases i propietats que tenen jardins 

a la part frontal i per tant contribueixen a la millora estètica de la zona. 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Número d'arbres/superfície

Aiguadolç Centre Poble Oasis Sant Crispí
 

Zones Núm d’arbres/(ha) 

 
 

Aiguadolç 8,5 
Centre Poble 10,2 
Oasis 10,2 
Sant Crispí 3,3 

 
Figura 30. Densitat d’arbres. 

 

Tant Centre Poble com Oasis tenen la mateixa densitat d’arbres viaris (10,2 arbres per hectàrea). 

Aiguadolç és una zona més descongestionada i amb propietats que incorporen zones verdes com 

s’ha vist en el gràfic anterior però amb menys densitat d’arbrat viari (8,5 arbres per hectàrea). Sant 

Crispí destaca per la baixa densitat d’arbrat viari, amb 3,3 arbres per hectàrea. Són xifres molt baixes 

que indiquen la competència que hi ha per l’espai. 
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% de carrers sense arbres

Aiguadolç Centre Poble Oasis Sant Crispí

 
 

Zones % de carrers sense arbres 

 

Aiguadolç 78
Centre Poble 71
Oasis 20
Sant Crispí 50

 

 
Figur rs sense arbres. 
 

Els nse arb ç oble. Torna destacar S  Crispí 

que rrers, la meitat nse arbres.  dades es t  en com  doncs 

per ous espais per a pl  d’arbres. 

 

a 31. Percentatge de carre

barris amb més carrers se res són Aiguadol i Centre P  a ant

 tot i que té pocs ca són se  Aquestes indran pte

a seleccionar n antació
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6.2. ESPÈCIES, CLASSES VEGETALS I CLASSES DIMENSIONALS 

6.2.1. QUANTITAT I DIVERSITAT D’ESPÈCIES 

1 6 1 2
12 10

1 2 2 2

32 32 33
40 39

86

108 106
93

69 69

16 17
29
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100

120

Unitats

Casuarina cunninghamiana Celtis australis
Citrus aurantium Cupressus sempervirens
Euonymus japonicus 'Aureomarginatus' Ficus microcarpa
Ficus rubiginosa 'Australis' Ligustrum japonicum
Melia azederach Morus alba
Nerium oleander Olea europaea
Phoenix canariensis Phoenix dactylifera
Pinus halepensis Pinus pinea
Pittosporum tobira Platanus x hispanica
Robinia  pseudoacacia Strelitzia sp
Tamarix gallica Tipuana tipu
Washingtonia robusta Yucca elephantipes  

 
Figura 32. Quantitat i diversitat d’espècies a tota la zona estudiada. 

 

Nom botànic Nom comú Família Cl veg Unitats 
Casuarina cunninghamiana Casuarina Casuarinaceae C 1 
Celtis australis Lledoner Ulmaceae Fp 6 
Citrus aurantium Taronger agre Rutaceae Fp 32 
Cupressus sempervirens Xiprer Cupressaceae C 1 
Euonymus japonicus 'Aureomarginatus' Euònim del Japó Celastraceae ap 2 
Ficus microcarpa (Ficus retusa) Llorer de la Índia Moraceae Fp 32 
Ficus rubiginosa 'Australis' Ficus de color rovell Moraceae Fp 69 
Ligustrum japonicum Troana Oleaceae Fp 69 
M Meliaceae Fc 86 elia azederach Amèlia 
Morus alba Morera Moraceae Fc 108 
Nerium oleander Baladre Apocynaceae ap 33 
Olea europaea Olivera Oleaceae Fp 16 
Phoenix canariensis Palmera canària Arecaceae P 12 
Phoenix dactylifera Palmera datilera Arecaceae P 106 
Pinus halepensis Pi blanc Pinaceae C 17 
Pinus pinea Pi pinyoner Pinaceae C 10 
Pittosporum tobira Pitosporo Pittosporaceae ap 1 
Platanus x hispanica Plàtan Platanaceae Fc 40 
Robinia  pseudoacacia Acàcia Fabaceae Fc 2 
Strelitzia sp Au del paradís Strelitziaceae P 2 
Tamarix gallica Tamariu Tamaricaceae ac 39 
Tipuana tipu Acàcia de flor groga Fabaceae Fc 29 
Washingtonia robusta Pritchardia Arecaceae P 93 
Yucca elephantipes Iuca pota d'elefant Agavaceae P 2 
 
Taula 6. Nom botànic, comú, família, classe vegetal i quantitats. 
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En total hi han 24 espècies de les 50 que es troben a Sitges. Les més abundants per ordre són: 

Morus alba, Phoenix canariensis, Washingtonia robusta i Melia azederach. També hi han molts 

exemplars de Ficus rubiginosa ‘Australis’ i Ligustrum japonicum, i ja amb menys quantitat Platanus x 

hispanica, Tamarix gallica, Nerium oleander, Ficus microcarpa i Citrus aurantium. Destaca la falta de 

coníferes les quals són molt presents en altres barris de Sitges com Terramar i Vinyet.  

 

No hi ha una espècie que destaqui per sobre de les altres com passa en altres municipis amb 

Platanus x hispanica, la qual cosa afavoreix tant a la biodiversitat com a la ornamentalitat de Sitges. 

 

Totes les espècies s’adapten bé a climes mediterranis com el de Sitges i per tant en general no és 

d’esperar que hi hagin moltes plagues i malalties com a conseqüència d’un estrès hídric, tèrmic, 

nutricional, etc. causat inicialment per la mala adaptació a les condicions climàtiques. 

 

6.2.2. QUANTITAT I DIVERSITAT D’ESPÈCIES PER BARRIS. 
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Figura 33. Quantitat i diversitat d’espècies a Aiguadolç. 

 

Les espècies més abundants i que donen caràcter a aquest barri encarat cap al mar són les palmeres 

Washingtonia robusta i Phoenix dactylifera. Amb menys quantitat hi ha Tamarix gallica i Nerium 

oleander, dos arbusts que com ja hem vist abunden molt a Sitges i sovint en trobem exemplars en 

forma d’arbre, o sigui amb un sol tronc i una capçada i que ja venen de viver formats en un sol tronc 

com a solució per als carrers estrets. 
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Figura 34. Quantitat i diversitat d’espècies a Centre Poble. 

 

ble hi hA Centre Po a més diversitat que a cap altra zona com és d’esperar per la seva superfície, 

s. Aquí hi destaca la Melia azederach, Morus alba, Ligustrum 

s’, Phoenix dactylifera, i altres com Citrus aurantium, Ficus 

número de carrers i quantitat d’arbre

japonicum, Ficus rubiginosa ‘Australi

microcarpa, Platanus x hispanica i Tipuana tipu entre altres. 
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Figura 35. Quantitat i diversitat d’espècies a Oasis. 
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Sense gaire a comentar per la escassetat de diversitat i quantitat d’espècies, només destacar la 

dominància de Morus alba i el cas excepcional de Casuarina cunninghamiana per ser la única

representant de tot l’inventari. 
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Ficus rubiginosa 'Australis' Morus alba Platanus x hispanica  
 

6.2.3. CLASSES VEGETALS 

Les classes vegetals que es troben concretament a les zones estudiades són les coníferes (C), les 

frondoses perennifòlies (Fp), les frondoses caducifòlies (Fc), les p lm ), els arbusts perennifolis 

(ap) i els arbusts caducifolis (ac): 

 

Figura 36. Quantitat i diversitat d’espècies a Sant Crispí. 
 

Encara amb menys diversitat i quantitat d’espècies que a Oasis, segurament per qüestions d’espai ja 

que realment els carrers i les voreres són molt estrets i no són adequats per a plantar-hi arbres. El 

tema de l’espai disponible i el creixement de certes espècies es té en compte més endavant en 

aquest treball. 

 

a eres (P

 
                C                                          Fp                                              Fc                                       P                  ap             ac 
 
Figura 37. Classes vegetals de la zona estudiada. 
 

Pel que fa a coníferes caducifòlies (Cc), era d’esperar que no n’hi hagués cap ja que aquesta classe 

omés inclou 5 gèneres d’arbres que no estan gens adaptats a les condicions climàtiques de 

Sitges. 

 

vegetal n
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Figura 38. Percentatges de classes vegetals a la zona estudiada

 

El gràfic mostra que les espècies frondoses caduques (Fc), les frondoses perennes (Fp) i les 

Palmeres (P) predominen per sobre de la resta amb uns percentatges respectius del 33, 27 i 27%.  

ls ti s coníferes (C) amb un 4%, quasi bé la mateixa 

 baixen del 38 al 27% i en canvi les espècies caducifòlies i perennifòlies pugen del 18 al 

3% i del 11 al 27% respectivament.  

. 

E pus d’arbre amb menys representació són le

proporció que els arbusts perennes (ap) i els arbusts caducifolis (ac). 

 

Si es compara aquesta gràfica anterior amb la corresponent a tot Sitges que es mostra a continuació 

es veu com la proporció de coníferes baixa del 33 al 4%. Això es degut a que en l’estudi no s’inclouen 

els barris de Terramar i Vinyet que aglutinen una gran quantitat de Pinus halepensis i Pinus pinea. 

Les palmeres

3
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C 1378
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Figura 39. Percentatges de classes vegetals a Sitges. 

 

n la selecció de noves espècies, no es té en compte la gran quantitat de coníferes de Terramar i E

Vinyet ja que moltes d’aquestes seran retirades gradualment per problemes greus d’aixecament de 

voreres i calçades i per tant la gràfica variarà segurament baixant el percentatge de coníferes i pujant 

el de les frondoses.  
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En aquest sentit es tracten les zones estudiades independentment de la gràfica referent a tot Sitges 

de manera que en la selecció d’espècies tindran preferència les coníferes i els arbusts. 
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Figura 4

 robusta ja que es correria el risc de perdre el 64% de l’arbrat 

d’Aiguadolç. 

 

Es veu clarament que per millorar la biodiversitat i l’ornamentalitat es podri r coníferes o 

frondoses caducifòlies ja que no n’hi ha ni una. 

 

0. Percentatges de classes vegetals a Aiguadolç. 
 

A Aiguadolç hi dominen les palmeres juntament amb els arbusts perennifolis i caducifolis com ja s’ha 

dit anteriorment. Formen un paisatge exòtic que no és original de Sitges ja que les palmeres no són 

autòctones, però donen personalitat i distinció a aquest barri de davant del mar que és més modern 

que els altres. Cal estar informat per preveure possibles atacs de plagues i malalties en les espècies 

Phoenix dactylifera i Washingtonia

en introdui
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Figura 41. Percentatges de classes vegetals a Centre Poble. 

n amb una bona representació 

4%). Trobem proporcions similars de frondoses caducifòlies i frondoses perennifòlies amb 

percentatges del 42 i 37% respectivament i són per tant les classes més abundants amb diferència. 

Les coníferes i els arbusts, com ja és habitual, tampoc abunden en aquest barri tot i que és aquí a on 

les coníferes assoleixen una representació més alta del 5%. 

 

 

A Centre Poble ja no hi dominen les palmeres tot i que sí que hi só

(1

 



PLA DE GESTIÓ D’ARBRAT VIARI DELS BARRIS AIGUADOLÇ, CENTRE POBLE, OASIS I SANT CRISPÍ DE LA VILA DE SITGES 60

Una bona opció per introduir diversitat d’espècies és plantar més arbusts que a més es poden adaptar 

millor a la gran quantitat d’espais reduïts. Les coníferes també aportarien varietat. 
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Figura 42. Percentatges de classes vegetals a Oasis. 

 

Oasis és un barri molt petit amb molt pocs carrers i arbres la qual cosa facilita que hi hagi tan poca 

diversitat. Veiem com les frondoses caducifòlies hi dominen clarament per sobre de les poques 

palmeres que hi han. Per tant, no serà difícil millorar la biodiversitat i l’ornamentalitat d’aquest barri 

m lliure per a arbres i arbusts adults la 

qual cosa es veurà més endavant. 

 

a b noves plantacions sempre i quan disposi d’espai disponible 
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Cl v

 
 
 

eg Sant Crispí 
ac 0
ap 0
C 0
Fc 7
Fp 7
P 0

 
Figura 43. Percentatges de classes vegetals a Sant Crispí. 

 
Una codominància de les frondoses caducifòlies i perennifòlies tot i que amb tants pocs arbres les 

conclusions pel que fa a diversitat són gairebé inútils. Les mesures correctores s’assemblaran al barri 

d’Oasis. 

 

Un cop vist què hi ha i a on està, anem a veure com és i com està. 
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6.2.4. CLASSE DIMENSIONAL 

udiada i segons la classificació explicada en la metodologia: 

Pel que fa a les dimensions dels arbres, el gràfic següent resum la quantitat i les proporcions de cada 

classe per tota la zona est

 

1M
226

28,0%
0

1S
279

34,5%

 
 
 
 

265

1 1,1%2 25
0,1%

 
Cl dim Unitats % 

0 265 32,8 

32,8%

2S
1L
94M 2M

2L
1

0,1%0,2% 3,1%
 

1S 279 34,5 
1M 226 28,0 
1L 9 1,1 
2S 1 0,1 
2M 25 3,1 
2L 1 0,1 
4M 2 0,2 

 
Figura 44. Percentatges de classes dimensionals a la zona estudiada. 
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F

amb n de tenir una alçada major a 

 m. 

igura 45. Classes dimensionals de la zona estudiada. 
 

Els arbres petits de la classe 1S són els que més abunden i són arbres de fins a 10 metres d’alçada i 

 un diàmetre major de 10 i menor de 25 cm. Les palmeres també ha

4
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nden molt també els de la classe 0 que són arbres de nova plantació o molt petits dAbu e diàmetre 

enor a 10 cm i considerats substituïbles. En el cas de les palmeres es consideren de la classe 0 

 

esprès d’aquestes dues classes la que més abunda és la 1M que són arbres de menys de 10 

4 m

ota aquesta informació sobre les dimensions dels arbres és de gran utilitat per a determinar el temps 

eu valor funcional, 

rnamental, paisatgístic, etc. 

Les dimensions dels arbres s’estudien més endavant juntament amb l’espai disponible per tal de 

m

aquelles menors de 4 m. 

D

metres i diàmetre entre 25 i 50 cm. En el cas de les palmeres també han de tenir una alçada major a 

. 

 

Això vol dir que el 96,4% dels arbres no arriben a 10 m d’alçada, el 3,3% dels arbres tenen una 

alçada que va de 10 a 16 m i un 0,2% tenen una alçada de més de 16 m. 

 

Pel que fa als diàmetres, el 67,4% dels arbres tenen un diàmetre menor a 25 cm, el 31,3% tenen un 

diàmetre d’entre 25 i 50 cm i el 1,2% dels arbres tenen un diàmetre major a 50 cm. 

 

T

d’actuació per cada arbre en les operacions de manteniment com podes, tales, reg, etc. També és de 

gran utilitat per valorar millor l’arbre ja sigui econòmicament com pel que fa a el s

o

 

detectar els carrers amb arbres massa grossos que seran substituïts gradualment. 

 

6.3. ESPAI DISPONIBLE 

6.3.1. CLASSE D’ESPAI 

 

Classe 0
371

44,6% 219
26,3%

 
Cl esp Unitats % 

Classe 1

e 
Classe 3

134
16,1%

 
 

Class
108

2

13,0%

 

Classe 0 371 44,6
Classe 1 219 26,3
Classe 2 108 13
Classe 3 16,1134

 
Figura 46. Percentatges de classe d’

 

 

espai a la zona estudiada. 

• Classe 0. Carrers massa estrets. (Espai horitzontal <2. No aptes per a arbres. Aptes per a 

arbusts en escocells estrets, jardineres, parterres estrets, etc.) 
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• Classe 1. Carrers estrets. (Espai horitzontal 2-5. Per a arbres adults de port petit. També per als 

arbres adults més petits dels ports mitjà i esvelt. Classes 0, 1S, 1M, 1L, 2S, 4S, i 4M). 

itjans. (Espai horitzontal 5-8,5. Per a arbres adults de port mitjà. També per 

als arbres adults més grossos dels ports petit i esvelt. Classes 1L, 2S, 2M, 2L, 4M i 4L). 

• Classe 3. Carrers amples. (Espai horitzontal >8,5. Per a arbres adults de port gran i també per 

als arbres adults més grossos del port mitjà. Classes  i

 

En el gràfic es veu com el 44,6% dels espais dispon rtanye lasse 0, u pais 

massa reduïts per a qualsevol arbre i que a més la m tan ocu per arbres c  e urà 

més endavant. La proporció entre les altres classes és bastant equilibrada tot i que el més desitjable 

seria tenir tots els espais de la classe 3 i per tant espai suficient per a qualsevol arbre per gros que 

sigui. El fet que la proporció d’espais de la classe 0 sigui tant alta redueix molt la quantitat d’arbres 

ue

.3.2. INTERFERÈNCIES 

mpte per dues coses. La primera és que 

o es pot arribar al punt en el què una interferència com per exemple els senyals de tràfic, semàfors, 

altres vi . qu r  o pel risc 

que això ta. e n les línies elèctriq s  enir en 

compte c ral star en la fulla d ba  r per 

a què l’encarregat de seguretat i els treballadors puguin establir mesures de prevenció. 

Zona Carrer Int 

 

• Classe 2. Carrers m

 

 2L, 3L  3XL). 

ibles pe n a la c o sig i es

ajoria es pats om s ve

q  es poden tenir. 

 

L’espai disponible s’estudia més endavant juntament amb les dimensions dels arbres per tal de 

detectar els carrers amb arbres massa grossos que seran substituïts gradualment. 

 

6

Una dada rellevant és que el 41,4% dels espais de la classe 1 o superior tenen interferències. 

Aquests espais amb interferències han de ser tinguts en co

n

suals, etc edin s petapade parts de l’arbre com brots, branques, braços i tr ncs 

 represen  La segona és qu les i terferències com ues ’han de t

en la preven ió de riscos labo s i per tant han de con e tre lls a ealitzar 

 

La presència d’interferències és tan abundant i n’hi han a tants carrers que no s’ha fet cap estudi 

particular altre que adjuntar una taula amb els carrers que no en tenen que només són 4: 

 

Aiguadolç Aiguadolç pg n 
Sant Crispí Gabriel Pallarès Roig c n 
Sant Crispí Sofia av n 
Sant Crispí Vilanova pg n 

 
Taula 7. Carrers sense interferències
 

. 

ota la resta de carrers hauran de ser constantment tractats tenint en compte les interferències, el 

port de l’arbre i la seguretat. En aquest sentit és molt important també fer tot el possible per a què les 

T
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línies elèctriques, telefòniques i la resta d’interferències es retirin, s’instal·lin o es moguin de manera 

que deixin d’obstaculitzar el creixement de l’arbre. 

 

 

6.3.3. ESCOCELLS 

Classe 1
14

1,7%

Classe 2
546

65,6%

Classe 3
181

21,8%

Classe 4
91

10,9%
 

mplada d’e l itats % 

 
 
 

Cl esc A scoce l Un
C <50 14 1,7lasse 1 
C 50-100 546 65,6lasse 2 
C 100-150 181 21,8lasse 3 
Classe 4 >150 91 10,9

 
Figura 47. Dimensions i percentatges d’escocells. 

ó es mostren els escocells que necessiten ser canviats o el seu forat ha de ser eixamplat 

 

El gràfic ens dona una idea general de l’amplada del forat dels escocells que hi ha als barris 

estudiats. Són dades en general bones per a la majoria d’arbres viaris sempre i quan els arbres es 

plantin al mig del forat de manera que es garanteixi el mateix espai al voltant del tronc per a què pugui 

créixer en amplada. 

 

aciA continu

ja que el tronc aviat fregarà amb la vora o ja hi està fregant. 

 

Zona Carrer Codi Nom botànic, soca o escocell buit Foto Esc Dià 
Aiguadolç Port d'Aiguadolç pg 4024 Phoenix canariensis  75 80 
Aiguadolç Port d'Aiguadolç pg 4031 Phoenix canariensis  75 80 
Centre Poble Isabel Julià c 4167 Pinus halepensis 35 40 42 
Centre Poble Magí Casanovas c 8000 Phoenix canariensis 70 80 80 
 
Taula 8. Escocells que necessiten ser canviats o modificats. 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment en aquest treball, l’estípit de les palmeres no creix en gruix però 

moltes vegades es veu eixamplat a la seva base per la proliferació d’arrels, fet que a la pràctica fa 

ue molts escocells quedin estrets després d’un temps. 

s veurà més endavant què farem exactament amb aquests escocells ja que la solució depèn de què 

farem amb s arbres r que c l r  r o 

arrabassar l’arbre i substituir-lo per un altre és prim no sub r 

l’esc  lloc gen

 

q

 

E

 el . Pot se  s’hagi d’eixamplar l’es

de tronc m

ocel , pot 

 o fins i tot 

se que s’hagi de tra

stituir-lo i tapa

splanta

ocell en cas de ser un s adequat per a un arbre.  
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6.4. AVALUACIÓ DEL RISC 

Per a analitzar el risc s’han filtrat els resultats de les valoracions per cada arbre de manera que s’ha 

obtingut el següent gràfic: 

 
351

43,5%

434
,7%53

22
2,7%

1
0,1%

Molt baix
Baix
Moderat
Molt alt

 

 
 

 

Risc (3-12) Unitats % 
Molt baix (3-4) 434 53,7 
Baix (5-6) 351 43,5 
Moderat (7-8) ,722 2  
Alt (9-10 0) 0  
Molt alt (11 2 1-1 ) 1 0,  

 
Fi

 

Són es tat dels res in e ri o lt alts i 

mod en  redueix el risc a un nivell tolerabl ue 

es p rat lt b x  és   ser. Amb a ació 

cont i la gia es pot re ir de ma ns n  risc 

mod ept  s’hagin produ e c o e a e a n ls no 

prev

 

Els e ser tractats el més aviat possible per a reduir el 

sc que representen. En el nostre cas són arbres que no tenen un valor molt elevat, la seva 

sures correctives que evitin un empitjorament dels perills i el 

sc. Els arbres de risc baix i molt baix són suficientment segurs per ser retinguts sempre i quan no hi 

hagin altres causes que determinin el contrari. 

 

Els arbres a eliminar són doncs: 

 

Zona Carrer Codi Nom botànic, soca o 
escocell buit Foto Esp 

hor Int Cl 
dim Est P D 

s 
P 
f 

P 
b 

Val 
risc

gura 48. Classificació i percentatges de risc. 

unes dades prou bon pel que fa a la segure arb . Elim ant ls sc s molt a s, 

erats, els quals repres ten només el 2,8%, es e de manera q

assa a tenir tot l’arb  a un nivell baix i mo ai que  el que ha de  l’ plic

inuada d’aquest pla  seva metodolo du nera co ta t qualsevol

erat, alt o molt alt exc uant aquells que ït d op i v lta p r c us s ccide ta

isibles. 

arbres que representen un risc alt i molt alt han d

ri

recuperació és complicada, costosa, lenta i ofereix poques garanties i per tant se’n recomana la seva 

eliminació. El mateix passa amb els arbres de risc moderat 8 i un estat de salut pobre. Els arbres de 

risc moderat amb una puntuació de 7 es mantenen sempre i quan no hi hagin altres raons com per 

exemple l’espai disponible que determinin el contrari. En cas de que es mantinguin cal inspeccionar-

los amb més detall per determinar me

ri

Centre Poble Dr.Robert pl 3845 Pinus halepensis  5 n 1S p t 2 3 3 8 
Centre Poble Espanya c 9013 Robinia pseudoacacia 68 1 s 1M m a 2 3 3 8 
Centre Poble Ribera pg 6142 Phoenix dactylifera 41 9 n 1M p t 2 3 3 8 
Centre Poble Ribera pg 6154 Phoenix dactylifera 42 9 n 0 p t 2 3 3 8 
Centre Poble Ribera pg 6171 Phoenix canariensis 43 9 s 1L p t 2 3 3 8 
Oasis Salvador Olivella c 3621 Phoenix dactylifera 2 4 n 2M p t 3 4 4 11 
 
Taula 9. Arbres que s’eliminen de risc massa alt. 
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Les files resaltades amb color verd clar corresponen a carrers amb espais horitzontals majors de 2 m 

r-hi arbres. Les files ombrejades amb color verd fosc corresponen a 

sts o altres plantes 

 

Els arbres que cal analitzar amb més detall per evitar un empitjorament dels p n els següents: 

 

Zona Carrer Codi Nom botànic, soca 
o escocell buit F Esp 

hor Int Cl 
dim

 
 

P 
f 

P 
b 

Val 
risc

en els quals es possible planta

carrers amb espais horitzontals d’entre 1 i 2 m aptes per a plantar-hi o posar-hi arbu

menors, jardineres, etc. 

erills só

oto Esc Est P s
D

Centre Poble Isabel Julià c 4167 Pinus halepensis 35 40 0 n 2M n b 2 2 3 7 

Centre Poble Isabel Julià c 4168 Ficus rubiginosa 
'Australis' 36 80 4 s 1M n b 2 2 3 7 

Centre Poble Port Alegre c 3885 Phoenix canariensis 62 110 6 s 1L n t 4 0 3 7 
Centre Poble Port Alegre c 3886 Phoenix canariensis  110 6 s 1L n t 4 0 3 7 
Centre Poble Port Alegre c 3890 Phoenix canariensis  110 6 s 1L n t 4 0 3 7 
Centre Poble Port Alegre c 3891 Phoenix canariensis  110 6 s 1L n t 4 0 3 7 
Centre Poble Port Alegre c 3893 Phoenix canariensis  110 6 s 1L n t 4 0 3 7 
Centre Poble Ribera pg 6139 Phoenix dactylifera  100 9 n 1M n t 2 2 3 7 
Centre Poble Ribera pg 6155 Phoenix canariensis  200 9 s 1L n t 3 1 3 7 
Centre Poble Ribera pg 6156 Phoenix dactylifera  150 9 s 2M n t 2 2 3 7 
Centre Poble Ribera pg 6170 Phoenix dactylifera  200 9 s 2M n t 2 2 3 7 
Centre Poble Ribera pg 6190 Tipuana tipu  60 7 s 1M p a 2 2 3 7 
Centre Poble Ribera pg 6200 Morus alba  60 1 s 1S n b 2 1 4 7 
Centre Poble Ribera pg 6201 Morus alba  60 1 n 1S n b 2 1 4 7 
Centre Poble Ribera pg 6205 Morus alba  60 1 n 1S p b 2 2 3 7 
Centre Poble Ribera pg 6214 Morus alba  60 1 n 1S n b 2 1 4 7 
Oasis Vilanova pg 3553 Phoenix dactylifera  140 20 n 2M p t 3 2 2 7 

 
Taula 10. Arbres que s’inspeccionaran més detalladament. 

 

Els arbres en files sense ombrejar no cal que siguin inspeccionats altra vegada ja que el potencial de 

fractura és baix o molt baix i el seu estat de salut és normal. No és el cas dels arbres ombrejats amb 

color vermell que es tindran en compte més endavant per altres aspectes com l’espai disponible i que 

en el cas de que siguin conservats o durant el temps que es mantinguin s’inspeccionaran amb més 

detall pel que fa a l’avaluació del risc. 
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6.5. ESTAT DE SALUT, EDAT I ESPERANÇA DE VIDA 

6.5.1. ESTAT DE SALUT 

El rà s pe a l’estat d  sa  d ar ssegüent g fic mostra el rcentatges pel que fa e lut els bre : 

663
82,1%

34
4,2%

107
13,2%

4
0,5%

Bo

Normal

Pobre

Mort o
moribund

 

 
 
 
 

tats  % Estat Uni
Bo 34 4,2 
Normal 663 82,1 
Pobre 107 13,2 
Mort o moribund 4 0,5 

 
Figura 49. Estat dels arbres. 

 

Es veu com només un

at pobre i no

 4,2% de l’arbrat té un estat de salut bo, el 82,1% tenen un estat normal, el 

més 4 arbres o el 0,5% estan morts o moribunds. 

re s’ha de reduir. 

Zona Carrer Codi Nom botànic, soca o escocell Foto Int Cl dim Est 

13,2% un est

 

En general no  són unes dades dolentes sobretot pel que fa al percentatge d’arbres morts o 

moribunds. No obstant el percentatge d’arbres amb una salut normal és molt alt i això vol dir que el 

percentatge d’arbres amb una salut bona s’ha d’incrementar gradualment així com el percentatge 

res amb una salut pobd’arb

 

A continuació és mostren els arbres en un estat de salut pèssim irrecuperable o morts que no han 

estat tinguts en compte en la avaluació del risc ja que aquest és baix o molt baix i que s’han d’eliminar 

el més aviat possible i substituir-los per l’espècie adequada. És important substituir els arbres el més 

aviat possible per garantir la màxima homogeneïtat possible de les alineacions d’arbres pel que fa a 

les dimensions de les capçades. Es substituiran sempre i quan no hi hagin altres raons que es veuen 

més endavant que determinin el contrari com per exemple un espai horitzontal disponible de menys 

d’1 m. 

 

Aiguadolç Port d'Aiguadolç av 4056 Washingtonia robusta 30 n 0 m 
Sant Crispí Gabriel Pallarès Roig c 3582 Platanus x hispanica  n 0 m 
Sant Crispí Gabriel Pallarès Roig c 3583 Platanus x hispanica 50 n 1S m 
 
Taula 11. Arbres en un estat de salut greu. 

 

Les files ombrejades amb color verd clar corresponen a carrers amb espais horitzontals majors de 2 

m en els quals es possible plantar-hi arbres. 

 

A continuació es mostren els arbres amb un estat de salut pobre millorable amb actuacions especials 

part de les rutinàries com són les podes de neteja, a brocada, refaldats, desherbatge, etc.:  a
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Zona Carrer Codi Nom botànic, soca o 
escocell buit Foto Int Cl 

dim Est Observacions 

Aiguadolç Aiguadolç pg 3934 Phoenix dactylifera  n 1M p lligada de fulles 
Aiguadolç Aiguadolç pg 3935 Phoenix dactylifera  n 1M p lligada de fulles 

Centre Poble Emili Picó c 4158 Ficus rubiginosa 'Australis'  s 1S p codominància trencada 
a 1 m del terra 

Centre Poble Joan Maragall c 3789 Melia azederach 10 s 1S p la capçada és un rebrot 
del tronc tallat 

 
Taula 12. Arbres en un estat de salut pobre i amb problemes que necessiten actuació ràpida. 

a carrers que s’estudien 

 és possible que alguns s’hagin d’eliminar 

gradualment i no sigui tant important la seva millora. Una vegada s’hagi vist quins arbres es mantenen 

ursos i temps (menys talls i més petits significa a la pràctica una millora en 

 qualitat de la poda). 

Altr

care

tan 

la v

 

Pel  l’aplicació de productes fitosanitaris, la majoria de les vegades no es 

acta el problema de fons que no és la plaga ni la malaltia sinó una falta de reserves de l’arbre que 

age

crei rós que pugui’s permetre’s el luxe de tenir certes plagues i malalties sense que això 

presenti un greuge per a la seva salut. Al igual que passa amb les podes, es coneix per experiència 

red

de l

per ts de 

àxim risc (temperatures càlides i humitat relativa alta) per a determinar el moment d’aplicació 

ja q

efec

sen

 

 

Tota la resta d’arbres l’estat de salut del qual és normal o pobre, pertanyen 

seguidament tenint en compte l’espai disponible i per tan

i durant quant de temps, es procedirà a determinar mesures correctives del seu estat, la majoria de 

les quals passen per millorar les podes que tantes vegades contribueixen a empitjorar l’estat de salut 

de l’arbre. La millora en la qualitat de les podes és un objectiu que està només a les nostres mans i 

comporta un estalvi de rec

la

 

es actuacions com la millora del sòl i les seves condicions són gairebé inefectives i per tant molt 

s en un entorn urbà on la compactació és tan gran i l’aportació de matèria orgànica i humus és 

escassa que qualsevol actuació només té un efecte positiu molt a curt termini en comparació amb 

ida de l’arbre.  

 que fa a plagues i malalties i

tr

l’impedeix realitzar totes les seves funcions fisiològiques una de les quals és combatre aquests 

nts nocius ja sigui amb substàncies que impedeixen l’avançament de la infecció o amb un 

xement vigo

re

que generalment un arbre amb un estat de salut normal o bo pot es pot permetre el luxe de perdre o 

uir la seva capacitat fotosintètica en un 30% aproximadament o el què es el mateix perdre un 30% 

es fulles per plagues i malalties.  

 

Els productes fitosanitaris la majoria de vegades no resolen el problema de fons, sovint contaminen i 

 a aconseguir una efectivitat en el tractament cal un seguiment molt intensiu en els momen

m

exacte. A més cal fer varis tractaments per cada arbre si es vol eliminar totalment la plaga i/o malaltia 

ue es reprodueixen en qüestió d’hores si les condicions són favorables. Per tant no sempre són 

tius precisament per la falta de defenses de l’arbre i també per una aplicació dels tractaments 

se planificació i ni diagnòstic.  
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6.5.2. EDAT I ESPERANÇA DE VIDA 

A la ba

metodolo

seva precisi

term

esp

 

.6. ARBRES AMB PROBLEMES D’ADAPTACIÓ 

6.6.1. ARBRES E

A c

Es 

tapa principal d’aquestes mesures és reduir la quantitat i 

 intensitat de les podes. 

se de dades s’inclouen l’estimació de l’edat de l’arbre i la seva esperança de vida segons la 

gia explicada anteriorment. No s’ha fet cap estudi d’aquestes dades doncs de moment la 

ó no és suficient per a extreure’n conclusions. No obstant, aquest és l’inici per a dur a 

e l’estudi estadístic que ens permetrà a mig termini poder determinar l’edat dels arbres i la seva 

erança de vida amb més fiabilitat tal i com s’ha explicat en la metodologia. 

6

N ESPAIS DE LA CLASSE 0 

ontinuació es mostren els carrers amb espais de la classe 0 massa estrets per a qualsevol arbre. 

substituiran gradualment els arbres per arbusts en els espais que sigui possible i en els que no, es 

ran els escocells i es pavimentarà. L’objectiu 

la

 

• Aiguadolç pg. 44 unitats en total, 11 de les quals estan tenen un espai horitzontal d’1 m. No hi 

han interferències. Són 11 Tamarix gallica plantats aquest hivern que formen part d’una agrupació 

homogènia. És una llàstima que s’hagin plantat tan a prop de la tanca metàl·lica havent-hi més 

espai en direcció contrària. Es poden moure 1 m més lluny de la tanca ara que encara són petits i 

trasplantables. Mantenir-los en el lloc actual significa haver d’esporgar-los repetidament durant 

tota la seva vida sabent que la forma que tindran mai serà tan bonica com la de la resta que 

creixen lliurement. Foto 66. 

 

 Marina c. Hi han 19 unitats en total, 4 en espais de la classe 0 amb un espai horitzontal d’1 m tot i 

 

•

que són Phoenix dactylifera mes altes que els edificis i per tant no molesten amb la seva 

capçada.  

• 11 de Setembre c. És un carrer amb 29 moreres molt envellides amb podricions avançades en 

els troncs i braços. 28 d’elles no tenen espai i tenen interferències. Aquest carrer compleix totes 

les condicions per a que els seus arbres siguin eliminats. Hi ha una soca per arrabassar. Foto 15. 

 

• Divina Pastora c. És un carrer amb gens d’espai que té 5 tipuanes i 1 acàcia en pèssimes 

condicions d’espai, interferències i salut. El millor que es pot fer és eliminar-les. Fotos 7 i 8. 

 

• Emili Picó c. 16 ficus de color rovell amb 1 m just d’espai horitzontal i interferències. És un arbre 

molt poc adequat ja que tant la capçada com el tronc creixen amb molt vigor. Deixar-los és 

garantia de que en el futur els problemes que ja causen ara empitjoraran. Aixecaments de 

voreres, invasió de l’espai privat, fregaments amb interferències, alta necessitat de poda, etc. Es 

recomana eliminar-los. Foto 34. 
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• Espanya c. És un carrer amb 23 elements dels quals 17 són plàtans, 1 acàcia en molt mal estat, 

4 escocells buits i 1 soca. Situats en espais de classe 0 i 22 d’ells tenen interferències. Són arbres 

plantats a la calçada que tenen molts cops fets per vehicles. El fet de que hi hagin 4 escocells 

buits al carrer planteja dues opcions. La primera és replantar els escocells buits amb plàtans 

similars, la qual cosa no interessa perquè no hi ha espai i s’incrementa el número d’arbres que 

necessiten ser podats anualment a brocada . La segona és eliminar els plàtans i substituir-los per 

espècies més petites. En qualsevol cas s’ha d’eliminar la acàcia. Fotos 67 i 68.  

 

• Isabel Julià c. Té dos arbres. El que creix en un espai de la classe 0 és un pi blanc que creix en 

una vorera sense ni tan sols espai per al tronc i la seva capçada per sobre un pati d’escola. La 

veritat és que és curiosa la seva situació però el seu futur no és gaire optimista. El seu tronc no té 

espai i el risc que representa que hi hagin nens i nenes jugant a sota fa que es podi per limitar-ne 

el creixement. Es recomana talar-lo. Foto 35. 

 

• Joan Maragall c. 86 amèlies i 1 morera en un espai horitzontal de 1 m, 81 de les quals tenen 

interferències, a algunes els falten braços i tenen podricions avançades. Requereixen podes 

anuals per evitar problemes. Eliminar-les pot representar un fort impacte per als veïns per la seva 

quantitat. Hi ha un pi blanc sense problemes d’espai a dalt del carrer separat de les amèlies. Foto 

59. 

Magí Casanovas c. Tots els espai de la classe 0 estan ocupats ja per arbus

 

• ts i espècies menors. 

S’hi troben 2 aus del paradís, 1 iuca pota d’elefant i 2 euònims del Japó de tonalitat groguenca. 

 

Fotos 71, 72 i 73. 

• Pau Barrabeig c. Només hi ha 1 xiprer que creix fregant façanes i línies de serveis. És un dels 

pocs arbres dels carrers sense vehicles de Sitges situat emblemàticament al mig del carrer. 

S’aconsella la seva substitució. Foto 74.  

 

• Pau Benazet c. 8 plàtans en un estat pobre i 4 escocells buits, en un espai horitzontal disponible 

de 1 m, amb balcons i línies elèctriques i telefòniques i que a més tenen molt de mildiu a la fulla. 

 

• Rafael Llopart c. 12 Ficus microcarpa en un espai lateral d’1 m i balcons i línies que interfereixen 

en la seva capçada. Si els veïns hi estan d’acord són arbres que haurien de ser retirats per reduir 

la quantitat de podes tot i que també és veritat que si són pocs poden ser mantinguts amb podes 

contínues tipus topiari o reducció que en aquest cas determinat no requereixen gaire temps ni 

tècniques de treballs en alçada. Foto 33. 

 

• Ribera pg. És un passeig amb 113 arbres viaris, 18 dels quals creixen en espais de la classe 0 

amb un espai horitzontal d’1 m. Són moreres que formen part d’un grup de 42 exemplars alineats 
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i plantats davant les terrasses dels bars i restaurants i per tant ofereixen ombra als clients als 

mesos de primavera i estiu. Es poden conservar de moment si hi han altres prioritats. Es pot 

parlar amb els propietaris de les terrasses per arribar a un enteniment sobre els arbres. Foto 46. 

 

• Sant Antoni c. Hi han 32 tarongers agres plantats aquesta temporada. Tots tenen interferències i 

els seu espai horitzontal és d’1 m. Són arbres molt petits amb un creixement lent en condicions 

urbanes que en la situació a on estan no produiran gaires molèsties, tot i que s’hauran de podar 

repetitivament per a evitar-ho ja que hi han edificis i faroles ben a prop de tots ells. Foto 75. 

 

• Sant Josep c. 15 Ficus microcarpa en un espai horitzontal d’1 m i la majoria amb interferències. 

Són arbres que es poden anualment amb reduccions o a l’estil topiari. És un cas semblant a 

Rafael Llopart c. Fotos 55 i 56. 

 

• Santiago Russinyol c. 69 troanes i una soca per arrabassar en espais horitzontals d’1 m, tots 

amb interferències principalment balcons i línies de serveis elèctrics i telefònics. És un carrer amb 

bastantes unitats que requereixen podes regularment per a contenir les capçades i tot i així 

anualment acaben fregant amb les interferències. Fotos 37, 38 i 39. 

 

• Miquel Ribas Llopis c. És un carrer amb 26 moreres 21 de les quals creixen en espais de la 

classe 0, la gran majoria amb interferè s el típic cas s que es poden a brocada ncies. É de morere

anualment. Podes intensiv mps i recurso omés per contenir la capçada a es que consumeixen te s n

un volum fix de per vida pe ssibles molèsties al veïns. Foto 1. 

 

r tal d’evitar po

• Salvador Olivella c. És u 6 unitats, 3 de les q queden més separades de la n carrer amb uals 

resta, són moreres i creix ntal de menys d’1 m. És un carrer molt ombrívol en en un espai horitzo

que no necessita d’arbre rcionar ombra. El m recomanable és eliminar-les i s per a propo és 

plantejar la seva substituci . 

 

ó. Foto 53

• Sínia Morera c. Un carrer na creix en un es de la classe 0 i a més no forma  amb 2 moreres. U pai 

part de cap agrupació, crei a vorera amb balcon  1 m de distància. Es recomana xent sola en un s a

eliminar-la i tapar l’escocel

 

l. Foto 76. 

• Sant Crispí c. 4 ficus de n espai molt reduït de menys d’1 m, 2 d’ells amb  color rovell amb u

interferències. Són arbres er l’espai que tene el creixement vigorós del  massa grossos p n i a més 

sistema radicular i el tronc a a crear problemes d’ai ment de la vorera, la calçada i  ja començ xeca

l’escocell. Foto 52. 

 

Els carrers ombrejats amb c ran el més aviat possible 

en a prop del lloc on són en una millor ubicació amb més espai disponible per al seu creixement. 

 

olor groc tenen arbres joves que es trasplanta

b
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Els carrers sense ombrejar tenen arbres en els que no es farà cap actuació especial a part del 

manteniment rutinari, ja que a pesar de l’espai reduït en el què es troben, s’hi troben ben adaptats 

sense causar cap molèstia i per tant no necessiten de podes anuals o intensives. 

què

clas oritzontal per a capçades de qualsevol arbre o arbust. 

s’el

por

 

6.6  AMB PROBLEMES 

La 

info

en l eliminacions. 

 

Els carrers ombrejats amb color taronja tenen arbres que s’eliminaran ja que són massa estrets per a 

 hi pugui haver qualsevol element a la vorera que obstaculitzi el pas. Són carrers amb espais de la 

se 0 amb menys d’1 m d’espai h

 

Els carrers ombrejats amb color verd fosc tenen un espai horitzontal entre 1 i 2 m i arbres que 

iminaran gradualment. Queda pendent la seva substitució per espècies menors com arbusts de 

t arbori, jardineres amb arbusts i flors, etc. 

.2. ARBRES EN ESPAIS DE LA CLASSE 1, 2 I 3

D’ADAPTACIÓ 

taula següent mostra a quina classe dimensional pertany cada espècie en estat adult. Aquesta 

rmació és útil per detectar els carrers massa estrets per al port natural de l’espècie i prioritzar-los 

a planificació d’

 

Espècie Cl dim 
Casuarina cunninghamiana 3L 
Celtis australis 2L 
Citrus aurantium 1M 
Cupressus sempervirens 2L 
Euonymus japonicus 'Aureomarginatus' 1S 
Ficus microcarpa 2M 
Ficus rubiginosa 'Australis' 2L 
Ligustrum japonicum 1M 
Melia azederach 2L 
Morus alba 1M 
Nerium oleander 1S 
Olea europaea 1L 
Phoenix canariensis 2L 
Phoenix dactylifera 4M 
Pinus halepensis 3L 
Pinus pinea 3L 
Pittosporum tobira 1S 
Platanus x hispanica 3L 
Robinia  pseudoacacia 2L 
Strelitzia sp 1S 
Tamarix gallica 1S 
Tipuana tipu 2L 
Washingtonia robusta 4M 
Yucca elephantipes 1L 

 
Taula 13. Classes dimensionals de les espècies en 
estat adult. 
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Tot

fer 

gro

 

es les espècies que trobem a la zona d’estudi s’adapten als espais de la classe 3 i per tant no cal 

cap anàlisis. Anem a veure els carrers amb espais de la classe 1 i 2 que tenen arbres massa 

ssos: 

• Artur Carbonell av. 24 de 25 del ficus de color rovell creixen en espais de la classe 1. Només un 

que no es mostra a la taula creix en un espai adequat de la classe 2. Tots tenen un estat de salut 

normal i interferències. Foto 9. 

 

• Balmins av. 5 pins blancs en un estat pobre i amb algunes interferències. 9 pins pinyoners en un 

estat de salut pobre i algunes interferències. 12 acàcies de flor groga tenen un estat de salut 

normal i totes amb interferències. Tots en espais de la classe 1. Hi ha una acàcia que no es 

mostra a la taula que creix en un espai de la classe 2. Totes les acàcies estan podades a 

brocada. Hi ha una soca per arrabassar. Fotos 60, 19 i 20. 

 

• Dr Robert pl. 10 pins encara no adults però que seran massa grossos per l’espai que disposen. 6 

tenen interferències i un estat de salut pobre. A més, la plaça del davant també està plena de pins 

i per tant la substitució per altres espècies diferents és recomanable fins i tot paisatgísticament. 

Fotos 17 i 18. 

 

• G llarès s jov ran massa sos per spai que disposen i abriel Pa  Roig c. 3 plàtan es tot i que se gros l’e

qu 2 est m a o nds i 1 com a pobre. No nen inte rències. e a més an classificats co mort  moribu  te rfe

S’ n tots otos 5

 

eliminara  i es replantarà. F  50 i 1. 

• H 7 olor rovell en al  amb in cies oto 57. 

 

ort Gran c. 1 ficus de c  un estat de salut norm , tots terferèn . F

• Isabel Julià c. 1 ficus de color rovell e e salut normal, b una in rferència que és un n un stat de  am te

b s, mares, avis i avies que esperen els alcó. És un dels 2 arbres del carrer i dona ombra als pare

petits quan surten de l’escola. Foto 36. 

 

• Ribera pg. 9 de 11 Tipuana tipu que creixen en espais de la classe 1 massa estrets per a les 

seves capçades, 5 d’elles amb interferències. És un passeig amb moltes altres espècies que ja 

s’ha comentat a l’apartat anterior. 

 

• Salvador Mirabent Paretas c. És l’únic arbre del carrer (Pinus pinea). Té un estat de salut 

normal i interferències. De moment és un arbre jove que no provoca cap molèstia amb el seu 

creixement excepte les branques baixes que s'han de refaldar periòdicament. Cal tenir-lo en 

compte ja que d’adult el seu creixement interferirà amb la catenària del tren. Foto 40. 

 

• Vilafranca pg. 5 Ficus microcarpa en un bon estat ornamental que es poden a l’estil topiari o 

reduint-los a un volum quasi fix. 1 ficus de color rovell que trenca la línia de homogeneïtat en el 
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carrer i que a més requereix més poda i més complicada per les seves dimensions que els altres 

ficus. Els 4 plàtans resta mbé són massa grossos p ai  interferències i un estat nts ta er l’esp , tenen

general normal si n  ctura artificial co guida amb les podes de o es té en compte l’estru  a nse

brocada. Fotos 3 i 4. 

 

• Vilanova pg. 8 plàtans podats a brocada massa grossos pels espais de la classe 1 i 2. Molts 

d’ells en un estat de salut pobre i interferències. Hi ha un escocell buit amb un espai de la classe 

1. Fotos 48, 49 i 69. 

 

Els carrers ombrejats amb color verd clar tenen un espai horitzontal major de 2 m i arbres que 

s’eliminaran gradualment. Queda pendent la seva substitució per altres arbres. 

 

6.7. ALINEACIONS DISCONTÍNUES PER FALTA D’EXEMPLARS 

A continuació es mostren els escocells buits i soques d’arbres fallits que trenquen la continuïtat de les 

alineacions homogènies i en els que s’hi plantarà un arbre de la mateixa espècie i port. 

 

Zona Carrer Codi Escocell buit/soca Esc Esp hor Int Cl esp 
Aiguadolç Marina c 3914 Escocell 90 6 n 2 
Aiguadolç Port d'Aiguadolç av 4090 Soca 120 9 n 3 
Aiguadolç Port d'Aiguadolç av 4107 Escocell 120 9 n 3 
Aiguadolç Port d'Aiguadolç av 4110 Escocell 120 9 n 3 
Aiguadolç Port d'Aiguadolç pg 3978 Escocell 75 3 n 1 
Aiguadolç Port d'Aiguadolç pg 3981 Escocell 75 3 n 1 
Aiguadolç Port d'Aiguadolç pg 3988 Escocell 75 3 n 1 
Centre Poble Ribera pg 6150 Soca 150 9 n 3 
Centre Poble Ribera pg 6162 Escocell 150 9 n 3 
Centre Poble Ribera pg 6221 Soca 60 5 n 2 
Centre Poble Ribera pg 6225 Escocell 60 5 n 2 
Oasis Vilanova pg 3555 Escocell 80 4 n 1 

 
Taula 14. Arbres fallits que trenquen homogeneïtat de les alineacions. 

 

6.8. CARRERS SENSE ARBRES 

Una vegada s’ha vist els arbres que s’eliminaran, els que es substituiran o no per arbres o per arbusts 

i es trasplantaran, a continuació es mostren els carrers sense arbres que no s’han estudiat fins ara, 

en els que es possible plantar-hi.  

 

Els resultats mostren que dels 72 carrers sense arbres només 2 són aptes per a plantar-hi arbres i 1 

és apte per a plantar-hi arbusts o plantes més petites. Aquests carrers són: 
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Zona Carrer Esp hor Cl esp 
Aiguadolç Ramon Planes c 7 2 
Centre Poble Joan d'Àustria c 2,5 1 
Centre Poble Mossèn Joan Llopis Pi c 1 0 

 
Taula 15. Carrers sense arbres. 

 

Els carrers ombrejats amb color verd clar tenen un espai horitzontal major de 2 m. És possible 

plantar-hi arbres de port adequat a l’espai disponible. 

 

Els carrers ombrejats amb color verd fosc tenen un espai horitzontal entre 1 i 2 m. És possible 

plantar-hi espècies menors com arbusts de port arbori, jardineres amb arbusts i flors, etc. 

 

Es possible doncs la plantació de nous arbres als carrers Ramon Planes i Joan d’Àustria i de nous 

arbusts al carrer Mossèn Joan Llopis. 
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7. ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT 

7.1. CRITERI DE PRIORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS DE 

MANTENIMENT 

Les act e caire  a terme m d . ó le d’arbres 

perillosos. Totes les altres el mo t ad quat en funció d’un ordre de prioritats i 

les nece  cada es guir un o r òg  s a n rg igrama.  

 
l criteri de substitució dels arbres segueix el següent ordre de prioritats: 

 i molt alt. 

. Arbres morts i moribunds. 

s realitzaran a l’arbrat viari de les zones 

studiades, cal dir que en totes les actuacions es tindrà en compte la normativa tècnica del sector tant 

alut i prevenció de 

scos. La normativa específica més important que cal tenir en compte és la següent: 

 

uacions d urgent necessiten dur-se im e iatament  S n les ta s 

es durant a terme en men e

ssitats de pècie i el seu entorn. Se an rd e l ic i ’adapt ra  al o an

E

 

1. Arbres perillosos de risc moderat, alt

2

3. Arbres amb una esperança de vida molt curta. 

4. Arbres en espais molt reduïts que necessiten podes intensives cada any. 

5. Arbres en un estat pobre. 

 

7.2. NORMATIVA D’APLICACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES, 

SEGURETAT I SALUT 

Abans de començar a explicar les diferents actuacions que e

e

pel que fa a bones pràctiques i qualitat de les feines com pel que fa a seguretat, s

ri

 

• British Standards in Arboriculture. 

• American National Standards in Arboriculture. 

• Normes Tecnològiques de la Jardineria i Paisatgisme. 

• Arboriculture and Forestry Advisory Group Leaflets. 
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7.3. ACTUACIONS D’URGÈNCIA 

7.3.1. ARRABASSAMENT ERILLO S 

Carrer Codi ic, soca o 
ll buit Int Cl Est P D 

s 
P 
f 

P 
b 

Val 
risc 

D’ARBRES P SO

Nom botàn
escoce Foto hor 

Esp 
dim 

Salvador Olivella c 3621 P 2 n hoenix dactylifera 4 2M p t 3 4 4 11 
Dr.Robert pl 3845 Pinus halepensis  5 n 1S p t 2 3 3 8 
Espanya c 9013 Robinia pseudoacacia 68 1 s 1M m a 2 3 3 8 
Ribera pg 6142 Phoenix dactylifera 41 9 n 1M p t 2 3 3 8 
Ribera pg 6154 Phoenix dactylifera 42 9 n 0 p t 2 3 3 8 
Ribera pg 6171 Phoenix canariensis 43 9 s 1L p t 2 3 3 8 
 
Taula 16. Tala d’arbres perillosos. 

 

Les classes dimensionals dels arbres que s’inclouen a les taules són molt útils per a pressupostar les 

ines en funció de les mides de l’arbre. 

 dur a terme les feines 

’arboricultura són els arboristes escaladors d’arbres, que normalment estan especialitzats en treballs 

 acabat de tallar es deixarà de manera que la soca estigui el més baixa possible que 

s quasi a nivell de terra. És recomanable en qualsevol tala d’arbres, dur a sobre una cadena 

reforçada per a tallar arrels e , que ens aj à a b ar més fàcilm t soques 

fins a nivell d sen haver-  repet

 

El criteri  que artat és r

 

7.3.2. A AME

Qualsev ab de mane  q a ca es i més b o ible que 

és qua e en qualsevol tala d’arbres, dur a sobre una cadena 

forçada per a tallar arrels envoltades amb terra, que ens ajudarà a baixar més fàcilment les soques 

ovocar una caiguda. Per tant, el més raonable ja que a més és ràpid de fer, és arranar 

mediatament les soques a nivell de terra per reduir el risc sense haver d’esperar a que 

fe

 

La tala d’arbres és una feina de risc i molt especialitzada. La tala d’arbres en entorns urbans ho és 

encara més. En aquest sentit els professionals més ben preparats per a

d

verticals en arbres i utilitzen les tècniques adequades exclusives per a arbres.  

 

Qualsevol arbre

é

nvoltades amb terra

la d’esmolar

udar aix en  les 

e terra se idament. 

 de colors  s’utilitza en aquest ap el mateix utilitzat en l’ante ior. 

RRAN NT DE SOQUES 

ol arbre ac at de talar es deixarà ra ue l  so tigu el aixa p ss

si a nivell de terra. És recomanabl

re

fins a nivell de terra sense haver-la d’esmolar repetidament. 

 

Arrabassament de les soques es farà abans de plantar o pavimentar. 

 

7 de les soques que hi han actualment a la zona estudiada tenen una alçada suficient com per no ser 

vistes i pr

im

s’arrabassin.  
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Carrer Codi Uts 

Port d'Aiguadolç  av 4090 1
11 de Setembre 3830 1
Balmins av 3860 1
Espanya c 9019 1
Ribera pg 6150 i 6221 2
Santiago Russinyol c 4217 1

 
Taula 17. Soques per arranar. 

 

7.3.3. INSPECCIONS TÈCNIQUES PRIORITÀRIES 

Les inspeccions han de ser realitzades per personal tècnic qualificat i experimentat en inspeccions i 

treballs d’arboricultura orna los s d’ a iq pecífiques d’escalada 

d’arbres.  

 

om a resultat de les inspeccions tècniques rutinàries, es poden tenir arbres que necessitin 

es inspeccions de camp realitzades en aquest pla de gestió han determinat que els següents arbres 

mental inc os el alçada utilitz nt tècn ues es

C

inspeccions més detallades per a arribar a un diagnòstic més concret que ajudi a decidir en situacions 

de difícil decisió sobre les actuacions de millora i manteniment necessàries. 

 

L

amb un risc moderat de 7 punts i un estat normal o pobre siguin inspeccionats i diagnosticats més 

detalladament: 

 

Carrer Codi Nom botànic, soca o 
escocell buit Foto Esc Esp 

hor Int Cl 
dim Est P D 

s 
P 
f 

P 
b 

Val 
risc 

Isabel Julià c 4167 Pinus halepensis 35 40 0 n 2M n b 2 2 3 7 
Isabel Julià c 4168 Ficus rubiginosa 'Australis' 36 80 4 s 1M n b 2 2 3 7 
Ribera pg 6139 Phoenix dactylifera  100 9 n 1M n t 2 2 3 7 
Ribera pg 6156 Phoenix dactylifera  150 9 s 2M n t 2 2 3 7 
Ribera pg 6170 Phoenix dactylifera  200 9 s 2M n t 2 2 3 7 
Ribera pg 6190 Tipuana tipu  60 7 s 1M p a 2 2 3 7 
Ribera pg 6205 Morus alba  60 1 n 1S p b 2 2 3 7 
Vilanov 3553 Ph actylifa pg oenix d era  140 20 n 2M p 3 t 2 2 7 
 
Taula 18. Inspeccions tècniq

 

Les P  són pa  petites podricions en l’estípit que red xen el 

diàme de les fibres i per tant la resistència mecànica. Cal una 

specció més acurada per determinar possibles solucions per reduir el risc o evitar que empitjori. Les 

 

rtificial.  

sigut reduïts aquest passat hivern i per tant s’ha minimitzat efectivament el risc de fractura al treure 

ues prioritàries. 

hoenix dactylifera lmeres inclinades i amb uei

tre de secció d’aquest, la qualitat 

in

inspeccions es realitzaran amb el mètode AVA d’avaluació visual de l’arbre amb el suport d’altres 

instruments tècnics si és necessari. Es valorarà la necessitat o no d’instal·lar un sistema de suport

a

 

El Pinus halepensis i el Ficus rubiginosa ‘Australis’ són arbres que s’arrabassaran ja que també tenen 

problemes d’adaptació a l’espai i per tant no calen més inspeccions ni mesures correctores ja que han 
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pes dels extrems de les branques. El mateix passa amb Tipuana tipu i Morus alba que són podats 

anualment a brocada i també estan pendents de substitució. 

Les seg aspl ion rb  e d te e  a problemes 

d’ad spa s duran  terme pe rant ls res un espai 

disp ient sev  ca des. ón ts de 

plan at hiv nta ó és elat cil an es dugui a 

term e s sts en qüe  só

 

Carrer Codi Nom botànic Cl dim Uts 

 

7.3.4. TRASPLANTACIONS 

üents tr antac s fan referència a a res ja stu iats an riorm nt pel que fa

aptació a l’e i. Les trasplantacions e a r ga ir a  següents arb

onible sufic per al desenvolupament de les es pça  S  arbres joves acaba

 sempre i qutar el pass ern i per tant la seva traspla ci  r ivament fà

e el proper hiv rn. El  arbres o arbu stió n: 

Aiguadolç pg 3944-3954 Tamarix gallica 0 11
 
Taula 19. Trasplantacions. 

n al mateix lloc a on són però més allunyats de la tanca del camp d’esports i més a prop 

el pas de vianants o passeig. 

Els arbres que gradualment s’aniran eliminant no es trasplantaran ja que tots tenen una estructura 

artificial en forma de vas e c c  m ja s’ha 

expli  c d’aquests arbres a p natural p disminuir la 

nece d els seus resu s in  El valor ornamental, 

mediam  d’aquest tificable, se sap que és baix i per tant no val la 

ena  altres raons emocionals i polítiques que ho impedeixin 

 

 

Són arbusts de port arbori, és a dir, formats en un sol tronc i una capçada a 2,5 metres del terra. Es 

trasplantara

d

 

o copa formada a base de podes d  bro ada i ter iats que co

cat són podes molt ares. La reestructuració ort er 

ssitat de poda és ifícil, llarga, costosa i ltat certs.

biental i funcional s arbres es quan

p  mantenir-los sempre i quan no hi hagin

normalment utilitzant arguments a favor de l’ecologia, del mediambient i de la sostenibilitat. 

 

7.3.5. ESCOCELLS PER CANVIAR O MODIFICAR 

Carrer Codi Nom botànic, soca o escocell buit Foto Esc Dià
Port d'Aiguadolç pg 4024 Phoenix canariensis  75 80
Port d'Aiguadolç pg 4031 Phoenix canariensis  75 80
Isabel Julià c 4167 Pinus halepensis 35 40 42
Magí Casanovas c 8000 Phoenix canariensis 70 80 80
 
Taula 20. Escocells per canviar o modificar. 

 

S’eixamplaran fins a un diàmetre o costat mínim d’1,5 m, els escocells de les 3 Phoenix canariensis 

per permetre el desenvolupament radicular a la part basal de l’estípit, evitant així ferides i podridures. 

 

El Pinus halepensis es un arbre que com ja s’ha vist ha de ser arrabassat per problemes greus 

d’espai ja que ocupa tota la vorera que és molt estreta, té el coll de les arrels comprimit per l’escocell i 

el tronc està inclinat i recolzat al mur de l’escola. A més, com que ocupa tota la vorera des de la 
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calçada al mur, només es pot eixamplar l’escocell per dos cantons amb la qual cosa no s’hi guanya 

gaire i per tant no es farà cap modificació. 

Carrer Codi Nom botànic, soca o 
escocell Foto Int Cl dim Estat Observacions 

 

7.3.6. ALTRES ACTUACIONS DE MILLORA NECESSÀRIES  

Aiguadolç pg 3934 Phoenix dactylifera  n 1M p lligada de fulles 
Aiguad 3935 Phoeniolç pg x dactylifera  n 1M p lligada de fulles 

Emili Picó c 4158  s S p codom ànc encada
1 m d erraFicus rubiginosa 'Australis' 1 in ia tr  a 

el t  

Joan Maragall c 3789 ach 1 s p la cap da n rebro
del tro  tallMelia azeder 0 1S ça

nc
és u
at 

t 

 
ra d’arbres en pobre i amb problemes que necessiten una actuació ràpida. 

 

E ran les fulles de s lan s ja fa més d’1 any.  

 

El Ficus rubiginosa ‘Austra a azederach só  rbre  qu  seran substitu  gr ment i per 

tant no es farà cap actuaci llora altra que el manteniment rutinari ja comporten un 

r

 

7.3.7. ARRABASSAM RBRES EN MOLT MAL ESTAT 

ll buit Esp hor Int Est 

Taula 21. Millo  un estat de salut 

s deslliga  les 2 Phoenix dactylifera tra p tade

lis’ i la Meli n a s e ïts adual

ó de mi  que tampoc 

isc elevat. 

ENT D’A

Carrer Codi Nom botànic, soca o escoce Foto Cl dim 
Port d'Aiguadolç av 4056 Washingtonia robusta 30 2 n 0 m 
Gabriel Pallarès Roig c 3582 Platanus x hispanica  6 n 0 m 
Gabriel Pallarès Roig c 3583 Platanus x hispanica 50 6 n 1S m 
Gabriel Pallarès Roig c 3584 Platanus x hispanica 51 6 n 1S P 
 
Taula 22. Tala d’arbres en  

 

L 4 també s’elimina tot i que el seu estat é o re i s a possible intent la a 

r s n arbre esporg  b cada  vas o copa i per tant és 

u mnat a ser ament a ca  m nte ir la a ntar 

convertir-lo a port natural l re por  un lt co d

monitorització. 

 

 un estat de salut greu

’arbre 358 s p b eri ar sev

ecuperació. No obstant e  tracta d’u at a ro en forma de

n arbre conde esporgat repetid bro da per a n  sev  forma o inte

a qual cosa no és semp possible i com ta  a st e poda i 

 



PLA DE GESTIÓ D’ARBRAT VIARI DELS BARRIS AIGUADOLÇ, CENTRE POBLE, OASIS I SANT CRISPÍ DE LA VILA DE SITGES 82

7.4. ELIMINACIÓ D’AR E M P B ’AD PT CIÓ 

La taula següent està ordenada pels s ri  co ta te e  r  els 

prim ls quals s’eli a  a  c a m ar u e es 

mostra a continuació.  

 

Carrer Nom i a 
l U 1 S  Poda Periodicitat

BR S A B RO LEMES D A A

criteri de p oritat men ts an riorm nt de mane a que

ers carrers en e minar n els rbres orresponen ls pri ers c rers de la ta la qu

 botàn
escoce

c, soc
l buit 

o ts 0 1S M 2  2M Cl 
esp 

Divina Pastora c Tipuana tipu 5  4 1   0 Br 1 
 Robinia o   pseud acacia 1   1   0 Br 1 
11 de Setemb c Morus alba 29  12 17   0 Br 1 re 
 Soca 1      0  1 
Joan Maragall c Melia a czedera h 86  39 47   0 Br 1 
 Morus alba 1  1    0 Br 1 
Espan Platanu ps x his anica 17  10 7   0 Br 1 ya c 
 Robinia o   pseud acacia 1   1   0 Br 1 
 Soca 1      0  1 
 Escocell 4      0  1 
Pau Benazet c Platanu ps x his anica 8  8    0 Br 1 
 Escocell 4      0  1 
San Ficus r s traubigino a 'Aus lis' 4  1 3   0 Red 1 t Crispí c 
Pau Barrabeig c Cupressus sem enpervir s 1     1 0 Ret 1 
Balmins av Pinus h salepen is 5   5   1 Red 1 
 Pinus pinea 8  2 6  1 1 Red 1 
 Tipuana tipu 13  13    1 Br 1 
 Soca 1      1  1 
Artur Carbonell c Ficus r s traubigino a 'Aus lis' 25  15 10   1 Red 1 
Hor Ficus rubiginosa 'Australis'  16 1   1 t Gran c 17 Red 1 
Emi Ficus r s traubigino a 'Aus lis' 16  16    0 Red 1 li Picó c 
Isabel Julià c Pinus h salepen is 1     1 0 Red 1 
Isabel Julià c Ficus r s traubigino a 'Aus lis' 1   1   1 Red 1 
Santiago Russinyol c Ligustr oum jap nicum 69 69     0 Ret 1 
 Soca 1      0  1 
Ribera pg Morus alba 18  18    0 Br 1 
Ribera pg Tipuana tipu 11  9 2   1 Br 1 
Miquel Ribas Llopis c Morus alba 26 2    0 Br 1 24
Rafael Llopart c Ficus m rpicroca a 12 1    0 Ret 1 11
Vilafranca pg Ficus m rpicroca a 5 5    1 Ret  1 
 Ficus r s traubigino a 'Aus lis' 1  1    1 Red 1 
 Platanu ps x his anica 4  4    1 Br 1 

Vilanova pg Platanu ps x his anica 8  8    1 i 
2 Br 1 

 Escoce 1     1 ll  Br 1 
Salv Morus alba 3  3    0 Br 1 ador Olivella c 
Síni Morus alba 1  1    0 Br a Morera c 1 

Dr. Robert pl Pinus h salepen is 9  5  1 3 1 i 
2 Ne 1 

San Ficus m ricroca pa 15 15     0 Ret t Josep c 1 
San Citrus aurantium 32 32     0 Red 1 t Antoni c 
Salvador Mirabe Pinus h salepen is 1 1    2 Fo 1 nt Paretas c 
 
Taul al d’arbres amb pr s pt

 

La taula següent mostra els codi c e s de la taula nterio per q e no  pugu

erro ic ls arb s: 

 

a 23. Tala gradu obleme  d’ada ació. 

s exa tes d ls arbre a r u hi i haver 

rs i confusions en la identif ació de re
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Divina Pastora c 3669 3670 3671 3672 3673 3674     
11 de Setembre c 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813
 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823
 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833
Joan Maragall c 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726
 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736
 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746
 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756
 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766
 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776
 3777 7 3 4 3785 3786 3778 3779 3780 3781 3 82 783 378
 87 3792 3 3795 379637  3788 3789 3790 3791 793 3794 
 797 3801 3802 3803    3  3798 3799 3800
Espanya c 9004 9005 9006 9008 90099000 9001 9002 9003 9007 
 0 9013 9014 9015 9  9018 9019901  9011 9012 016 9017
      9020 9021 9022   
Pau Benazet c 657 3660 3661 3662 36  3665 36663  3658 3659 63 3664
 3667       3668    
Sant Crispí c   3585 3586 3587 3588     
Pau Barrabeig c   7500         
Balmins av 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863
 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873
 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881   
Artur Carbonell c 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3701
 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711
 3712 3713 3714 3715 3682b      
Hort Gran c 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693
 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700    
Emili Picó c 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160
 4161 4162 4163 4164 4165 4166     
Isabel Julià c 4167 4168         
Santiago Russinyol c 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178
 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187 4188
 4189 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198
 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208
 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218
 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228
 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238
Ribera pg 6191 6192 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207
 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6180 6181
 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190  
Miquel Ribas Llopis c 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598
 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608
 3609 3610 3611 3612 3613 3614     
Rafael Llopart c 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148
 4149 4150         
Vilafranca pg 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635
Vilanova pg 3554 3555 3556 7000 7001 7002 7003 7004 7005  
Salvador Olivella c 3615 3616 3617        
Sínia Morera c 3619          
Dr. Robert pl 3844 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853  
Sant Josep c 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651
 3652 3653 3654 3655 3656      
Sant Antoni c 9500 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509
 9510 9511 9512 9513 9514 9515 9516 9517 9518 9519
 9520 9521 9522 9523 9524 9525 9526 9527 9528 9529
 9530 9531         
Salvador Mirabent Paretas c 4531          

 

Taula 24. Codis dels arbres que es talaran gradualment per problemes d’adaptació. 
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En total són 467 arbres per eliminar gradualment, dels quals 46 no seran substituïts i l’escocell es 

pavimentarà, 311 seran substituïts per arbusts de port arbori i espècies que no creixin molt i 110 

seran substituïts per arbres. Si per exemple es disposa d’un finançament que permeti fer la operació 

sencera en 4 anys. Això representa operar en 120 arbres cada any o el 25% més o menys. Per tant 

urant el proper hivern es realitzaran les feines de substitució en els següents carrers: 

Carrer Nom botànic, soca o escocell buit Uts 1S 1M 

d

 

Divina Pastora c Tipuana tipu 5 4 1 
 Robinia pseudoacacia 1  1 
11 de Setembre c Morus alba 29 12 17 
 Soca 1   
Joan Maragall c Melia azederach 86 39 47 
 Morus alba 1 1  

 
Taula 25. ers en els que es amb problemes 
d

 

Són 123 arbres per  arrers Divina P t i 1 e Setembre no es 

substituiran els arb  i es pavimen  els escocells. Al carrer Joa a all s’hi replantaran 87 

espècies de port m  disponible. 

ant com fins ara. O sigui amb 

 i les necessitats concretes de cada 

xemplar sobretot pel que fa a espai disponible i interferències. 

DE SOQUES, PAVIMENTACIÓ I 

.5.1. ARRABASSAMENT DE SOQUES 

bassar la 

ca el sòl queda solt, també s’aprofita per deixar el forat de plantació preparat. El més efectiu, net i 

lantació amb la soca i 

s completament arrabassades o eliminades. 

 

Si s’ha de tornar a plantar, la soca es fresa amb arrabassadora de manera que quedi suficient sòl 

sense arrels per al pa de terra dels nous arbres (mínim 40 cm de profunditat). Si s’ha d’eliminar 

l’escocell i pavimentar, la soca es fresa a 20 cm. 

 

 Carr
tació. 

 es talaran els primers arbr
’adap

 talar distribuïts en 3 carrers. Als c as ora 1 d

res taran n Mar g

enor que puguin adaptar-se a 1,5 metres d’espai horitzontal

 

Els arbres que no siguin eliminats el proper hivern, es continuaran pod

brocades, retallats, topiaris o reduccions segons sigui l’espècie

e

 

7.5. ARRABASSAMENT 

REPLANTACIÓ 

7

Les soques s’arrabassaran abans de substituir els arbres per altres de nova plantació o abans de 

pavimentar la vorera en el cas de no tornar-hi a plantar. D’aquesta manera, com que al arra

so

millor per l’arbre és plantar just després arrabassar. En aquest sentit també és molt important que la 

brigada o l’empresa responsable arrabassar les soques sigui també la responsable de plantar els 

res ja que així queda més garantitzada una bona preparació del forat de parb

les arrel
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El millor per fresar les soques situades en escocells és un tractor amb una fresa de rotació horitzontal 

connectada a os hidràulic sa u e  ib ar les 

soque tot el sòl del fo  man a ode i r i  e ara 

amb a ssadores autoprop ual qu més a an 

s’hagi ar poques soques. 

 

7.5.2. ARRABASSAMENT DE S TA I

Els ca s que després d’have ls arbres, s’arraba ran les q s a  cm i es 

pavimentarà l’escocell, són els om m taronja a les t l nteriors ent. Com que 

aques ’elim u an gradualment, de momen e rim any, es 

pavimenta güents escocells: 

 

Carrer Nom bo o escocell buit Ut 1S 1M

ls braç s i la pre  de força. Amb aq est quip és poss le arrabass

s, estovar quasi rat de plantació i tot de er  còm àp da si s comp

ltres arraba ulsades i mètodes man s e són dients per qu

n d’elimin

OQUES I PAVIMEN C Ó 

rrers en el r-ne eliminat e ssa so ue 20

brejats a b color au es a  i segü

tes operacions d inació i substit ció es f t i l p er 

ran els se

tànic, soca s  
Divina Pastora c Tipuana tipu 5 4 1 
 Robinia pseudoacacia 1  1 
11 de Setembre c Morus alba 29 12 17 
 Soca 1   

 
Taula 26. Carrers en els que s’arrabassaran les soques i es pavimentarà. 

 

Els codis exactes de les soques es poden trobar a les taules anteriors. 

ATS I 

 es realitzarà a l’època corresponent immediatament després de l’arrabassament 

els arbres. 

S’entén per replantació com la plantació d’un nou arbre en un forat de plantació o escocell ja existent.  

Es replan n els segü rrers a n   m  estat 

pobre e n i es substitueixen, ineac n les qu n a e i carrers 

en els s s per p ble s d’es sponible

 

En total són 36 soques i escocells per arrabassar i pavimentar. 

 

7.5.3. SOQUES PER ARRABASSAR, PREPARACIÓ DE FOR

REPLANTACIÓ D’ARBRES 

Qualsevol plantació

d

 

En cas d’haver-hi la soca de l’arbre anterior s’arrabassarà a 40 cm de profunditat.  

 

tarà e ents ca on hi ha  arbres perillosos, orts, moribunds o en un

 irrecuperabl  que s’elimine  al ions e e falta algu rbr

 que es sub titueixen tots els arbre ro me pai di : 
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Carrer Codi Nom botànic, soca o Ut Esc Esp hor Int Cl esp escocell buit 

Salvador Olivella c 3621 Phoenix dactylifera 1 105 4 n 1 
Dr.Robert pl 3845 Pinus halepensis 1 60 5 n 2 
Espanya c 9013 Robinia pseudoacacia 1 80 1 s 0 
Ribera pg 6142 Phoenix dactylifera 1 100 9 n 3 
Ribera pg 6154 Phoenix dactylifera 1 150 9 n 3 
Ribera pg 6171 Phoenix canariensis 1 200 9 s 3 
Port d'Aiguadolç av 4056 Washingtonia robusta 1 200 2 n 1 
Gabriel Pallarès Roig c 3582, 3583, 3584 Platanus x hispanica 3 100 6 n 2 
Marina c 3914 Escocell 1 90 6 n 2 
Port d'Aiguadolç av 4090 Soca 1 120 9 n 3 
 4107, 4110 Escocell 2 120 9 n 3 
Port d'Aiguadolç pg 3978, 3981, 3988 Escocell 3 75 3 n 1 
Ribera pg 6150 Soca 1 150 9 n 3 
 6162 Escocell 1 150 9 n 3 
 6221 Soca 1 60 5 n 2 
 6225 Escocell 1 60 5 n 2 
Vilanova pg 3555 Escocell 1 80 4 n 1 
Joan Maragall 3717-3803 Amèlies i morera 87 60 1 s 0 

 
Taula 27. Arrabassament de soques, preparació de forats i replantació d’arbres. 

En total só

 

eneïtat de la alineació. 

A Port d’Aiguadolç pg es plantarà amb Nerium oleander o Tamarix gallica. 

A J

hor

7.5

Zona Carrer Esp hor Cl esp Llargada c/ 
(m) i files 

Distància 
entre esc (m) Uts a plantar 

 

n 100 soques per arrabassar, i 109 forats de plantació que s’han de deixar preparats per a 

la replantació de 109 arbres o arbusts. 

A Marina c es replantarà amb Phoenix dactylifera per no trencar la homog

A Port d’Aiguadolç av es replantarà amb Whashingtonia robusta per la mateixa raó. 

A Ribera pg es replantarà amb Phoenix dactylifera, Phoenix canariensis. 

oan Maragall c es replantarà amb arbusts de port arbori que puguin adaptar-se a 1,5-2 m d’espai 

itzontal màxim. 

 

.4. NOVES PLANTACIONS 

Els carrers que no tenen vegetació i tenen un espai disponible adequat per a plantar-hi arbres o 

arbusts són els següents: 

Aiguadolç Ramon Planes c 7 2 290*1 8,75 33 
Centre Poble Joan d'Àustria c 2,5 1 58*1 3,13 18 
Centre Poble Mossèn Joan Llopis Pi c 1 0 211*2 1,9 222 

 
Taula 28. Noves plantacions. 

 

Les espècies que es plantin han de tenir el port adequat per a l’espai horitzontal disponible. 
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7.5.5. ELECCIÓ D’ESPÈCIE 

L’elecció d’espècie és potser el moment més important en el qual es decideix quins arbres es 

plantaran en un espai determinat. Evidentment l’a o es pot moure i s’haurà d’adaptar 

principalment al clima, al microclima, al sòl i les seve condicions i a l’espai disponible  tant a nivell 

aeri com subterrani i radicular. 

 

Per escollir adequadament una espècie s’han de teni nts asp : 

 

• Les espècies autòctones de la zona són les més ben adaptades al clima local. 

• El port natural de l’arbre en estat adult s’ha d’adaptar a l’espai disponible. 

• Potenciar el port natural mentar la massa vegetal de la vila i redueix els 

costos de poda. 

tiques que ls sòl pobres, com apacitat 

ua.  

cies molt resistents . 

rbres formats cara avui insufic formats en 

cada. 

 La disponibilitat d’espècies ornamentals autòctones és molt baixa. 

 La resistència de la fusta al trencament i el potencial de compartimentació varia d’espècie a 

espècie. 

• Els arbres que formen una alineació o agrupa ó en un mateix carrer o zona s’aconsella que 

siguin de la mateixa espècie per a facilitar-ne el ar una imatge ordenada i neta 

creant un impacte visual més regular i contunden

• Els arbres de diferents alineacions i agrupacio es r millorar la 

biodiversitat i la diversitat paisatgística i ornamen

 

A continuació s’inclou per cada classe d’espai (0, 1, 2 i 3) una llista d’arbusts, arbres i palmeres de 

creixement i dimensions adequades. 

 

rbre n

s 

r en compte els següe ectes

de l’arbre ajuda a incre

• Hi han espècies rús s’adapten millor a pactats i amb poca c

de retenció d’aig

• Hi han espè a plagues i malalties

• La disponibilitat d’a  a port natural és en ient. Abunden els 

copa/vas a bro

•

• La disponibilitat d’arbusts formats en port arbori és molt baixa. 

•

ci

 manteniment i don

t. 

ns poden ser de diferent pècie pe

tal. 
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• Arbusts de port arbori i altres espècies de port menor per espais de la classe 0: 
 
 
 
 
 

l (m) 

+1.00 0.25
+25

+2.13

+2.50

+2.00

EDIFIC
IS

VORERA

VORADA

CALÇ
ADA

 

 
Espai horitzonta <2 
Distància entre escocells (m) <2,5 
Amplada de l’escocell (cm) <50 
Amplada de vorera (m) <2,13 

 
Figura 50. Classe d’espai 0. 
 

rbutus andrachnoides Phillyrea media 

 

bellata 

Rhamnus alaternus 

palmeres pet 1: 

A

Arbutus menziessi 

Arbutus unedo 

Hibiscus syriacus 

Nerium oleander 

Photinia x fraseri 

Pittosporum tobira 

Punica granatum

Raphiolepsis um

Syringa vulgaris 

Tamarix aestivalis 

Tamarix africana 

Tamarix gallica 

 

• Arbres, arbusts i its per espais de la classe 
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-6.25

+1.00 +50 0.25
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Espai horitzontal (m) 

 
 
 
 
 

2-5 
Espai vertical (m) >16 
Distància entre escocells (m) 2,5-6,25 
Amplada de l’escocell (cm) 25->50 
Am lada de vorera (m) 2,13-3,88 p

 
Figura 51. Classe d’espai 1. 

 

Acacia cyanophylla 

Acer negundo 

Bauhinia grandiflora 

Cercis siliquastrum 

itrus aurantium 

ressus semperviren

Koelreuteria paniculata 

Lagerstroemia indica 

Laurus nobilis 

Ligustrum japonicum 

Olea europaea 

inthus 

s 

 

s nig ’ 

Prunus cerasifera 

‘Atropurpurea’ 

Prunus laurocerasus 

Quercus faginea 

Thuja occidentalis 

C

Cup s Pistacia tereb

Juniperus communis 

Juniperus drupacea 

Podocarpus neriifoliu

Populus alba ‘Pyramidal’

Populu ra ‘Italica

Trachycarpus fortunei 

Washingtoniasp. 
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• Arbres i palmeres mitjans per classe 2: espais de la 

+1.00
+50 0.25

-5.63

-8.50

-10.63

+5.00

+6.25

+1.00 +50 0.25
+3.88

 
 

 
 
 
 
 

spai horitzontal (m) 5-8,5 E
Espai vertical (m) >16 
Distància entre escocells (m) 6,25-10,63 
Amplada de l’escocell (cm) >50 
Amplada de vorera (m) 3,88-5,63 

 
Figura 52. Classe d’espai 2. 

 

Ailanthus altissima 

lbizia julibrissin 

atalpa bignonioides 

eratonia siliqua 

Cupressus arizonica 

Cupressus arizonica 

‘Glabra’ 

Cupressus macrocarpa 

Elaeagnus angustifolia 

a 

Ficus rubiginosa ‘Australis’ 

Fraxinus angustifolium 

Jacaranda mimosifolia 

Livistona australis 

Malus pumila 

Melia azederach 

Morus alba ‘Fruitless’ 

Phoenix dactylifera 

Quercus ilex ssp rotundifolia 

acacia 

Schinus molle 

Schinus terebinthifolius 

Sophora japonica 

Sorbus domestica 

 

• Arbres i palmeres grans per espais de la classe 3: 

A

Brachychiton populneus 

Broussonetia papyrifera 

Butia capitata 

Erythea armata 

Ficus carica 

Ficus microcarp

Parkinsonia aculeata 

Phoenix canariensis 

C

Celtis australis Firminana simplex Robinia pseudo

C

+1.00
+50 0.25

+5.63

+8.5

+10.63

 
 

 
 
 
 
 
Espai horitzontal (m) >8,5 
Espai vertical (m) >16 
Distància entre escocells (m) >10,63 
Amplada de l’escocell (cm) >50 
Amplada de vorera (m) >5,63 

 
Figura 53. Classe d’espai 3. 

 

Casuarina cunninghamiana 

Casuarina equisetifolia 

Erythrina crista-galli 

Eucalyptus sp. 

Gleditsia triacanthos 

Grevillea robusta 
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Paulownia tomentosa Pinus pinea Tipuana tipu 

Pinus halepensis 

Pinus pinaster 

Platanus x hispanica 

Quercus ilex ssp ballota 

Yucca elephantipes 

l manteniment de postplantació són totes aquelles operacions que es realitzen en els arbres durant 

com a mínim 2 o 3 anys  la planta ió r liment d  

l noves ques i híd u rma ió de la seva 

estructura mitjança s i necess

 

E o ou principal e  instal·lació ma t im t d’un s tem reg 

amb goters de baix al·lació i m ment dels tut e ajuden a fixar l’arb  i evitar 

el moviment del pa  poda necessàri r formar els arbre  a atural d’acord amb el 

s

 

Es recomana que ostplanta dugui a term e s  qu  ha 

efectuat la plantac era tot  és recau a s ma mans i les garanties 

d’adaptació de l’arb creme

 

E o à a terme  3 anys en to  els a res lantats. 

 

 

7.5.6. MANTENIMENT POSTPLANTACIÓ 

E

després de c amb la finalitat d’assegura un bon estab e

’arbre a les  condicions edàfi riq es del sòl, a l’entorn i una bona fo c

nt les podes juste àries. 

l manteniment p stplantació incl m nt la  i n en en is a de 

a pressió, la inst anteni ors qu re

 de terra, i la a pe s port n

eu entorn. 

el manteniment p ció es e per la mat ixa empre a e

ió. D’aquesta man el proc le teixes 

re al nou entorn s’in nten. 

l manteniment p stplantació es dur durant ts rb  p
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7.6. MANTENIMENT DELS ARBRES SENSE PROBLEMES 
S, PODA NECE7.6.1. CARRERS, ARBRE SSÀRIA I PERIODICITAT 

Fins ara ia fet re i  a  a e br e  e e t i espai 

disponible, els quals són ar u el ra a e r m e q o 

tenen aq sts problemes o si els ten ó g ificants i el tipus de poda a que seran sotmesos: 

 

Ca m ic  d 1S  2 L 4M 

només s’hav ferènc a als rbres mb problem s so etot d  risc, stat d  salu

bres q e s’ imina n gr dualm nt. A a ane  a v ure a uells que n

ue en s n insi n

rrer No  botàn  Uts Poda Perio icitat 0  1M 1L M 2
Aiguadolç pg Phoenix dac    tylifera 22 Pm 2 1  21   
 Yucca elephantipes   1 Pm 2 1     
 Tamarix galli   ca 10 Pm 4 10     
Marina c Phoenix dac    tylifera 14 Pm 2   14   
Port d'Aiguadolç av Nerium olea   nder 2 Pm 4 2     
 Olea europaea 5 Pm 4   5     
 Phoenix dactylifera 3 Pm 2 1  2     
 Tamarix gallica 7 Pm 4 2 5      
 Washingtonia robusta 69 Pm 4 50  19     
Port d'Aiguadolç pg Nerium oleander 31 Pm 4 31       
 Olea europaea 11 Pm 4  8 3     
 Phoenix canariensis 2 Pm 2 2       
 Phoenix dactylifera 4 Pm 2 1  3     
 Pittosporum tobira 1 Pm 4 1       
 Tamarix gallica 3 Pm 4 1 2      
 Washingtonia robusta 20 Pm 4 14  6     
Joan Maragall c Pinus halepensis 1 Pm 4   1     
Magí Casanovas c Phoenix canariensis 1 Pm 2    1    
Port Alegre c Phoenix canariensis 5 Pm 2    5    
 Phoenix dactylifera 6 Pm 2   5  1   
 Tamarix gallica 8 Pm 4 4 4      
 Washingtonia robusta 2 Pm 4   2     
Ribera pg Morus alba 24 Re 1 1 23      
 Phoenix canariensis 3 Pm 2    2  1  
 Phoenix dactylifera 48 Pm 2   31  15  2
 Washingtonia robusta 2 Pm 4   2     
Vilafranca pg Celtis australis 6 Pm 4  5 1     
Vilanova pg Ficus rubiginosa 'Australis' 2 Pm 4  1 1     
 Phoenix dactylifera 1 Pm 2     1   
 Casuarina cunninghamiana 1 Pm 4     1   
 Morus alba 4 Re 1  4      
Salvador Olivella c Morus alba 1 Re 1  1      
 Phoenix dactylifera 1 Pm 2   1     
Sínia Morera c Morus alba 1 Re 1  1      
Sofia av Ficus rubiginosa 'Australis' 3 Pm 4  1 2     

 
Taula 29. Poda dels arbres sense problemes. 
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La taula següent mostra els codis exactes dels arbres de la taula anterior per que no hi pugui haver 

errors i confusions en la identificació dels arbres: 

 

Aiguadolç pg 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 
  3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 
  3942 3943 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 
  3963 3964 3974               
Marina c 3903 3904 3905 3910 3911 3912 3913 3915 3916 3917 
  3918 3919 3920 3921             
Port d'Aiguadolç av 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 
  4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 
  4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 
  4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 
  4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099 4100 
  4101 4102 4103 4104 4105 4106 4108 4109 4111 4112 
  4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 
  4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 
  4133 4134 4135 4136 4137 4138         
Port d'Aiguadolç pg 3975 3976 3977 3979 3980 3982 3983 3984 3985 3986 
  3987 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 
  3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 
  4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 
  4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 
  4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 
  4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 
  4048 4049            
Joan Maragall c 3716                   
Magí Casanovas c 8000                   
Port Alegre c 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 
  3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 
  3902                   
Ribera pg 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6128 6129 6130 6131 
  6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6140 6141 
  6143 6144 6145 6146 6147 6148 6149 6151 6152 6153 
  6155 6156 6157 6158 6159 6160 6161 6163 6164 6165 
  6166 6167 6168 6169 6170 6172 6173 6174 6175 6176 
  6177 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 
  6187 6188 6189 6190 6193 6194 6195 6196 6197 6198 
  6199 6216 6217 6218 6219 6220 6222 6223 6224 6226 
  6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234     
Vilafranca pg 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 
  3636 3637 3638 3639 3640 3641        
Vilanova pg 3551 3552 3553 3554 3556 3557 7000 7001 7002 7003 
  7004 7005 3558 3559 3560 3561        
Salvador Olivella c 3618 3622                 
Sínia Morera c 3620                   
Sofia av 734 735 736               

 

Taula 30. Codi dels arbres sense problemes per podar. 

 

7.6.2. TIPUS I CARACTERÍSTIQUES DE LES PODES RUTINÀRIES 

A l’apartat d’objectius ha quedat clar que no és objecte d’aquest treball elaborar un plec de condicions 

de les operacions de manteniment i millora que s’hagin de realitzar. No obstant, la poda és 
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especialment important en la gestió dels arbres ornamentals com s’ha vist anteriorment i precisament 

per això s’han volgut fer uns aclariments. 

 

La poda és una operació que requereix moltíssima experiència. Sovint tot el que es pot aprendre en 

els llibres es molt complicat d’aplicar quan s’està dalt d’un arbre de grans dimensions i per tant cal 

simplificar la descripció dels processos per a una millor comunicació que permeti als professionals 

entendre els llibres, entendre’s entre ells i actuar de manera estandarditzada com ja s’actua a la resta 

d’Europa en els països més avançats en arboricultura ornamental. En aquest sentit, les úniques 

podes bàsiques que existeixen són les següents: 

 

0. Branca morta (Bm) 

1. Branques senceres (Eb) 

2. Aclarides (Ac) 

3. Reduccions (Red) 

4. Retallat o topiari (Ret) 

5. Brocades i caps de gat (Br) 

6. Terciats (Te) 

7. Escapçats 

 

A partir d’aquestes podes bàsiques es poden explicar altres podes que combinen vàries de les 

anteriors i que són molt comuns: 

 

0. Formació (Fo) 

1. Refaldat (Ref) 

2. Neteja (Ne) 

3. Manteniment (Pm) 

4. Reducció de pes (Rp) 

5. Reestructuració (Re) 

6. Etc. 

 

El mateix passa amb les palmeres, les podes de les quals difereixen una mica i són les següents: 

 

0. Fulles mortes i fruits secs (Bm) 

1. Fulla verda (Ac) 

2. Formació de valona (V) 

3. Rapel.lat d’estípit (Rap) 

4. Neteja (Ne) 

5. Manteniment (Pm) 

6. Altres  

 

Abans de descriure les podes una a una, cal tenir en compte que en qualsevol poda s’han de 

respectar els principis bàsics següents: 

 

• L’estructura o port natural de l’arbre i l’etapa de desenvolupament. 

• Fer el mínim de talls possibles 

• No eliminar més del 30% de la capçada. 

• Tall correcte i sistemes de defensa de l’arbre (4 barreres de compartimentalització). 

• En les aclarides, les reduccions i en general és millor molts talls petits distribuïts homogèniament 

que pocs de grans. 
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La poda de branca, fulles i fruits morts elimina de l’arbre únicament les parts mortes. Això té un efecte 

estètic i sanitari per a l’arbre ja que s’eliminen les principals fonts d’aliment dels fongs sapròfags 

facultatius que tantes vegades i depenent de les condicions ambientals actuen com a paràsits o 

semiparàsits. Pel que fa a branca morta i risc, la gran majoria de vegades un arbre és suficientment 

segur si no té branca morta més grossa de 2,5 cm de diàmetre. Evidentment en certs arbres i per 

motius estètics es pot optar a treure branca morta més petita. 

 

La poda de branques senceres és eliminar branques a nivell de tronc. Això es fa normalment per 

eliminar branques poc favorables i /o perilloses, que poden obstaculitzar accessos i visuals, per no 

deixar branques terciades que no es desenvoluparan correctament, etc. 

 

La poda d’aclarida consisteix en eliminar les branques inútils i/o menys favorables per al creixement i 

formació del port natural de l’arbre amb la finalitat de netejar i/o formar l’arbre o també per altres 

raons funcionals com per exemple proporcionar més llum a sota de l’arbre, reduir la resistència de 

l’arbre al vent i reduir el pes general de l’arbre. La poda d’aclarida inclou sempre una poda de neteja o 

sanejament i també una poda de formació ja que en l’eliminació de branques es fa una selecció de les 

millors al mateix temps que s’eliminen les inútils, mortes o problemàtiques. La poda d’aclarida es pot 

realitzar amb diferents intensitats sent la màxima com ja s’ha dit anteriorment el 30% d’eliminació de 

branques. Així doncs, hi han 3 nivells d’aclarida que són aclarida al 10%, al 20% i al 30%. 

 

La poda de reducció consisteix en l’eliminació d’un terç com a màxim de les parts terminals de les 

branques, deixant un tirasaba que faci com a mínim un terç del diàmetre de la branca d’on creix. La 

poda de reducció es pot realitzar a tot l’arbre en general si aquest es vol deixar amb una capçada 

equilibrada i simètrica o també es pot realitzar en branques determinades si aquestes interfereixen 

amb elements del mobiliari urbà, construccions i instal·lacions o són perilloses. Com ja s’ha dit 

anteriorment no es podrà eliminar més d’un 30% de les branques de la capçada. Hi han 3 nivells de 

reducció segons s’elimini el 10, 20 o 30% de la branca. És un poda no gaire beneficiosa per l’arbre ja 

que elimina els meristemes apicals deixant la primera barrera de compartimentació de defensa 

natural de l’arbre exposada a infeccions, al mateix temps que s’eliminen els meristemes productors 

d’hormones catalitzadores de varies funcions fisiològiques bàsiques per a l’arbre com la producció 

d’arrels. És fonamental doncs, una bona selecció de l’espècie tenint en compte el port natural de 

l’arbre i l’entorn a on creixerà ja que així s’evitarà haver de fer podes de reducció. 

 

La poda de retallat o topiari consisteix en retallar literalment els brots i fulles terminals més tendres 

per controlar el volum de la capçada. Normalment es realitza amb l’ajuda d’un retallador que treballa 

com ho faria una màquina d’afaitar. 

 

Les podes de terciat i escapçat són podes que no entren dins el manual de bones pràctiques ja que 

eliminen més del 30% de la capçada i a més ho fan d’una manera indiscriminada, sense respectar 

cap principi fisiològic i mecànic de l’arbre, amb el resultat final de podricions i branques que neixen 
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amb unions dèbils que seran a mig termini perilloses. La poda de terciat consisteix en eliminar dos 

terços de les branques, deixant per tant un terç. La poda d’escapçat consisteix en eliminar 

completament totes les branques a nivell del tronc, eliminant per tant tota la capçada. 

 

La poda de brocada és la més famosa al nostre país per la gran quantitat d’arbres en els que s’aplica. 

Consisteix en eliminar anualment tota la capçada deixant només els braços principals acabats amb un 

brot jove de l’any en curs amb dos o tres borrons o gemmes. Es fa per formar l’arbre en forma de vas 

o copa, estructura que ja ha passat a ser un estàndard i que per a moltes persones i professionals és 

sinònim d’un arbre ben podat. És una de les podes que requereixen més temps, gens bona per a 

l’arbre i que s’ha d’aplicar només en casos justificats com per exemple en arbres que valgui la pena 

conservar i que sempre han estat podats a brocada. Una pràctica que no és gens comú en les podes 

de brocada i que és molt recomanable quan els arbres ja han arribat al seu volum màxim de capçada 

és la poda de cap de gat. Aquesta consisteix en eliminar tots els brots igual que la poda de brocada, 

però amb la diferència de que no es deixa cap brot de l’any en curs. 

 

La poda de formació té com a objectiu principal garantir un port natural per a l’espècie, mecànicament 

resistent a l’acció del pes, la seva distribució i l’acció del vent. La poda de formació pot combinar totes 

les tècniques bàsiques de poda com el refaldat, branca morta, neteja, aclarida, reducció i fins i tot 

terciat i brocada en casos particulars. Estrictament parlant, la poda de formació no està limitada a 

arbres joves, ja que molts arbres adults estan completament deformats i necessiten una poda de 

formació ni que sigui tardana per a millorar la seva integritat física i el seu valor funcional i estètic. La 

poda de formació és molt important ja que d’ella depèn el bon estat mecànic futur de l’arbre i s’ha de 

realitzar periòdicament ja que d’aquesta manera no es faran mai talls grans i els talls petits 

cicatritzaran sense problemes. Malgrat tot, els vivers segueixen formant la majoria d’arbres en forma 

de copa artificial per falta d’experiència en mecànica d’arbres grans i adults. Un arbre petit no 

representa un perill significant però si ja se’l determina a créixer amb una estructura artificial i dèbil, 

aquest arbre quan sigui adult representarà un perill important de ben segur. 

 

La poda de neteja inclou l’eliminació de la branca morta, tocons, brutícia acumulada a forques i 

unions, branques malaltes, esquerdades o trencades. 

 

La poda de manteniment és com la poda de neteja però una mica més complerta, eliminant també les 

branques més desfavorables, mal orientades, codominàncies, branques encreuades que es freguen 

entre elles sempre i quan no es sostinguin les unes a les altres, inclou també un refaldat o una 

reducció de certes branques si això és necessari. 

 

La poda de refaldat és l’eliminació de les branques i brots baixos per eliminar les branques que són 

obstacles potencials per al trànsit de vianants i de vehicles. L’alçada lliure de branques mínima és de 

2,5 m en el cas de carrers amb trànsit únicament de vianants i de 4,5 o més en carrers i avingudes on 

hi hagi trànsit de vehicles i transports especials. La poda de refaldat també ha de tenir en compte de 
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no treure més del 30% i per aquesta raó molts refaldats han de ser fets gradualment durant 2 anys o 

més. Molt sovint hi han arbres que no s’han refaldat mai o fa molt temps que no es refalden i la seva 

capçada té més del 30% de les branques a un nivell inferior de 2,5 o 4,5 m. A més, també és molt 

comú trobar troncs amb múltiples branques que neixen al mateix nivell i la ferida que es provoca en el 

mateix punt si es tallen totes les branques de cop pot ser excessiva pel potencial de 

compartimentació del tronc. La pitjor conseqüència d’aquest tipus de ferides són podricions que més 

endavant poden desencadenar en una fractura precisament en el tronc al nivell de la ferida. 

 

La poda de reducció de pes s’aplica per reduir el risc de fractura i normalment es basa en una 

aclarida i una reducció. L’aclarida redueix la resistència al vent i treu, evidentment, pes a l’arbre 

mentre que la reducció elimina pes de les puntes que és el que més força exerceix a la unió de la 

branca i al llarg d’aquesta.  

 

La poda de reestructuració és una poda de formació en arbres que han estat mal formats o formats 

en estructures cares de mantenir i dèbils i que volen ser convertides a una estructura més d’acord 

amb el port natural de l’arbre. Un exemple d’aquest tipus d’arbres en els que pot valer la pena dur a 

terme una poda de reestructuració seria un arbre amb suficient espai disponible per al 

desenvolupament de la seva capçada que en canvi ha sigut  limitat  i ferit anualment amb podes de 

brocada sense cap justificació raonable. 

 

El rapel.lat de l’estípit i la formació de la valona en palmeres són operacions merament estètiques. El 

rapel.lat d’estípit es du a terme amb la finalitat d’allisar-lo, mentre que la formació de la valona es fa 

amb la finalitat de arrodonir les tabales de sota la capçada en forma de bola, vas o copa. 

 

7.7. ACTUACIONS DE MANTENIMENT RUTINÀRIES A PART DE LA 

PODA 

7.7.1. REG DE SUPORT 

Els arbres viaris de nova plantació es reguen durant 2 o 3 anys mitjançant un sistema de reg localitzat 

amb goters de baixa pressió o 2 atm. Quan ja han desenvolupat noves arrels, després d’aquests 2 o 3 

anys, deixen de regar-se. A partir d’aquest moment ja sobreviuen per ells mateixos i per això és tant 

important l’elecció adequada d’espècie, d’exemplars de qualitat i un bon procés de plantació. El reg 

de suport o emergència proporciona aigua extra als arbres viaris ja establerts, durant els mesos més 

calorosos i secs, generalment d’abril a setembre.  

 

Els arbres viaris tenen més carències d’aigua que els arbres de parcs i jardins que sovint són regats 

indirectament gràcies a les gespes i parterres del voltant i no estan segellats per una capa de 

paviment que impedeix la infiltració de l’aigua fent que s’escorri normalment cap al clavegueram. 
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La dosi necessària per cada arbre es pot calcular utilitzant mètodes agronòmics tot i que a la pràctica, 

la quantitat subministrada per cada arbre depèn molt de la quantitat d’arbres que s’hagin de regar 

cada dia juntament amb la capacitat d’infiltració del sòl. 

 

El reg de suport és especialment important en arbres joves ja que el volum de sòl explorat per les 

seves arrels és menor, té una capacitat de retenció d’aigua menor i per tant és més susceptible de 

quedar-se sense aigua en condicions de sequera. 

 

7.7.2. DESHERBATGE  

El desherbatge és l’eliminació de les herbes que creixen espontàniament als escocells i a la zona 

radicular del sòl en els arbres ornamentals en general. Aquesta operació es realitza amb la finalitat de 

reduir la competència que les herbes exerceixen per l’aigua i els nutrients necessaris per al seu 

creixement i el dels arbres. Eliminant les herbes d’arrel, s’incrementa la quantitat d’aigua i nutrients 

disponibles per a l’arbre i s’assegura que les herbes no tornin a brotar. El desherbatge ha de fer-se 

manualment per evitar endur-se també les arrels absorbents petites dels arbres que es troben al 

mateix lloc que les arrels de les herbes, competint per l’aigua i els nutrients. Just després del 

desherbatge és el moment idoni per aplicar una capa d’encoixinament ja que aquesta impedeix la 

germinació i el desenvolupament de les llavors de les herbes. 

El desherbatge és més important i delicat en els arbres joves ja que aquests es veuen més afectats 

per la competència i el seu sistema radicular té menys volum que el d’arbres més grossos. 

La operació es repetirà en tots els arbres aproximadament cada 6 mesos, principalment a la 

primavera i a la tardor. 

 

Tallar les herbes amb desbroçadores, tallagespes i altres eines de tall no resol el problema de fons 

que és eliminar les herbes per reduir la competència ja que aquestes tornen a brotar consumint la 

mateixa quantitat d’aigua i nutrients que abans. 

 

Tenint en compte que hi han mesures efectives en el desherbatge i el respecte al medi ambient no es 

recomana en cap cas l’ús d’herbicides ja que poden causar toxicitat a la vegetació circumdant. 

 

7.7.3. ENCOIXINAMENTS 

L’encoixinament o “mulch” en anglès, és l’aplicació d’una capa d’uns 5-10 cm de gruix de matèria 

orgànica preferentment en un estat avançat de descomposició i amb humus, que cobreixi la major 

part del sòl possible dins de la zona de degoteig de la capçada. La finalitat d’aquesta capa de restes 

vegetals triturades que imita el sotabosc dels boscos és la de millorar tant la fertilització, com les 

condicions fisicoquímiques i biològiques del sòl. A continuació s’enumeren els principals beneficis 

d’aplicar capes d’encoixinament al voltant dels arbres. 
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• Suavitza i regula la temperatura sòl i el sistema radicular. Les variacions en la temperatura són 

més graduals, amb màxims i mínims més moderats. 

• Conserva la humitat del sòl. 

• Augmenta la infiltració de l’aigua 

• Augmenta la porositat del sòl 

• Augmenta el percentatge de matèria orgànica i nutrients. 

• Disminueix l’aparició de males herbes 

• Afavoreix la micorrització 

• Reutilitza residus vegetals 

• Millora l’estètica de l’arbre 

• Evita indirectament el risc de ferida al tronc provocat per tallagespes i desbroçadores. 

 

S’aplicarà una capa d’encoixinament de 5 cm en tots els escocells que sigui possible ja que per evitar 

que l’encoixinament es perdi i embruti els carrers, aquest ha de quedar 5 cm per sota del nivell de 

l’escocell o paviment i per tant el coll de les arrels ha d’estar a uns 10 cm de profunditat 

aproximadament respecte el paviment. Es repetirà l’operació anualment en els casos que sigui 

necessari. 

 

7.7.4. INSPECCIONS TÈCNIQUES RUTINÀRIES 

Les inspeccions tècniques rutinàries són les que es realitzen regularment cada 4 o 5 anys com a molt, 

amb la finalitat d’elaborar un diagnòstic individual actualitzat de l’estat de tots els arbres per tal de 

poder gestionar-los amb la màxima efectivitat. 

 

Les inspeccions han de ser realitzades per personal tècnic qualificat i experimentat en inspeccions i 

treballs d’arboricultura ornamental.  

 

S’ha d’utilitzar la mateixa metodologia any rere any per a poder tenir una quantitat de dades 

ordenades sobre diferents aspectes importants que permetin conèixer no només l’estat dels arbres en 

un moment determinat sinó també el seu desenvolupament com a ésser viu en un entorn urbà. En 

aquest sentit aquest treball proporciona tot un recull de metodologies ja explicades a l’apartat de 

metodologia i materials que s’utilitzen amb èxit arreu i que permeten recollir tota la informació 

necessària per gestionar qualsevol arbre ornamental. Totes es basen en el mètode AVA (Avaluació 

Visual dels Arbres) o VTA en anglès (Visual Tree Assessment). 

 

El moment més adequat és abans i després de cada actuació en l’arbre. Visitar els carrers en els que 

s’hagi d’actuar uns dies abans, és recomanable per moltes raons com per exemple confirmar la 

programació i el tipus de feines, decidir les mesures de seguretat que s’utilitzaran i els mètodes de 

prohibició en l’aparcament i de control de l’accés al perímetre de treball, afegir alguna mesura 

adicional de prevenció de riscos, etc. Una vegada s’han acabat les feines programades, es torna al 
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carrer per comprovar el resultat de les feines i s’aprofita per inspeccionar els arbres d’acord amb la 

metodologia utilitzada prèviament per aquest pla. 

 

Els arbres que siguin tractats amb règims de poda anuals o bianuals no seran inspeccionats cada 

vegada amb el mateix detall. Registrar les mesures del diàmetre, l’alçada i altres variables és suficient 

si es fa cada 4 o 5 anys. 

 

Alguns arbres de risc moderat o amb un estat de salut pobre poden necessitar inspeccions bianuals i 

altres, normalment de gran valor per la societat però perillosos i/o en un estat de salut greu, poden 

necessitar inspeccions anuals, semestrals o fins i tot setmanals.  

 

7.8. ALTRES CONSIDERACIONS 

7.8.1. SOSTENIMENT ARTIFICIAL  

Els sistemes de sosteniment artificial d’arbres i branques ajuden a reduir el risc de fractura o caiguda. 

Normalment són crosses d’acer que sostenen branques, cables d’acer fixats en punts segurs que 

sostenen l’arbre a dos terços de la seva alçada aproximadament, cordes sintètiques molt resistents a 

la tracció i a la degradació dels rajos ultravioleta per sostenir braços i branques, etc. 

Aquestes mesures que normalment van acompanyades d’una poda de reducció de pes, poden ser 

molt efectives per conservar arbres, en general mitjans i grans, que tenen defectes en la seva 

estructura i el risc de fractura o caiguda de branques, braços i/o tot l’arbre és alt. 

És possible que s’hagi d’instal·lar algun sistema d’ancoratge en les palmeres pendents d’una 

inspecció més detallada. Aquests sistemes han de ser revisats i ajustats anualment pels tècnics 

responsables de la instal·lació. 

 

7.8.2. FERTILITZACIÓ 

Hi han estudis que demostren que la majoria de sòls urbans no tenen carències ni desequilibris 

significants en la quantitat i concentració de les substàncies nutritives necessàries per al creixement 

de la majoria d’arbres. Els mateixos estudis també estableixen que la majoria d’arbres amb carències 

nutritives creixen en unes condicions de sòl no adequades per a la seva espècie, la qual cosa indica 

que el problema real no és una carència de substàncies nutritives sinó la incapacitat d’absorbir-les i 

assimilar-les normalment per una mala adaptació de l’espècie a l’alcalinitat o acidesa i a una 

compactació excessiva de l’estructura del sòl que dificulta els processos fisicoquímics i biològics. Això 

torna a indicar que un dels problemes principals en l’estat de salut dels arbres és la mala elecció 

d’espècie en funció del seu entorn, en aquest cas de les condicions edàfiques. 

 

Només en cas de sospitar-se carències de nutrients essencials macro o micro, es realitzaran estudis i 

anàlisis previs del sòl que diagnostiquin el seu estat i determinin les necessitats de fertilització, la 

formulació, la dosi i la freqüència d’aplicació. 
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No es sospiten carències importants pel que fa a la quantitat i concentració de nutrients en el sòl en 

cap de les zones estudiades. 

 

7.8.3. OPERACIONS ESPECIALS EN EL SÒL 

A part del desherbatge, l’encoixinament i la fertilització o adobament, hi han una sèrie d’actuacions 

preventives i correctores de les condicions del sòl, algunes de les quals es mostren a la següent llista: 

 

• Escarificació del sòl 

• Correcció de la textura 

• Descompactació del sòl 

• Aireació del sòl 

• Substitució total o parcial del sòl 

• Esmenes minerals i orgàniques del sòl 

• Rentada de sòl 

• Inoculació de fongs micorrítics 

 

Aquestes operacions de millora de les condicions fisicoquímiques i biològiques  del sòl i l’escocell dels 

arbres són operacions molt costoses ja que comporten inspeccions i anàlisis, l’aixecament del sòl i els 

paviments, moviments i transports de terres, etc. A més els seus resultats estan poc demostrats i en 

qualsevol cas són a curt termini. No es recomanen aquest tipus d’actuacions a no ser que es tracti 

d’arbres singulars i/o monumentals amb un valor afegit històric, mediambiental i/o paisatgístic. 

 

La compactació és un problema general que afecta a la majoria d’arbres viaris i ornamentals, 

dificultant els processos fisiològics radiculars essencials per al desenvolupament de l’arbre. En aquest 

sentit, tots els arbres viaris de Sitges necessitarien una descompactació del seu sòl circumdant, la 

qual cosa és a la pràctica impossible. No obstant, la majoria d’arbres estan suficientment adaptats a 

aquestes condicions. Es tindrà en compte en futures plantacions els arbres que puguin tolerar sòls 

compactats. 

 

7.8.4. TRACTAMENTS FITOSANITARIS 

Els tractaments fitosanitaris és una mesura preventiva i correctora per combatre els atacs de plagues 

i malalties sempre i quan es demostri que la causa del mal estat de l’arbre sigui la plaga i malaltia 

sospitada. Com ja s’ha vist anteriorment, l’aparició de plagues i malalties és en la majoria de vegades 

conseqüència d’altres factors com per exemple estrès general de l’arbre per una mala adaptació a 

l’entorn, i rarament per sí soles produeixen un empitjorament de la salut de l’arbre. 

En qualsevol cas, el control de plagues i malalties ha de ser dut a terme per tècnics qualificats que 

determinin l’agent patògen, els mètodes de control i la necessitat real o no d’aplicar els mètodes de 

control així com la seva efectivitat. 

En cas d’aplicar-se tractaments fitosanitaris, es tindran en compte els mètodes de lluita integrada i 

biològica més respectuosos amb el medi ambient. 
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7.8.5. RECICLATGE 

Totes les restes vegetals produïdes en les podes i tales i neteja de fruits i fulles despresos per l’arbre 

es reciclaran per a que puguin ser reutilitzats com a esmenes i encoixinaments. 

 

7.8.6. CATALOGACIÓ I PROTECCIÓ D’ARBRES SINGULARS I/O 

MONUMENTALS 

Els arbres singulars i monumentals són arbres que destaquen per les seves dimensions, bellesa, 

edat, valor històric i cultural, raresa, funcionalitat, valor econòmic, etc. Són arbres que criden molt la 

atenció i que sovint formen part circumstancial d’històries explicades per la gent més gran. Alguns 

d’ells són mil·lenaris i per tant és comprensible que la societat els veneri amb devoció. 

 

Per tot això, la difusió i comunicació del patrimoni d’arbres singulars, el seu estat de conservació i el 

manteniment al qual són sotmesos és de gran utilitat per donar a conèixer amb més detall els arbres 

als ciutadans, sensibilitzar-los davant el mediambient urbà i establir la complicitat necessària entre 

administració i societat. 

 

Degut a la singularitat d'aquests arbres, les dimensions, l'avançada edat i l'estat de salut delicat, 

normalment es dedica una atenció i tracte especials en la seva conservació i manteniment.  

 

Ara bé, cal tenir molt present que han arribat a ser arbres singulars gràcies a que han disposat d’un 

entorn favorable tota la seva vida, entorn que ha estat clau per al seu bon desenvolupament. En 

aquest sentit és important recordar que a part de catalogar els arbres singulars, també cal mantenir i 

protegir tota la resta d’arbres que actualment no són singulars però ho seran per a les futures 

generacions. 

 

A Anglaterra ja fa molts anys que els tècnics d’arboricultura municipals van començar a protegir 

especialment els arbres joves i grans amb més potencial de convertir-se en singulars. Un dels 

mètodes més utilitzats a Anglaterra per avaluar i determinar els arbres a protegir, és valorar-los 

utilitzant el mètode del D. R. Helliwell. 1967. An Evaluation Method for Amenity Trees. Aquest mètode 

està dissenyat per valorar els arbres en funció de paràmetres paisatgístics, mediambientals, 

funcionals, etc. donant-los una puntuació final que pot ser convertida o no a unitats monetàries. El 

valor de l’arbre també depèn de les seves dimensions i per tant, si el paràmetre dimensió no es té en 

compte o s’utilitza el mateix per a tots els arbres, podem saber el potencial que té un arbre jove o 

gran, comparar-lo amb el d’altres arbres i decidir objectivament quins arbres mereixen ser protegits 

amb una ordre especial de protecció d’arbres (Tree Protection Order en anglès) que faciliti la seva 

bona conservació fins que arribin a ser singulars. 
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7.8.7. PROTECCIÓ D’ARBRES EN OBRES I ALTRES ACTUACIONS I 

MODIFICACIONS DE L’ENTORN 

La protecció dels arbres en obres i modificacions de l’entorn és molt important ja que per exemple una 

ferida important en l’arbre produïda per una retroexcavadora pot representar la pèrdua total de l’arbre. 

Hi han molts plecs de condicions, normatives i ordenances que defineixen com ha de ser aquesta 

protecció i en quins casos. No és la intenció d’aquest treball repetir-ho tot aquí una altra vegada però 

sí remarcar un aspecte important pel que fa a la protecció d’arbres en obres i la valoració econòmica 

d’aquests arbres. La valoració econòmica objectiva dels arbres mitjançant mètodes acceptats dins i 

fora del sector de l’arboricultura ornamental ajuda a protegir els arbres sense que això vulgui dir 

deixar estar totes les altres mesures de protecció in situ. Per exemple, es té un arbre que ha estat 

valorat abans de que comencessin unes obres que es faran en el seu entorn i el seu preu és de 9.000 

€. Després de les obres, tot i que el tronc de l’arbre es va protegir amb pneumàtics i es va balisar la 

zona per evitar pas de maquinària i persones que compacten el sòl explorat per les arrels, la capçada 

de l’arbre està greument malmesa sense possibilitat de recuperació i la taxació de l’arbre dona un 

valor de 600 €. Els danys causats a l’arbre per les obres són ara calculables (8.400 €) i per tant 

exigibles als responsables. Val a dir que molts Ajuntaments s’han apuntat aquests últims anys a 

valorar els arbres abans de les obres ja que és una manera útil i objectiva de protegir-los.  

 

7.8.8. VALORACIÓ/TAXACIÓ D’ARBRES 

La valoració/taxació econòmica dels arbres és una tasca que requereix molta experiència i 

qualificació en arboricultura i paisatgisme. Gràcies als mètodes moderns de valoració és possible 

calcular el preu d’un arbre ornamental de manera objectiva, la qual cosa té moltes aplicacions com ja 

s’ha vist en l’apartat anterior a on es parla d’obres que poden malmetre els arbres i que els danys 

ocasionats són calculables monetàriament.  

 

Conèixer el patrimoni arbori d’un municipi és summament important no només en cas d’obres. Tota la 

gestió i manteniment dels arbres ornamentals té un cost que és calculable a partir de dades reals i per 

tant cada municipi sap exactament el què gasta en arbres cada any. Ara bé, m’atreveixo a dir que cap 

Ajuntament del país sap exactament els beneficis reals en euros d’aquesta gestió i manteniment, la 

qual cosa només pot saber-se valorant econòmicament tots els arbres del municipi de forma regular 

en cada inspecció rutinària.  

 

El mètode més utilitzat al nostre país és l’anomenat Norma Granada tot i que n’hi han d’altres molt 

pràctics com el Helliwell System. Com que la valoració d’arbres és sovint una operació que es realitza 

per varis professionals amb l’objectiu de comparar-ne els valors i arribar a un valor mitjà, es recomana 

utilitzar el més estandarditzat o utilitzat que és la Norma Granada. 

 

La  principal diferència entre la Norma Granada i el Helliwell System recau en què la Norma Granada 

calcula el preu monetari de l’arbre tenint en compte els costos de manteniment desde la plantació. El 
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Helliwell system en canvi, calcula el valor ornamental de l’arbre sense tenir en compte els costos de 

manteniment i en cas de volguer-se el valor monetari només cal multiplicar el valor ornamental pel 

factor de conversió corresponent. 

 

7.8.9. SEGURETAT I SALUT 

La seguretat i la salut en les feines d’arboricultura és actualment un dels objectius principals del 

sector ja que la majoria de feines estan considerades d’alt risc. L’ús de motoserres d’alta potència, 

l’escalada d’arbres i l’esforç físic necessari, les dimensions d’alguns arbres, altres operacions amb 

maquinària pesada i lleugera perillosa, el desplaçament diari cap al lloc de treball, etc. fan de 

l’arboricultura una feina apassionant però sovint molt perillosa. A Anglaterra, el departament de 

seguretat i salut (Health & Safety) té dades sobre l’accidentalitat en el sector de l’arboricultura 

ornamental que demostren que el risc de causar danys a treballadors i tercers és fins i tot superior 

que en la construcció. 

 

La formació i la qualificació professionals com s’explica en el següent apartat és un factor clau en la 

prevenció de riscos, la seguretat i salut. Mentrestant aquesta formació i qualificació va creixent al país 

al ritme que aquestes coses necessiten, es recomana a tots els tècnics, empresaris i treballadors 

llegir i practicar tot el que es diu a la següent normativa tècnica de seguretat en arboricultura: 

 

• Tríptics de la AFAG (Arboriculture and Forestry Advisory Group) 

• Requisitos de seguridad para operaciones arboriculturales. ANSI (American National Standard 

Institution) Z133. 

 

Aquesta normativa tècnica en prevenció de riscos, seguretat i salut en les feines d’arboricultura és 

pionera en el sector, està desenvolupada i actualitzada per professionals i tracta la gran majoria 

d’operacions possibles en arboricultura. 

 

Pel que fa al risc de causar danys a tercers durant el transcurs de les feines, és molt recomanable per 

qüestions de seguretat, tallar el trànsit dels carrers en els que s’estiguin realitzant actuacions de tala i 

poda d’arbres, evidentment amb previ permís de les autoritats i previ avís als ciutadans sobre les 

molèsties que això causarà. L’accés d’entrada i sortida al carrer ha d’estar en tot moment controlat i 

preparat per a que hi puguin accedir i sortir-ne les persones i qualsevol tipus de vehicle com podrien 

ser autobusos i taxis, vehicles i màquines de treball i fins i tot ambulàncies. Amb aquestes mesures es 

redueixen dràsticament els riscos d’accident, es faciliten i agiliten molt les feines, i el balanç final és 

menys molèsties causades als ciutadans. Un exemple pràctic seria una avinguda amb arbres mitjans 

de la classe 2M, 2L, la majoria dels quals no tenen interferències i és per tant possible talar-los 

controlant la seva caiguda amb un sol tall des de terra i l’ajuda de tècniques i materials especialitzats. 

La tala d’un arbre en aquestes condicions representa mitja hora com a màxim si és té en compte el 

desbrancatge de la capçada, la partició del tronc i la càrrega i/o trituració de les restes de troncs, 

branques i fulles. Els riscos que s’eviten són molts com es pot imaginar al no haver de controlar el 
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tràfic cada vegada que es llença una secció de branca o tronc. En canvi, la tala del mateix arbre amb 

trànsit de vehicles i persones podria representar fins a mig dia de feina o més amb el conseqüent 

augment de perills i riscos. 

 

7.8.10. FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL EN ARBORICULTURA 

El sector de l’arboricultura al nostre país té actualment 15 anys d’antiguitat. En aquell moment, els 

jardiners no utilitzaven les tècniques que ja s’utilitzaven des de feia molt temps a Anglaterra, 

Alemanya, Estats Units i altres països econòmicament desenvolupats. Va ser en aquell moment, quan 

un jardiner d’Igualada va anar a Anglaterra per aprendre l’ofici de cap a peus, aprenent les tècniques i 

la filosofia moderna del manteniment dels arbres ornamentals. Des d’aquell moment només han 

passat 15 anys i encara ara estem molt endarrerits en formació i qualificació en comparació amb 

aquests països més avançats. 

 

La majoria de feines d’arboricultura (podes i tales amb motoserra en alçada) estan considerades per 

aquests països com d’alt risc tal i com ho demostren les dades oficials d’accidents laborals i per tant 

d’acord amb la llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, cal una formació seriosa i continuada que 

garanteixi seguretat suficient per als treballadors i també per a tercers. Aquesta formació seriosa 

continuada s’aconsegueix únicament amb escoles que imparteixen cursos oficials de 3 mesos a 2 

anys, una qualificació atorgada per part d’organismes independents com per exemple el NPTC 

(National Proficiency Test Certification) que avaluen professionals de tot el mon i l’afiliació a 

associacions d’arboricultura com l’Associació Internacional d’Arboricultura (International Society of 

Arboriculture) que amb els seus congressos, ponències, cursos, llibres, CD’s i altres sistemes manté 

actualitzada la formació dels seus socis. 

 

És veritat que cada vegada hi han més arboristes i arboricultors preparats en aquest sentit. 

Professionals que han viatjat arreu i han mantingut aquest contacte gràcies al qual han conegut les 

noves tècniques d’arboricultura que no han parat d’evolucionar en els últims anys. Professionals que 

per iniciativa pròpia han millorat i professionalitzat el sector, l’han diferenciat de la jardineria, 

segueixen lluitant per una feina més digne i de qualitat i transmeten els seus coneixements a 

normalment jardiners i escaladors que comencen a treballar amb els seus primers arbres. 

 

Per tot això, ara és el moment de donar tot el suport a aquests professionals que durant 15 anys han 

obert camí. Un suport en forma de reconeixement des de la administració i la societat, de 

diferenciació de la seva feina, amb normativa específica i conveni propi, amb una qualificació 

professional que reconegui els seus coneixements adquirits de forma teòrica i pràctica. Un suport que 

en definitiva acaba ajudant-nos a tots ja que sense aquests professionals, els arbres ornamentals 

urbans que cada vegada són més necessaris estarien molt mal cuidats. 
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7.8.11. COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ I DIVULGACIÓ 

La gestió del verd ha de ser sinònim de programes d’educació, formació, informació i campanyes de 

sensibilització, adreçades a tota la societat, amb l’objectiu d’impulsar la implicació i col·laboració 

ciutadana en la protecció dels espais verds i millora de la seva qualitat, afavorir en els ciutadans 

actituds de responsabilitat per a un desenvolupament global més sostenible i alhora contribuir a 

difondre les relacions amb el medi natural. 

 

En aquest sentit, aquest pla proporciona totes les eines i informació necessària per a aquesta 

comunicació, difusió i divulgació entre els gestors i responsables dels arbres i ciutadans. 
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8. PROGRAMACIÓ DE LES FEINES 
 

8.1. ORGANIGRAMA 

 Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar 
Trasplantacions             
Eliminació d'arbres                         
Arrabassament de soques                         
Plantació                         
Manteniment postplantació                         
Reg de suport              
Programa de podes rutinàries                         
Altres actuacions de manteniment             
Males herbes i encoixinaments                         
Manteniment no programat                         

 
Taula 31. Organigrama. 

 

Les feines que es realitzaran el primer any són les següents 

 

ACTUACIONS UNITATS
Tala d'arbres 133
Arranament de soques 6
Inspeccions prioritàries 4
Trasplantacions 11
Millora d'escocells 3
Altres operacions de millora 2
Soques per arrabassar 136
Escocells per pavimentar 36
Replantació d'arbres 109
Noves plantacions 273
Manteniment postplantació 382
Poda d'arbres 473
Reg de suport 1323
Desherbatge 1323
Encoixinaments 1323
Inspeccions rutinàries 473
 
Taula 32. Actuacions que es realitzaran el primer any 
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ANNEXOS 
 

A continuació s’adjunten els annexes a on hi trobem el plànol de les zones estudiades de 

Sitges, la base de dades amb la informació completa per gestionar els arbres, les fotos dels 

arbres amb el número corresponent a la base de dades i les ordenances municipals de 

Sitges pel que fa a la protecció dels espais verds i l’arbrat viari. 
 

ANNEX 1. PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ DELS CARRERS 

 

 
Plànol de localització dels carrers. 
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ANNEX 2. BASE DE DADES 

A continuació s’adjunta la base de dades amb tota la informació de les inspeccions de camp 

juntament amb més informació necessària per la gestió que s’ha completat posteriorment. 

Degut a que la base de dades té 27 camps d’informació o columnes, les files i la informació de cada 

element estan dividides en dos pàgines que es poden veure a la vegada si es manté el document 

obert. 
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ANNEX 3. FOTOS DELS ARBRES 

A continuació es mostren les fotos preses en les inspeccions. El número d’identificació a 

sota de cada foto correspon al número de foto de la base de dades per tal de que es pugui 

relacionar la imatge amb la informació de l’arbre. 

 
Foto 1 

 
Foto 2 
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Foto 3 

 
Foto 4 
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Foto 5 

 
Foto 6 
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Foto 7 

 
Foto 8 
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Foto 9 

 
Foto 10 
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Foto 11 

 
Foto 12 
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Foto 13 

 
Foto 14 
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Foto 15 

 
Foto 16 
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Foto 17 

 
Foto 18 
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Foto 19 

 
Foto 20 
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Foto 21 

 
Foto 22 
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Foto 24 

 
Foto 25 
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Foto 26 

 
Foto 27 



PLA DE GESTIÓ D’ARBRAT VIARI DELS BARRIS AIGUADOLÇ, CENTRE POBLE, OASIS I SANT CRISPÍ DE LA VILA DE SITGES 152

 
Foto 28 

 
Foto 29 
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Foto 30 

 
Foto 31 
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Foto 32 

 
Foto 33 
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Foto 34 

 
Foto 35 
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Foto 36 

 
Foto 37 
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Foto 38 

 
Foto 39 
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Foto 40 

 
Foto 41 
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Foto 42 

 
Foto 43 
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Foto 44 

 
Foto 45 
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Foto 46 

 
Foto 47 
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Foto 48 

 
Foto 49 
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Foto 51 

 
Foto 52 
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Foto 53 

 
Foto 54 
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Foto 55 

 
Foto 56 



PLA DE GESTIÓ D’ARBRAT VIARI DELS BARRIS AIGUADOLÇ, CENTRE POBLE, OASIS I SANT CRISPÍ DE LA VILA DE SITGES 166

 
Foto 57 

 
Foto 58 
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Foto 59 

 
Foto 60 
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Foto 61 

 
Foto 62 
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Foto 63 

 
Foto 64 
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Foto 65 

 
Foto 66 
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Foto 67 

 
Foto 68 
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Foto 69 

 
Foto 70 
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Foto 71 

 
Foto 72 
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Foto 73 

 
Foto 74 
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Foto 75 

 
Foto 76 





 

 



ANNEX 4. ORDENANCES MUNICIPALS 177

ANNEX 4. ORDENANCES MUNICIPALS 

 
 

 
 
 
 



PLA DE GESTIÓ D’ARBRAT VIARI DELS BARRIS AIGUADOLÇ, CENTRE POBLE, OASIS I SANT CRISPÍ DE LA VILA DE SITGES 178

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANNEX 4. ORDENANCES MUNICIPALS 179

 
 
 
 

 
 
 
 



PLA DE GESTIÓ D’ARBRAT VIARI DELS BARRIS AIGUADOLÇ, CENTRE POBLE, OASIS I SANT CRISPÍ DE LA VILA DE SITGES 180

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ANNEX 4. ORDENANCES MUNICIPALS 181

 
 
 
 

 
 
 
 



PLA DE GESTIÓ D’ARBRAT VIARI DELS BARRIS AIGUADOLÇ, CENTRE POBLE, OASIS I SANT CRISPÍ DE LA VILA DE SITGES 182

 
 
 
 

 
 


