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Resum  

 

Es proposa la plantació d’arbrat viari en l’avinguda més concorreguda i comercial d’Andorra, per 

tal d’augmentar la presència de verd i oferir els màxims espais d’ombra.  

 

El tram sobre el que s’actua té una longitud total de 380 m. S’ha realitzat una anàlisis tècnic actual 

de l’avinguda Carlemany, amb l’objectiu de valorar els nombrosos condicionants (d’espais, 

circulació, etc) a l’hora d’implantar l’arbrat. A més, s’han estudiat els catorze arbres presents a 

l’avinguda que estan en un estat pèssim.  

 

Un cop vistos els condicionants, s’ha realitzat una proposta general per tal d’assolir els dos 

principals objectius de la proposta; la colonització del verd i la reducció de la temperatura en els 

mesos més calorosos. Al tractar-se d’una avinguda peatonal, molt estreta i plena de comerços, s’ha 

focalitzat l’actuació en quatre zones on l’amplada i la disposició dels establiments permet la 

plantació d’arbrat, aconseguint triplicar el nombre d’arbres en tot el recorregut de l’avinguda. Així 

mateix s’ha augmentat la presència d’arbrat d’alineació dins les possibilitats del lloc. 

 

Per tal de millorar el desenvolupament dels arbres, aquests s’han plantat en sòls estructurals formats 

amb geocel·les per garantir el bon creixement de les espècies arbòries i evitar que succeeixi el 

mateix que amb els arbres ja existents.  

 

En definitiva, es pretén crear una avinguda verda amb la presència de quatre petits ‘’pulmons’’ que 

ofereixin espais d’ombra a tota l’afluència de gent que s’espera en l’avinguda Carlemany.  

 

Paraules clau: Avinguda Carlemany, colonització del verd, temperatura, condicionants, arbrat.  
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Resumen 

 

Se propone la plantación de arboles en la vía pública en la avenida más concurrida y comercial de 

Andorra, para aumentar la presencia de verde y ofrecer los máximos espacios de sombra. 

 

El tramo sobre el que se actúa tiene una longitud total de 380 m. Se ha realizado un análisis técnico 

actual de la avenida Carlemany, con el objetivo de valorar los numerosos condicionantes (de 

espacios, circulación, etc) a la vez de implantar el arbolado. Además, se han estudiado los catorce 

árboles presentes en la avenida que están en un estado pésimo. 

 

Una vez vistos los condicionantes, se ha realizado una propuesta general para lograr los dos 

principales objetivos de la propuesta; la colonización del verde y la reducción de temperatura en los 

meses más calurosos. Al tratarse de una avenida peatonal, muy estrecha y llena de comercios, se ha 

focalizado la actuación en cuatro zonas donde la anchura y la disposición de los establecimientos 

permite la plantación de arbolado, consiguiendo triplicar el número de árboles en todo el recorrido 

de la avenida. Así mismo se ha aumentado la presencia de arbolado de alineación dentro de las 

posibilidades del lugar. 

 

Para mejorar el desarrollo de los árboles, estos se han plantado en un suelos estructurales formados 

con geoceldas para garantizar el buen crecimiento de las especies arbóreas y evitar que suceda el 

mismo que con los árboles ya existentes. 

 

En definitiva, se pretende crear una avenida verde con la presencia de cuatro pequeños ‘’pulmones’’ 

que ofrezcan espacios de sombra a toda la afluencia de gente que se espera en la avenida 

Carlemany. 

 

Palabras clave: Avenida Carlemany, colonización del verde, temperatura, condicionantes, arbolado. 
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Abstract 

 

It’s proposed the tree-lined plantation on the busiest and most commercial avenue in Andorra, in 

order to increase the presence of green and offer maximum shade spaces. 

 

 

The section on which it operates has a total length of 380 m. A current technical analysis of 

Carlemany Avenue has been carried out, with the objective of evaluating the numerous conditions 

(of spaces, circulation, etc.) at the same time as implanting the trees. In addition, the forteen trees 

present in the avenue that are in a terrible state have been studied. 

 

Viwed conditioners, a general proposal has been made in order to achieve the two main objectives 

of the proposal; the colonization of green and reduced temperature in the hottest months. As it is a 

pedestrian avenue, very narrow and full of shops, the activity has been focussed in four zones where 

the width and arrangement of the establishments allows the planting of trees, obtaining three times 

the number of trees throughout the route of the avenue. There has also been an increase in the 

presence of tree-lined alignment in the possibilities of the site. 

 

In order to improve the development of trees, these have been planted in structural soils formed 

with geocellulas to ensure the good growth of tree species and prevent the same from happening 

with existing trees. 

 

In short, it is intended to create a green avenue with the presence of four small '' lungs '' that offer 

shady spaces to all the influx of people waiting on Carlemany Avenue. 

 

Key words: Carlemany Avenue, colonization of the green, temperature, conditioning, trees. 
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1. Introducció 

 

El Principat d’Andorra és un microestat situat al mig dels Pirineus fent frontera amb Espanya pel 

Sud i amb França pel Nord. Conegut majoritàriament arreu del món per les seves pistes d’esquí i els 

baixos preus de molts productes. És un país de muntanya on els pendents, els durs hiverns i les 

nevades són el pa de cada dia de la població local. La gran part de superfície del país són boscos de 

pins, prats i tarteres. Un país on la seva riquesa parteix del seu patrimoni natural tenint una 

biodiversitat de flora i fauna molt importants. 

Andorra es divideix en set parròquies, que a efectes administratius i territorials treballen de manera 

similar a les comunitats autònomes d’Espanya. Principalment, i deixant de banda les pistes d’esquí, 

el motor econòmic es centralitza en la capital, Andorra la Vella i la parròquia d’Escaldes-

Engordany. En aquestes dues parròquies es troben el major número de comerços de tot l’estat 

andorrà i on reben el major nombre de turistes. Un nombre de turistes molt valuós pel país ja que, 

en gran part, sustenten l’economia de tot el territori. 

En aquestes dues parròquies hi apareix l’Avinguda Meritxell i l’Avinguda Carlemany, les dues 

avingudes més importants del país. L’administració, per tal de centralitzar tot el motor econòmic del 

sector comerços en questes avingudes, ha difuminat les fronteres de les dues parròquies unint les 

dues avingudes.  

La voluntat de l’administració al foment de compres ha causat el ple oblit del tret més característic 

del país, el color verd. Per tal d’intentar recuperar la tonalitat característica d’un país de muntanya, 

es fa la proposta de millora paisatgística del Principat d’Andorra a l’Avinguda Carlemany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. Estat actual 

 

L'Avinguda Carlemany actualment és un carrer peatonal, exceptuant la circulació de vehicles fora 

d'hores d'obertura dels establiments, concretament de 6 a 8h del matí i de 22 a 24h al vespre. Com a 

eix comercial que és l’Avinguda Carlemany s’hi troben botigues i restaurants a ambdós costats del 

carrer. Al ser el centre del país i on més establiments s’hi troben en un carrer, l’afluència de gent és 

molt elevada durant tot l’any (figura 1).  

Tot i així, gràcies a la seva ubicació com a eix comercial i a la seva orientació, anant d’Oest a Est, 

es troben varis edificis residencials de mig-alt ‘’stànding’’. 

Actualment l’avinguda Carlemany presenta un aspecte molt gris i excessivament construït, on el 

que més destaca és el seu paviment en rajoles grises i la publicitat dels comerços, deixant de banda 

la presència d’arbrat i/o de zones verdes.  A més a més, tal i com es comentarà després en les 

descripcions dels edificis residencials, l’alçada mitjana de tots els edificis de l’avinguda és força 

baixa. Això li permet tenir molta llum solar en els mesos d’estiu, causant un augment de 

temperatura considerable.  

 

 

Figura 1. Avinguda Carlemany a ple rendiment. 

 

 

2.1 Distribució de l’Avinguda Carlemany 

 

En aquesta proposta de millora paisatgística de l’Avinguda Carlemany s’actuarà en un tram de 

l’avinguda, que va des del Carrer de la Unió fins al Carrer Constitució. Abastant un total de 380 m 

de llarg i una superfície total de 4650 m2. 

 



9 

 

L'Avinguda té diferents creuaments tal com mostren els plànols 3 i 4. Aquests encreuaments són 

causats per varis carrers perpendiculars a la zona d’actuació; Carrer de la Unió, Carrer Isabelle 

Sandy, Carrer Sant Antoni, Carrer dels Paraires, Carrer François Mitterand, Carrer ciutat de 

Sabadell, Carrer Constitució i Carrer Enric Graner.  

De tots aquests carrers cal destacar-ne tres per la seva importància, els carrers Paraires, François 

Mitterand i Constitució, ja que es tracta de creuaments on hi circulen vehicles a qualsevol hora del 

dia i que poden creuar l’avinguda Carlemany. Tot i que aquests encreuaments estiguin dissenyats 

pel trànsit rodat, l’afluència de vehicles és mínima. Aquests creuaments són tant poc utilitzats pels 

vehicles per la problemàtica que presenta creuar l’avinguda Carlemany en horaris d’obertura 

d’establiments, quan el volum de gent en l’avinguda és més elevat.  

Tanmateix, tal i com s’ha dit en l’apartat anterior tot i que l'avinguda Carlemany és principalment 

peatonal hi circula un trànsit rodat mínim, essent principalment vehicles pesats o semi pesats per la 

càrrega i descàrrega del subministrament als establiments.   

 

 

2.2 Importància i ús 

 

L'Avinguda Carlemany és l'eix comercial del país, on es reuneixen la major quantitat de restaurants 

d'etiqueta, les botigues de moda mundialment conegudes i el major centre comercial de l'estat.  

Aquests establiments atorguen una importància vital per l'economia del sector terciari estatal. 

Com s'ha comentat anteriorment l'ús principal de l'avinguda, deixant de banda el foment de consum 

que té, és el pas peatonal. Un espai lliure de cotxes i relativament gran, que acull un gran nombre de 

visitants tot l'any juntament amb la població andorrana, on es reuneix, passeja i compra.    

 

 

2.3 Arbrat 

 

L'Avinguda Carlemany és d'una tonalitat gris, amb una absència molt notable d’arbrat. Actualment, 

després de les últimes reformes elaborades, el nombre d' arbres és ínfim, essent un còmput total de 

14 arbres en la zona d'actuació.  

Aquesta vegetació en forma arbòria la forma només una espècie concreta; Acer Pseudoplatanus, 

(figura 2). Aquests. arbres van ser plantats fa aproximadament deu anys, i presenten un vigor molt 

baix i un estat sanitari molt qüestionable. Molt possiblement presenten aquesta problemàtica per 

l’estat radicular dels arbres. Concretament pels mètodes de plantació, possiblement pel mal disseny 

del forat de plantació, i per l’excés de compactació del sòl.  No s’identifica cap marc de plantació, 
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ni tampoc cap ordre en quant a la posició dels arbres existents. 

 

 

Figura 2. Acer pseudoplatanus a l’Avinguda Carlemany. 
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3. Descripció dels elements en l’avinguda. 

 

3.1 Paviment 

 

El paviment és de pedra en la seva totalitat. Format per rajoles de tres colors diferents, i de dues 

mides diferents per tal de diferenciar la ''zona'' de pas dels vehicles rodats amb la peatonal (figura3).  

Les mides són: 60x40 cm en la zona peatonal i 30x15 cm en la zona per cotxes.  

 

Tot i que l'estètica del carrer és principalment de pedra, es distingeixen les zones on resten els 

arbres plantats que tenen un paviment de forma quadrada de gespa artificial. 

 

 

Figura 3. Paviment actual, vorera i ‘’carretera’’ 

 

 

3.2 Establiments 

 

Principalment totes les botigues que s'hi troben estant situades als baixos dels edificis i no elevant-

se més d'una planta d'alçada. Els restaurants es troben en la mateixa situació que les botigues.  

El centre comercial, el més gran del país, té una alçada aproximada de quatre plantes però sense cap 

finestra i/o balcó als seus laterals. Tot i així, els tres tipus d'establiments, ocupen les plantes baixes i 

primeres per l’exposició d’aparadors i cartells publicitaris, tal com es mostra a la figura 4. 
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Figura 4. Es mostra l’alçada de l’establiment de 0 plantes.  

  

 

3.3 Habitatges 

 

Tot i que la l'avinguda Carlemany està plenament dedicada als comerços de la mateixa, molts 

edificis són residencials. Aquests edificis tenen una alçada d’unes 6-8 plantes, i per tant, presenten 

una alçada molt més elevada que els establiments, inclòs més que el centre comercial.  

Cal destacar que tots o pràcticament tots els edificis residencials de l’avinguda Carlemany tenen en 

les seves plantes baixes comerços i/o restaurants. Pràcticament tots aquests edificis estan situats a la 

zona Sud.  

 

 

3.4 Serveis i lluminàries 

 

Les lluminàries, tal i com mostra la figura 5  que es troben en l’avinguda Carlemany són fanals 

cilíndrics i d'una alçada inferior a la primera planta d'un edifici.  

Com a serveis s'hi distingeixen els serveis soterrats.  

Els serveis soterrats, incloent, els serveis d’aigua, elèctrics i de telèfon, estan tots situats dins d'una 

galeria a 1,5 m de profunditat. Aquesta galeria soterrada està situada sota el paviment de trànsit 

rodat, concretament al cantó Sud de l’avinguda. Per tant, l’espai subterrani disponible és significatiu 

al tenir tots els serveis concentrats en la galeria.  
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Figura 5. Fanals en l’Avinguda Carlemany. 

 

 

4. Condicionants 

 

4.1 Establiments 

 

La problemàtica que causen els establiments és força important. Les botigues i restaurants han de 

tenir un pas lliure d'entrada i sortida, tant per seguretat com per accés lliure dels clients. En segon 

lloc, tots els establiments disposen del seu nom de negoci, i per tant no es pot posar res que 

impedeixi la seva visió i anunci.  

L’últim aspecte a tenir en compte són els aparadors de les botigues, que han de poder-se veure en 

tot moment, sense que cap objecte impedeixi la visió de l'aparador.  

 

 

4.2 Publicitat 

 

Els edificis residencials, al ser més elevats, s'utilitzen en varis casos per penjar rètols publicitaris tal 

com mostra la figura 6. Aquests rètols, com succeeix amb els establiments, s'han de mantenir 

visibles. A més, varis comerços i restaurants tenen rètols de publicitat que sobresurten cap a 

l'avinguda, ocupant un espai aeri inutilitzable i on s'ha de garantir també la seva visió. 
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Figura 6. Rètol publicitari en la façana d’un edifici residencial. 

 

 

4.3 Habitatges 

 

Pel que fa els habitatges, la problemàtica principal recau en la llum solar. A l'avinguda 

Carlemany, en estar orientada cap a l'Oest, les hores de llum solar són molt més elevades que amb 

cap altra orientació, essent un ''imput'' important pels residents d'aquests edificis. Per aquesta raó, 

des dels primers dissenys de l'avinguda Carlemany, ja es va tenir en compte la incidència solar a les 

finestres del veïnatge, deixant els comerços a una alçada molt inferior respecte els edificis 

residencials. 

En aquest projecte de millora paisatgística també s'ha de respectar, en la mesura del possible, la 

incidència del Sol als habitatges de l'avinguda. 

 

 

4.4 Falta d'espai 

 

L'Avinguda Carlemany és un carrer estret, considerant el volum de trànsit tant peatonal durant tot 

l'any com el trànsit rodat que hi circula ocasionalment. Compta amb un carrer pel trànsit rodat de 

quatre metres aproximadament, i quatre metres per banda pel trànsit peatonal, on a més, tal com s'ha 

explicat anteriorment, té varis encreuaments on hi poden circular vehicles i travessar l'avinguda. 
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A l'estar tant ple d'establiments, el nombre d'entrades a les botigues és molt elevat, essent accessos 

lliures d'objectes per garantir una lliure i fluida entrada de gent als comerços. 

La possibilitat d'obstaculitzar la fluïdesa del trànsit peatonal seria negativa per l'objectiu pel qual 

existeix l'avinguda Carlemany. 

En l'última remodelació de l'avinguda Carlemany i amb l'afany de reduir la problemàtica de la falta 

d'espai, s'aconsegueix garantir un espai mínim pel pas de vehicles tot i la posició del mobiliari al 

límit del vial de circulació. 

La idea principal és garantir l'espai mínim pels vehicles. Per tal d'aconseguir aquest espai mínim 

sense perdre'n pel mobiliari o l'arbrat, es fa variar mínimament el recorregut del vial de circulació. 

Quan s'instal·la en qualsevol tram de l'avinguda un banc o un arbre en el vial de circulació, i que per 

tant, s'utilitza l'espai de carretera, a la vorera contrària es deixa l'espai lliure de mobiliari per l'ús, si 

fos necessari, del trànsit rodat. 

 

 

4.5 Circulació 

 

Una de les problemàtiques a tenir molt en compte és la del trànsit de vehicles pesants i semi-pesants. 

El pas de vehicles de gran envergadura, per a fer càrregues i descàrregues als comerços, es fa 

diàriament entre les 6 i les 8 hores del matí i de les 22 fins 24 hores de la nit. Per tant, la plantació 

plantejada no pot impedir el pas d'aquests vehicles. Tanmateix els vehicles d'emergència, 

ambulàncies o camions de bombers, han de tenir pas lliure per accedir a qualssevol part de 

l’avinguda sense problemes. 

 

 

4.6 Clima 

 

El Principat d’Andorra segons els atles climàtics del Servei Meteorològic del Govern d’Andorra i 

del Servei Meteorològic de Catalunya, hi predomina un clima Mediterrani Pirinenc Occidental. [13]  

Segons la informació, obtinguda de l’estació climàtica de FEDA central, de temperatures, 

pluviometries i gelades de cada mes en el període de 2011 fins 2016 que han estat subministrades 

pel Servei Meteorològic del Govern d’Andorra i les Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), s’hi 

donen els valors que apareixen en la taula 1. 
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Taula 1. Dades climàtiques en mesos del 2011-2016 de l’estació de FEDA central.  

  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Precipitació (mm) 75 102 102 106 115 102 65 92 99 103 93 89 

T Màxima Abs (˚C) 11 12 14 17 21 26 35 33 26 21 17 14 

T Mínima Abs(˚C) -8 -4 -1 0 5 8 15 14 9 3 -2 -6 

T Mitjana (˚C) 4 5 8 11 15 18 23 23 20 15 11 5 

Gelades totals 31 28 7 1 0 0 0 0 0 0 13 30 

 

Tal i com s’observa a la taula 1 s’han tingut en consideració els valors de temperatures, 

precipitacions i les gelades anuals segons els mesos de l’any.  

 

S’ha estudiat la pluviometria que es dona durant tot l’any, per tal de comprovar quina és l’aportació 

total d’aigua. 

S’exposen les temperatures màximes i mínimes absolutes, per tal d’observar els màxims i els 

mínims per a cada mes.  

S’han comptabilitzat les gelades totals de cada mes per identificar els períodes més durs per a la 

vegetació.  

 

Veient els resultats mostrats, es treuen les següents conclusions per a la decisió de les plantacions. 

 

- Els hiverns estan caracteritzat per un gran número de dies amb gelades. En les altres estacions no 

són tant significatives. 

- Durant els estius, tot i que la temperatura es alta durant el dia, les nits no tenen temperatures 

pròpiament d’èpoques caloroses. 

- La pluviometria que és bastant constant és força elevada, plovent d’una forma regular durant tot 

l’any.  

 

 

4.7 Excés de pes 

 

L’excés de trànsit és un dels condicionants més importants, que molt probablement va causar el mal 

estat de l’arbrat ja plantat a l’avinguda Carlemany. 

Anteriorment s’ha explicat que l’afluència de trànsit peatonal és molt elevada durant tot l’any. 

Tanmateix, tot i que el trànsit rodat és molt escàs, els vehicles de gran tonatge hi circulen 

diàriament. Tot aquest trànsit peatonal i de vehicles pesats implica un enorme pes durant tot l’any, 

causant que cada cop més les capes de sòl es vagin compactant. Aquesta compactació que succeirà 
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sempre, dificulta enormement la viabilitat de l’arbrat, ja que la part radicular de l’arbre no pot 

créixer correctament, o inclòs, pot arribar a ofegar el sistema radicular ja format. 

  

 

5. Proposta 

 

5.1 Objectius 

 

En aquest treball de final de grau es pretén fer una millora paisatgística de l’avinguda Carlemany 

fent diferents plantacions i afectacions al paviment. 

Com les característiques del carrer no permeten dur a terme una alineació d’arbres, es pretén crear 

petites agrupacions d’arbrat en els punts on l’avinguda, vista la problemàtica actual, ho permeti.  

Hi ha dos principals objectius, que són la colonització del verd i la baixada de temperatures durant 

l’estiu.  

 

-Colonització del verd:  

L’Avinguda Carlemany esta destinada principalment al sector dels comerços, per aquest motiu és 

peatonal. Per tant és una avinguda molt cuidada per als establiment, causant l’absència important de 

qualsevol arbrat viari. A més, la totalitat del seu paviment és de rajoles de colors amb tons grisos.  

El primer objectiu és augmentar la presència del verd i donar més ‘’vida’’ al carrer intentant no 

impedir la visibilitat i el pas lliure als comerços. Per tal d’augmentar la presència del verd en 

aquesta avinguda, es faran plantacions d’arbres en varis punts del seu recorregut. A més, s’actuarà 

sobre el paviment existent, canviant algunes rajoles de tonalitats grises per ‘’rajoles’’ de gespa 

artificial.  

 

-Baixada de temperatures durant l’estiu: 

Tal com s’ha comentat a les descripcions dels edificis, molts tenen poca alçada. A més a més, està 

orientada cap a l’Oest . Si es consideren aquest dos factors, l’avinguda pateix una forta irradiació 

del Sol per la seva falta d’ombra. Per tant, les temperatures a peu de carrer a l’estiu, quan incideix el 

Sol, són molt més elevades que la mitja estatal en el mateix període estival.  

El segon objectiu que s’aconsegueix amb la presència de verd, és augmentar l’ombra de l’avinguda 

per tal d’abaixar l’impacte del Sol i en conseqüència, la temperatura.       
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5.2 Proposta General 

 

En aquest apartat es tractarà de forma general, en tot el recorregut de l’avinguda Carlemany, 

convertir-la en un espai on el color gris no predomini, on els comerços i l’arbrat puguin conviure 

sense complicacions d’espai i oferir l’ombra necessària per tal de reduir les temperatures dels mesos 

més calorosos.  

Com que l’espai és molt reduït, els únics llocs on es pot plantar els arbres majoritàriament és en els 

punts on l’avinguda Carlemany té una amplada superior. 

- Es retiraran tots els Acer pseudoplatanus plantats en tota la zona d’actuació (carrer de la Unió fins 

carrer Constitució) i es substituiran els catorze exemplars de l’espècie existent per una altra espècie 

que ofereixi més ombra com Catalpa bignonioides.  

- Tal com mostren els plànols 3 i 4 es plantaran 35 arbres, en petites agrupacions al llarg del 

recorregut de l’avinguda, creant petites masses verdes d’ombra sense impedir l’accés i la visió dels 

comerços.    

Es destaquen principalment 4 zones on permeten un millor establiment de l’arbrat, ja que l’amplitud 

en aquestes zones és major a la tònica de l’avinguda. Essent petits espais verds al llarg de 

l’avinguda Carlemany, anomenades : Zona A/B/C/D.  

Aquestes propostes es tractaran més a fons posteriorment en els següent punts.  

 

-Es col·locaran rajoles amb gespa artificial per tal d’aconseguir un augment del verd en el 

recorregut de l’avinguda Carlemany. 

Aquestes rajoles estan seleccionades tal com es mostren als plànols 3 i 4. Tal com es pot observar 

als plànols, només s’actuen en les zones de ‘’vorera’’ deixant l’espai del possible trànsit rodat lliure 

de gespa. Per tant, només afecta a les rajoles de mida 60x30 cm.  

Les rajoles amb gespa artificial ocupen 1/3 part de les totals.  

El model constructiu es detallarà més concretament a l’apartat d’enginyeria de plantacions.  

 

 

5.2.1 Espècies i tipus d’arbre 

 

Per a tota l’avinguda Carlemany, deixant apart les Zones A/B/C/D, es plantarà l’espècie : 

Catalpa bignonioides. 

La Catalpa és un arbre de fulla caduca de la família Bignoniaceae. Característic pel seu port 

arrodonit i les seves fulles de grans dimensions en forma de cor. És un arbre de mida mitjana i vigor 

elevat capaç d’arribar a uns de metres d’alçada.[1] 



19 

 

La seva floració durant els principis d’estiu és de color blanc amb flors de grans dimensions molt 

vistoses.[1] 

La seva fructificació en baines de fesols que esdevé a finals d’estiu, resten a l’arbre fins l’estació 

d’hivern.[1] 

La Catalpa bignonioides presenta una bona resistència a les temperatures fredes hivernals, 

suportant temperatures de menys quinze graus.[1] 

Aquest arbre de mida mitjana s’adapta molt bé a les condicions de l’avinguda Carlemany, sent un 

arbre que amb el seu port característic ofereix una molt bona ombra.  

A més a més, la seva vistosa i gran floració a principis d’estiu enriquirà l’avinguda Carlemany de 

colors més vius que no pas el gris actual.   

 

 

5.3 Zona A 

 

5.3.1 Estat inicial 

 

La zona A esta al carrer Sant Antoni, un carrer que creua l’avinguda Carlemany en sentit Nord. 

Aquest carrer mesura una amplada de 8,5 m. A banda i banda del carrer hi trobem dues voreres 

d’aproximadament de dos metres d’amplada, amb dos edificis residencials als extrems Est i Oest. 

Els edificis residencials del voltant del carrer presenten finestres a una alçada superior als sis metres. 

La vorera s’eixampla pel cantó Est just abans d’unir-se amb l’avinguda Carlemany, tal com es 

mostra la figura 8. En aquesta zona, concretament al cantó Est, hi apareix un aparador d’una botiga.  

La Zona A només és visible en sentit ascendent,  ja que l’edifici al cantó Est tapa qualsevol visió en 

sentit descendent en l’avinguda Carlemany. 

 

 

Figura 8. Zona A vista des de l’avinguda. 
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5.3.2 Distribució 

 

Aquesta zona, al ser molt estreta, tenir trànsit rodat i estar rodejada d’edificis residencials, té un 

espai limitat.  

Al cantó de vorera més ample de les dues, i estrictament en l’àrea de vorera, es situaran dos arbres 

petits separats a tres metres en un escocell rectangular tal com es veu en el plànol 5. 

Com s’ha comentat a l’apartat anterior, hi ha un aparador molt gran i ampli. Aquest aparador, que 

no és tapat per aquesta plantació, sempre queda una visió clara del que es pugui exposar.  

 

 

5.3.3 Espècie i tipus de vegetació 

 

L’Espècie triada és el Cercis siliquastrum, arbre de fulla caduca i port arrodonit de la família de les 

‘’Fabaceae’’. Aquest arbre petit, arriba entre els sis i deu metres d’alçada i suporta bastant bé les 

podes.  

Amb una floració de color rosa sense fulles als mesos d’Abril – Maig i amb fructificació en forma 

de baina en els mesos d’hivern. [2] 

Arbre amb una bona resistència al fred, suportant temperatures de menys quinze graus. [2] 

 

Aquest arbre petit ens permet la visió de l’aparador sense problemes, quedant la seva copa per sobre 

del mateix. A més a més, al ser arbres de baixa alçada no arriben a molestar als residents, ja que les 

copes resten per sota de l’alçada de la primera planta residencial.  

 

 

5.4 Zona B 

 

5.4.1 Estat inicial 

 

A la Zona B succeeix una situació similar a la descrita a la zona anterior.  

Aquesta abasta justament l’àrea entre l’avinguda Carlemany i el carrer dels Paraires, el carrer que 

creua l’avinguda perpendicularment i s’uneix amb el carrer Sant Antoni. En aquest cas el carrer dels 

Paraires fa catorze metres d’amplada i també hi circula, tot i que molt poc sovint, trànsit rodat.  

En aquesta àrea d’actuació, l’amplada de la vorera varia, essent la part més estreta en direcció al 

carrer dels Paraires i més ampla quan més a prop es troba de l’avinguda Carlemany.  
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Aquest increment d’amplada de vorera, justament on s’uneix el carrer amb l’avinguda, permet un 

espai més fàcilment compartible entre l’arbrat i els comerços.  

La Zona B esta situada entre dos edificis; un centre comercial de quinze metres d’alçada al cantó 

Oest i un comerç de deu metres d’alçada al cantó Est. Aquesta disposició, amb un dels edificis amb 

poca alçada, permet el pas de la llum solar moltes hores al dia.  

Tal com es pot veure en la figura 9, hi ha quatre aparadors i una porta d’accés que ocupen tot el 

baix del comerç. La porta que dóna accés a l’interior del comerç, té unes dimensions aproximades 

de 3 m x 3 m. En canvi els aparadors, tot i ser força grans, no arriben a aquestes dimensions. 

Tanmateix, al comerç comentat anteriorment, hi apareix publicitat a una alçada de tres fins als vuit 

metres, ocupant tota la superfície de façana en aquestes alçades. També s’observa un fanal de sis 

metres d’alçada. 

Segons la disposició dels edificis, es té una visió molt més clara en sentit ascendent que descendent 

en l’avinguda. Ara bé, la visió a la Zona B que queda en sentit descendent és millor que en cas de la 

primera zona descrita. 

 

 

Figura 9. Zona B vista des de l’avinguda en sentit ascendent. 

 

 

5.4.2 Distribució 

 

A la zona citada es plantaran cinc arbres grans i vistosos a l’àrea de vorera, ja que l’espai i els 

edificis ho permeten, mentre que la superfície de trànsit rodat resta igual per tal de no dificultar el 

gir cap a l’avinguda Carlemany. Aquests arbres estan disposat tal com mostra el plànol 5.  
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Aquesta disposició dels arbres segueix el sentit de la corba en direcció a l’avinguda i sempre a la 

màxima distància entre ells, per tal de preservar la fluïdesa del pas de gent. A més a més, els arbres 

estan plantats a una distància mínima de 3 m de la façana de l’edifici.  

La separació amb la façana del comerç és important, per tal de permetre un bon accés a l’interior i 

una visió nítida dels aparadors. 

Per tant, la plantació d’arbres no dificulta el lliure pas de gent, ni la visió dels aparadors, ni tampoc 

l’accés al comerç.  

 

5.4.3 Espècie i tipus d'arbre 

 

L’Espècie triada en aquest cas és el Liquidambar styraciflua, arbre de fulla caduca i port cònic de la 

família de les Hamamelidaceae. És un arbre gran que pot arribar a mesurar vint metres d’alçada i 

que suporta favorablement la poda. És característic per les fulles i les seves tonalitats a la tardor, 

quan les fulles verdes canvien a colors com el groc i el vermell. [3]  

Té una floració en inflorescències groguenques, poc aparent i vistosa durant els mesos de primavera. 

La fructificació es fa durant els mesos de tardor però resten a l’arbre per la seva maduració fins a 

l’hivern. [3] 

 

Aquesta espècie, de gran port cònic i d’una vistositat important encaixa perfectament a la Zona B.  

Els edificis del voltant amb poca alçada i sense plantes residencials permeten l’establiment d’arbres 

grans i amplis. Tot i així, amb un poda adequada, l’arbre permetria veure la publicitat existent (de 

tres a vuit metres d’alçada) com es mostra a la figura 10.  

A més a més, amb les capçades tant altes i amb el port força gran que té aquesta espècie, es 

garantirà una zona important d’ombra que abans no existia.  

Seran vistos des d’una gran distància per la seva envergadura i els seus colors de tardor, ideal per 

ressaltar de la resta de l’avinguda. 
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Figura 10. Liquidàmbars de 12m que permeten la visió de les botigues. 

 

5.5 Zona C 

 

5.5.1 Estat inicial 

 

La Zona C està situada dins de la mateixa avinguda Carlemany. Aquesta àrea, tal i com mostra el 

plànol 3, queda dins la zona de vorera, on l’amplada és superior a la resta de l’avinguda, 

aproximadament quatre metres més. Aquest excedent d’amplada és el pas per l’accés a dues 

botigues i un restaurant. 

A causa del desnivell de l’avinguda Carlemany els accessos a aquesta zona varien, tenint unes 

escales en la part amb menys altitud i un accés a cota amb la resta de l’avinguda en la part amb més 

altitud. Just a la part superior, on s’acaben les escales, el terra queda totalment pla i anivellat.  

És un espai que fa aproximadament 27 metres de llargada i quatre metres d’amplada, donant una 

superfície de 108 m2 lliure de mobiliari exceptuant la barana ja existent.  

Si a aquests 108 m2, se’ls hi suma l’amplada de vorera (seguida en tota l’avinguda) l’espai 

disponible augmenta significativament, passant de 108 a 216 m2.  

Es tracta d’una àrea gran on es comparteix el pas lliure dels peatons i els accessos als establiments.   

Els edificis que es troben a la Zona C són d’una planta d’alçada (sis metres). On s’hi troben, tal com 

mostra la figura 11, els baixos dels edificis estan plenament ocupats per les entrades dels comerços 

i dels seus aparadors, concretament dues botigues als extrems Est i Oest de dita zona.  

Just a la part central del plànol 9 s’hi troba un restaurant amb un terrassa interior situada a l’entrada 

de l’establiment. 

Aproximadament en el límit de la Zona C i el vial de circulació de l’avinguda Carlemany s’hi troba 

un fanal de sis metres d’alçada.  
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En aquesta zona, a diferencia de les Zones A i B, al restar encaixonada entre els edificis, no es té 

una bona visió ni en sentit ascendent ni descendent. 

 

  

Figura 11. Vista de la Zona C i els seus comerços. 

 

 

5.5.2 Distribució 

 

En aquest cas els arbres estaran disposats de dues formes diferents; en grups de dos arbres i en una 

línia.  

Hi hauran dos grups de dos arbres, un a la part Oest i l’altre a l’Est. Tal com s’observa als plànols 8 

i 9, aquests quatre arbres queden en la seva totalitat entre els edificis d’una planta.  

 

Aquests arbres estan col·locats de tal manera que permeten la visió dels aparadors sense problemes 

i garanteixen l’accés lliure d’obstacles als establiments. Per aquesta raó estan plantats a la màxima 

distància disponible entre si, donant espai suficient de pas a tota aquesta zona. A més a més, aquesta 

disposició ofereix una àrea important d’ombra, abastant quasi la totalitat de la zona d’actuació 

descrita.  

 

La ‘’línia’’ d’arbrat està formada per  cinc arbres, tal com es mostra al plànol 8, disposats a 

l’extrem entre la zona de vorera i la zona de trànsit rodat aprofitant al màxim l’espai disponible. 

Anteriorment s’ha parlat de la impossibilitat de posar arbres en línia per la falta d’espai disponible, 

però en aquest cas, deixant una àrea considerable de pas entre les façanes i els arbres, és viable la 
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plantació d’un arbrat en línia. 

 

En aquesta línia, els arbres estan a una distància de cinc a quatre metres entre sí, per tal de no tallar 

el pas entre la Zona C i la part central del carrer de l’avinguda Carlemany. Es necessita una 

circulació fluïda de gent, sense obstacles de grans dimensions, i per tant, la distància dels elements 

plantats, ha de ser la més gran possible, per permetre el pas entre els arbres de trànsit peatonal. 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, hi apareixen unes escales al marge Oest de la Zona C. 

Aquestes escales se les vestirà de gespa artificial en les seves parts superiors, tal com mostra el 

plànol 8, per tal de millorar l’efecte i la presencia de verd en la zona. Aquest ús de gespa artificial a 

les escales otorga una gran continuïtat a la zona i l’avinguda Carlemany, tant en sentit ascendent 

com descendent, destacant els límits entre el que és verd i el que no. 

  

A més a més, la posició d’aquesta zona d’actuació no permet una bona visualització, però amb la 

presència d’arbrat destacarà d’una manera molt més clara.  

 

 

5.5.3 Espècie i tipus d'arbre 

 

En aquesta zona s’hi distingeixen dos tipus d’espècies segons la posició de l’arbrat.  

En els grups de dos arbres s’hi plantaran Ginkgo biloba i en la línia Catalpa bignonioides. 

 

- Ginkgo biloba: 

És un arbre de fulla caduca amb grans dimensions de la família de les Ginkgoaceae. Pot arribar a 

mesurar entre uns 20-25 m d’alçada amb el seu port cònic de gran envergadura. [4] 

Característic per les seves fulles que tenen forma de ventall amb un color verd intens durant els 

mesos d’estiu. [4] 

Les fulles del Gingko biloba prenen tonalitats daurades durant els mesos de tardor abans de perdre 

la fulla. [4] 

El Ginkgo és una planta dioica, i per tant, per tal de fructificar són necessari peus femenins i peus 

masculins. Els fruits tenen una forma esfèrica i només apareixen en els peus femenins. Aquests 

fruits tenen una característica molt molesta; desprenen una olor molt desagradable quan es trepitgen.  

 

Aquesta espècie s’adaptarà sense problemes en les zones de plantació plantejades. Un arbre gran, 

amb una capçada cònica a gran alçada, ideal per garantir una visió nítida dels aparadors i una bona 
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ombra, ja que sobrepassarà els edificis del voltant.  

Per tal de solucionar la problemàtica amb els fruits, només es plantaran peus masculins, garantint 

així la no aparició de la fructificació i els possibles mals olors. A més a més, al ser peus masculins, 

les capçades seran una mica més altes que en el cas dels peus femenins, millorant d’aquesta manera 

les característiques buscades per aquesta zona.   

 

- Catalpa bignonioides: 

Les característiques generals de l’espècie surten detallades a l’apartat de proposta general, en 

espècies i tipus d’arbre.  

La Catalpa bignonioides, amb la seva característica copa arrodonida i fulles de grans dimensions, 

oferirà una àrea d’ombra molt important, complementant així l'ombra feta pels Gingko biloba, 

cobrint els espais restants d’irradiació solar.  

Tanmateix, gràcies la seva gran floració estival i a la presencia de Ginkgos, crearà una zona tupida 

pel verd veient-se clarament des d’una gran distància en l’avinguda Carlemany.  

 

  

5.6 Zona D 

 

5.6.1 Estat inicial 

 

La Zona D, tal i com mostra el plànol 4, es troba a la part més alta de l’avinguda Carlemany. 

Aquesta part, quan l’avinguda Carlemany no era peatonal, era una entrada a un parking. Tot i les 

nombroses remodelacions que ha patit l’avinguda, la Zona D no ha patit cap tipus de canvi. 

Actualment ja no és una entrada a un parking, és un espai deixat i molt desaprofitat que dona accés 

a dues botigues al marge Oest d’aquesta zona d’actuació.   

 

La Zona D té aproximadament unes dimensions de 12 m x 12 m. Està envoltada pels laterals per 

dos comerços de zero plantes, no elevant-se més de quatre metres d’alçada. En aquest cas, la Zona 

D només dona accés a les botigues del marge Oest (esquerre), tenint per tant, al marge Est (dret) la 

façana dels altres comerços. Per la part Nord de la zona d’actuació s’hi troba l’antic parking. Des 

d’aquest parking es pot accedir a l’avinguda Carlemany passant per la Zona D. 

Aquesta zona presenta un petit desnivell, essent la part més baixa on connecta amb l’avinguda 

Carlemany i la part més alta on es troba el parking. Aquest petit desnivell ascendent en sentit Nord 

permet una visió plena del parking i de tota la zona de parcs d’Escaldes-Engordany. Tanmateix, 

gràcies aquest petit desnivell també s’observa perfectament una de les icones del país, l’edifici de 
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Caldea.  

 

A diferència amb la resta de l’avinguda Carlemany, el seu paviment és l’asfalt de l’antic parking, 

deixant una zona principalment de color gris. Tal i com mostra la figura 12.  

A més a més la Zona D presenta una cabina de telèfon a la part més propera amb la vorera (figura 

13). 

Aquesta zona no rep una gran afluència de gent, ja que no és ni un lloc de pas com les demés zones 

ni tampoc és una zona especialment cuidada comparada amb la tònica d’embelliment de l’avinguda 

Carlemany.  

 

 

Figura 12. Desnivell existent en la Zona D. 

 

 

 

Figura 13. Cabina de telèfons de la Zona D 
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5.6.2 Distribució 

 

Tot i que aquesta zona no és de tanta afluència com totes les altres, s’ha decidit crear un petit espai 

acollidor i de descans per als vianants de l’avinguda Carlemany.  

Per tal d’assolir l’objectiu en aquesta zona sense obstaculitzar les entrades a les botigues del marge 

Oest, es deixarà un espai mínim de dos metres d’amplada on no s’efectuarà cap tipus d’actuació.  

El parking situat al Nord no atorga cap benefici paisatgístic per aquesta zona. Per aquesta raó i amb 

l’afany de fer-ne un lloc més acollidor, es plantarà una tanca verda entre el límit de la zona i el 

parking, tapant d’aquesta manera la visió del mateix. Tot i així, la zona de pas del parking a 

l’avinguda Carlemany no quedarà vedada completament. Tal i com s’ha dit anteriorment i com 

mostra el plànol 10, el carril de pas lliure de 2 metres d’amplada també donarà accés al parking.  

 

Tanmateix, s’ha volgut preservar la bona imatge que es té de l’edifici de Caldea. Per tal de 

preservar i utilitzar aquesta visió de l’edifici en la zona d’actuació, es retallarà la tanca verda 

enquadrant perfectament  l’edifici, fomentant d’aquesta manera una millor afluència del lloc.  

 

Per tal de aconseguir un espai acollidor i de descans, s’hi posaran bancs al voltant dels límits de la 

Zona D, aconseguint així delimitar i embellir tota aquesta zona.   

Aquests bancs són de fusta i fan aproximadament 60 cm d’amplada i 75 cm d’alçada. No són bancs 

totalment rectilinis, en les cantonades Nord-Est i Nord-Oest es difuminaran els límits mitjançant 

petites corbes en aquest mobiliari. 

Els bancs estaran separats a 50 cm tant de la tanca verda com de la façana dels comerços. Aquesta 

separació ve donada per tal de deixar un petit parterre de 50 cm d’amplada on si plantarà vegetació 

arbustiva formada per tres espècies diferents. Aquests arbustos, tot hi estar plantats a cota en la zona 

d’actuació, es pretén que sobrepassin l’alçada del banc. Oferint d’aquesta manera una major 

presència de verd en aquest jardí.  

 

S’hi plantaran arbres per tal de crear una gran massa verda on hi predomini l’ombra a l’estiu.  

Per aquesta raó s’han distribuït els arbres de forma que ofereixin gran part de zona d’ombra a tots 

els bancs. Tot hi així s’ha deixat una petita zona de banc amb incidència del Sol.  

També s’ha deixat una zona lliure de massa arbòria just allà on es retallarà la tanca arbustiva, per 

garantir una bona vista de l’edifici de Caldea. 

 

Els arbres restants que estan situats més al Sud, ocuparien espai de vorera a l’avinguda Carlemany. 

Així, i tal i com passa a la Zona C, se'ls separa el màxim possible per tal de no impedir el lliure pas 
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del trànsit peatonal. Tanmateix, aquest arbres també han d’oferir la màxima ombra possible a 

l’avinguda. 

 

 

5.6.3 Espècie i tipus d'arbre 

 

En aquesta zona  s’utilitzaran vàries espècies. Per a la tanca verda s’utilitzarà la Photinia x fraseri 

‘’Red Robin’’, els cinc arbres situats més al Sud seran Catalpa bignonioides i els arbres restants 

seran Castanea Sativa. Darrere els bancs s’hi instauraran una composició de tres arbustos; Taxus 

baccata, Cotoneaster franchetii i Forsythia viridissima. 

 

- Catalpa bignonioides. 

Les característiques generals de l’espècie surten detallades a l’apartat de proposta general, en 

espècies i tipus d’arbre.  

 

L’objectiu d’aquesta espècie és complementar la zona d’ombra dels Castanyers. 

La Catalpa bignonioides s’adapta perfectament a la seva zona de plantació. A l’estar situats més al 

centre de l’avinguda Carlemany, els arbres poden arribar a una gran altitud i atorgant la màxima 

ombra possible.  

 

- Castanea sativa 

Arbre de fulla caduca de la família Fagaceae. És un arbre de port arrodonit i de grans dimensions, 

arribant als 25 m d’alçada. [5] 

Té una floració molt característica de color groc a finals de primavera i/o principis d’estiu. [5] 

La seva fructificació es dur a terme a finals d’estiu i principis de tardor. El fruit, anomenat castanya, 

resta a l’arbre durant tota la tardor. [5]  

Durant els mesos de tardor, el seu fullatge pren un color groc abans de l’entrada en repòs de l’arbre.  

Aquesta espècie presenta una bona resistència al fred, suportant temperatures inferiors als – vint 

graus. [5] 

 

El castanyer s’adequa força bé a les necessitats de la Zona D. La seva gran capçada arrodonida 

ofereix una gran massa d’ombra durant els mesos d’estiu. A més a més, al tenir edificis amb tanta 

poca alçada al voltant podrà créixer sense problemes d’espai aeri.  
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- Photinia x fraseri ‘’Red Robin’’ 

Arbust perennifoli de la família Rosaceae. És una arbust que pot arribar a mesurar tres metres 

d’alçada. [6]  

Té una floració de grans dimensions de color blanc durant la primavera. [6]  

Característic pel color de les seves fulles, vermell a finals de primavera i durant l’època estival. 

Reprenen el color verd durant els mesos d’hivern. [6] 

Arbust amb una bona resistència a les baixes temperatures, suportant sense problemes els menys 15 

graus. [6]   

 

Aquest arbust que anirà situat a la tanca verda de la Zona D compleix la seva principal funció, 

separar el parking de l’avinguda Carlemany. A més a més, la Photinia, al ser un arbust de fulla 

perenne, sempre impedirà que es pugui veure el parking. Un dels principals objectius a complir en 

aquesta Zona D.   

 

- Taxus baccata 

Arbust perennifoli de la família Taxaceae. És un arbust que pot arribar a mesurar 3,5 m d’alçada. 

Característic pel seu port piramidal refaldat des de la base. [7] 

Té una floració de color vermell a la primavera. [7] 

La seva fructificació és de color vermell i apareix a finals de d’estiu i/o inicis de tardor. [7] 

Presenta una bona resistència al fred, suportant temperatures inferiors als menys vint graus. [7]  

  

- Cotoneaster franchetii 

Arbust perennifoli de la família Rosaceae. És un arbust amb port erecte però forma arquejada de 1,5 

m d’alçada. [8] 

Té una floració de color blanc de poc interès ornamental. [8] 

La seva fructificació vermellosa dura pràcticament tot l’any. [8] 

Presenta una bona resistència al fred, suportant temperatures de fins a menys deu graus. [8]  

 

- Forsythia x intermedia 

Arbust de fulla caduca de la família Oleaceae. És un arbust de port erecte que pot arribar als dos 

metres d’alçada. [9] 

Característic per la seva floració de color groc a finals d’hivern. [9] 

Presenta una excel·lent resistència al fred, suportant temperatures inferiors a menys vint graus. [9] 

 

Aquesta combinació d’arbustos situats a la part de darrere del banc aportaran més colors, 
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sobresortiran per sobre del banc i difuminaran els límits del jardí. Gràcies al Taxus baccata i al 

Cotoneaster franchetii el color verd sempre serà present en el jardí tot i la pèrdua de fulla dels 

castanyers. A més a més, la Forsythia x intermedia, quan menys color hi hagi al jardí, oferirà la 

seva floració de color groc intercalant-se amb els verds de les altres dues espècies.    

 

 

6. Enginyeria de plantacions 

 

6.1 Retirada d’arbrat 

 

Tal com s’ha explicat anteriorment, en l’avinguda Carlemany hi ha plantats Acer pseudoplatanus en 

un estat pèssim. Com que el seu estat és tant negatiu, causat molt probablement per la compactació 

de sòl, es decideix retirar tot l’arbrat existent i substituir-lo per Catalpa bignonioides amb presencia 

de sòls estructurals per evitar que es repeteixi la mateixa problemàtica.  

 

 

6.2 Forats i rases de plantació 

 

En aquest apart es tractarà les mides dels forats i rases de plantació de tots els arbres de l’avinguda 

Carlemany. Es descriuran dites actuacions diferenciant tant per la proposta general de l’avinguda 

com per les Zones A/B/C/D.  

 

- Proposta global de plantació 

Per tot el recorregut de l’avinguda s’hi plantaran 34  d’arbres Catalpa bignonioides. En aquest 

apartat es diferenciaran els forats de plantació i/o rases segons la seva plantació, sigui en grups o 

arbres solitaris.  

 

                - Arbre en solitari 

Al ser arbres plantats en solitari es construiran forats de plantació individuals per aquests arbres. 

Els forats de plantació seran: 3 m x 3 m x 0,8 m. Tenint un volum subterrani de 7,2 m3 
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 Figura 14. Forat de plantació per arbre solitari 

 

                - Grups d’arbres 

En el cas de que els arbres estiguin plantats en grups de dos o tres arbres es duran a terme rases de 

plantació.  

Les rases de plantació seran: 3 m x llargada de plantació* x 0,8 m. Si suposem 5m de llargada de 

plantació, es té un volum subterrani de 12 m3. 

* Dependrà de la distància des del primer arbre del grup fins l’últim, sempre deixant 0,50m de 

distància des de la base dels arbres als extrems de la rasa.  

 

 

Figura 15. Rasa de plantació de l’arbrat en grup a l’avinguda. 

 

 

- Zona A  

En la Zona A es farà una rasa de plantació per als dos Cercis siliquastrum de : 3 m x 7 m x 0,8 m. 
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Tenint un volum subterrani pels arbres de 16,8 m3.  

 

 

Figura 16. Rasa de plantació Zona A. 

 

- Zona B  

A la Zona B es farà una rasa de plantació pels cinc Liquidambar styraciflua de : 3 m x 14,5 m x 0,8 

m. 

Tenint un volum subterrani pels arbres de 34,8 m3.  

 

Figura 17. Rasa de plantació Zona B. 

 

- Zona C  

En la Zona C es destingiran les plantacions segons l’espècie plantada.  

 

                 - Ginkgo biloba.  

Els Ginkgos són susceptibles a la falta d’espai subterrani, per aquesta raó les rases de plantació 

seran majors que en altres espècies de l’avinguda Carlemany. 

Per aquesta espècie els forats variaran segons els dos grups de plantació de la Zona C.  

Els que estan plantats a l’Oest de la Zona C es duran a terme rases de plantació de : 4 m x 7 m x 0,8 
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m. Tenint un volum subterrani de 22,4m3. 

Els que estan plantats a l’Est de la Zona C es duran a terme rases de plantació de : 4 m x 9 m x 0,8 

m. Tenint un volum subterrani de 28,8 m3. 

 

 

     Figura 18. Rases de plantació Gingko biloba 

    

  

    - Catalpa bignonioides.  

En aquest cas en concret, les Catalpes de la Zona C, disposaran d’un espai subterrani major a les 

demés ja que l’objectiu buscat és el seu màxim vigor.  

La rasa de plantació que es dura a terme serà de : 4 m x 20,5 m x 0,8 m. Tenint un volum subterrani 

de 65,6 m3.  

 

 

Figura 19. Rasa de plantació Catalpa bignonioides Zona C. 

 

 

- Zona D 

En la Zona C es diferenciaran les plantacions segons l’espècie plantada.  

 

                  - Castanea sativa.   

Els forats de plantació pels castanyers solitaris es duran a terme amb les mides següents: 3 m x 3 m 

x 0,8 m. Tenint un volum subterrani per arbre de 7,2 m3.  
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Figura 20. Forat de plantació Castanea sativa en solitari.  

 

 

 

La rasa de plantació per l’agrupació de tres castanyers més propers al quitrà serà de les mides 

següents: 3 m x 8 m x 0,8 m. Tenint un volum subterrani per arbre de 19,2 m3  

 

Figura 21. Rasa de plantació per a grup de 3 Castanea sativa. 

 

La rasa de plantació pels dos castanyers serà de les mides següents: 3 m x 6 m x 0,8 m. Tenint un 

volum subterrani per arbre de 14,4 m3 
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Figura 22. Rasa de plantació per a grup de 2 Castanea sativa. 

 

La rasa de plantació pels castanyers col·locats en triangle serà de les mides següents: 2 m x 3 m x 

0,8 m. 

Tenint un volum subterrani per arbre de 4,8 m3. 

  

Figura 23. Rasa de plantació per a grup de 3 Castanea sativa. 

 

 

                   - Catalpa bignonioides.  

S’hi diferenciaran dos tipus de plantacions segons les posicions dels arbres.  
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Per a l’arbre plantat més al Nord es farà un forat de plantació de: 3 m x 3 m x 0,8 m.  

Per a la línia d’arbres plantats al costat de la vorera es farà una rasa de plantació de: 4 m x 10 m x 

0,8 m. Tenint un volum subterrani per arbre de 32 m3. 

                          

 

Figura 24. Rasa de plantació Catalpa bignonioides Zona D. 

 

 

6.3 Plantació del paviment 

 

En aquest apartat s’explicarà la forma de plantació de la gespa artificial tant pels escocells dels 

arbres com per les rajoles del total de l’avinguda Carlemany.  

Abans de començar la instal·lació es retiraran les rajoles que seran substituïdes per la gespa 

artificial. Es farà mitjançant un martell pneumàtic que trencarà la rajola a substituir.  

 

- Rajoles.  

Per al paviment de gespa artificial s’ha decidit implantar la gespa PORTO 35 de la casa ‘’todo 

cesped’’ amb 35 mm d’alçada. [10] 

Una gespa molt resistent al trepig i amb una bona recuperació, ja que l’afluència de gent per 

l’avinguda Carlemany serà molt elevada.   

Aproximadament s’actuarà en 8.500 rajoles en tota la zona d’actuació de l’avinguda Carlemany.  

Primer de tot es retiraran les rajoles marcades amb verd als plànols 3 i 4 fins que resti a la vista el 

terra de plantació.  

Un cop tenint el sòl ‘’despullat’’ ja es pot començar amb la instal·lació de la gespa artificial.    

1r pas: Preparació del terreny per tal d’evitar irregularitats, deixant-lo el màxim pla possible. Es 
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ruixa amb aigua i es compacta mitjançant un rodet.  

2n pas: Col·locació de la malla antiherbes.  

3r pas: Es retallarà la gespa segons les mides de la rajola, 60 cm x 30 cm. 

4t pas: Es clavarà mitjançant claus els marges de la gespa artificial per evitar que s’aixequi.  

5è pas: S’abocarà sorra de silici. Un cop abocada es raspallarà amb un raspall de fils durs per tal de 

redistribuir la sorra i igualar els pels de la gespa artificial. 

El terreny de l’avinguda quedarà tal com mostra la figura 25. 

 

 

Figura 25. Trama de rajoles de gespa artificial.  

 

 

- Escocells. 

Per als escocells s’utilitzarà la mateixa gespa artificial que en el cas de les rajoles, ja que poden 

patir el mateix trepig.  

Es seguiran els mateixos passos que en el cas de la implantació en les rajoles, però en aquest cas, 

s’adequaran les mides de la gespa a la dels escocells.  

 

- Escales Zona C.  

Tal com passa amb les rajoles, la instal·lació en les escales de la Zona C es dura a terme de la 

mateixa forma, ajustant a les mides de dita escala.  

 

 

6.4 Sòls estructurals 

 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, l’avinguda Carlemany és una avinguda amb molt trànsit 
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peatonal. A més, ocasionalment hi circula trànsit rodat de vehicles pesats.  

Aquest trànsit causa una compactació molt important al sòl, fins al punt d’arribar a perjudicar 

greument els Acer pseudoplatanus ja plantats.  

Per tal d’evitar que aquesta problemàtica afecti als arbres que s’hi plantaran, s’instal·larà un sòl 

estructural anomenat geocel·les (Tree Parker)  per part de l’empresa Green Max. Aquestes 

geocel·les sustenten tot el pes de paviment i el distribueixen per tota la seva superfície, minimitzant 

així la compressió causada pel trànsit de l’avinguda. [11] 

 

El seu muntatge es farà de la manera següent segons marca el seu fabricant: 

 

1r pas: S’excavarà el forat de plantació segons marca l’apartat de forats i rases de plantació amb un 

excedent de 30 cm al voltant del mateix. Aquest excedent permetrà un espai suficient pels 

treballadors a l’hora d’instal·lar les geocel·les.  

2n pas: Comprovarem que hi ha suficient profunditat per instal·lar les geocel·les de 80 cm i els 10 

cm inferiors per la primera capa de substrat. Si és correcte es compactarà el fons de plantació. 

3r pas: S’instal·la la tela geotèxtil que marca el fabricant. 

4t pas: A sobre de la tela geotèxtil s’aboquen 10 cm de substrat d’elements grollers de mínim 20mm 

de gruix i es compacta. Seguidament es comprova que el substrat estigui ben compactat i pugui 

suportar el pes de tota l’estructura. 

5è pas: Es marca la posició de plantació de l’arbre. Aquesta marca serà mínim 20 cm més ample 

que l’estipulat al projecte per tal de poder col·locar el pa de terra sense problemes.  

6è pas: Es col·locaran les bases de les geocel·les al voltant de la marca feta prèviament. Aquestes 

bases hauran d’estar juntes unes amb les altres o a un màxim de 7,5 cm de distància. 

7è pas: Les bases de les geocel·les seran anclades al terra mitjançant 2 claus per base.  

8è pas: Es muntaran els postes de la geocel·la i la seva base superior. 

9è pas: Un cop amb l’estructura muntada s’instal·larà la Combi grid a les bases superiors de 

l’estructura mitjançant un clau a cada metre. El Combi grid ha de sobresortir 15 cm per sota de la 

base i 30 cm per sobre. 

10è pas: Com en el primer pas s’han deixat 30cm extres d’espai, ara s’emplenaran d’argila fins a 

d’alt per assegurar que el Combi grid queda subjecte a l’estructura.  

11è pas: S’aboca un primer pis de terra de plantació i es compacta. També es compactarà l’argila 

abocada en el pas 10. 

12è pas: S’emplenarà el sistema fins l’alçada de les geocel·les de terra de plantació. A continuació 

es compactarà la terra aportada.  

13è pas: Es tancaran les bases superiors de les geocel·les. Quedant l’estructura ja muntada. 
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14è pas: Es posa una tela geotèxtil tapant l’estructura.  

15è pas: Es col·locarà l’escocell de l’arbre segons les mides definides al projecte. 

16è pas: Es col·locarà la barrera anti-arrels al voltant de la posició de plantació de l’arbre per tal 

d’evitar el possible aixecament del paviment 

17é pas: S’abocarà terra sobre la tela geotèxtil del pas 14. Així s’assegura que la malla no s’aixecarà 

ni es mourà. 

18è pas: Es compactarà l’última aportació de terres mitjançant un pes de 500 kg o menys.   

L’estructura de les geocel·les quedarà tal i com mostren les figures 26 i 27. [11] 

 

 

 

Figura 26. Secció del Tree Parker de 0,80 m d’alçada. [11] 

 

 

Figura 27. Planta del Tree Parker de 0,80 m d’alçada. [11] 

 

La construcció de les geocel·les es durà a terme en els llocs on el trànsit sigui molt elevat. En aquest 
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cas es construirà en tota la plantació d’arbrat viari del recorregut de  l’avinguda Carlemany i en les 

Zones A/B/C. En la Zona D només s’implantaran les geocel·les per les 4 Catalpa bignonioides 

situades sobre la vorera de l’avinguda Carlemany.  

La construcció de la trama de geocel·les en les zones dites anteriorment ocuparan tot el forat de 

plantació definit en l’apartat forats i rases de plantació.   

 

 

6.5 Espècies 

 

6.5.1 Subministrament 

 

Tot el material vegetal que es comprarà ha d’estar en perfecte estat sanitari, sense mostrar cap cop o 

dany estructural i venir acompanyat de la seva documentació corresponent. Tanmateix el transport 

que es farà mitjançant un camió, ha de dur el material vegetal correctament tapat per tal de garantir 

una bona conservació des del viver fins la zona de plantació.   

La taula 2 detallarà les característiques vegetals per la plantació de l’arbrat. 

 

Taula 2. Característiques de subministrament de l’arbrat. 

Espècies Unitats 

Característiques 

Perímetre (cm)  Alçada (cm) Format  Presentació 

Alçada 
Branqueig 
(m) 

Catalpa bignonioides 45 20-25 350/500 Fletxat Arrel Nua 2,25 

Cercis siliquastrum 2 20-25 350/500 Fletxat Contenidor 2,25 

Liquidambar 
styraciflua 5 20-25 350/500 Fletxat Contenidor 2,25 

Gingko biloba 4 20-25 350/500 Fletxat Contenidor 2,25 

Castanea sativa 11 20-25 350/500 Fletxat Contenidor 2,25 

 

 

La taula 3 detallarà les característiques vegetals per la plantació dels arbustos. 
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Taula 3. Característiques de subministrament dels arbustos abans de plantar. 

Espècies Unitats 

Característiques 

Alçada (cm) Presentació 

Photinia X fraseri ''Red 
Robin'' 22 80/100 Contenidor 18L 

Cotoneaster francheti 4 50/60 Contenidor 3L 

Taxus baccata 11 60/80 Contenidor 10L 

Forysthia x intermedia 8 80/90 Contenidor 10L 

 

 

6.5.2 Plantació de l’arbrat 

 

Un cop sabent les mides i l’estat en que han d’arribar els arbres s’ha de procedir a la seva plantació. 

Per garantir una bona plantació s’han de complir els següents punts: 

- El forat de plantació ha de ser suficient gran i profund pel pa de terra de l’arbre a plantar 

- La base del tronc ha de quedar lleugerament per sobre del nivell de la zona de plantació. El propi 

pes de l’arbre farà que aquest excedent alhora de plantar desapareix-hi i quedi totalment anivellat 

amb el terreny. 

- Es farà una primera aportació d’aigua per poder assentar totalment el pa de terra i fomentar els 

primers creixements d’arrels noves.   

 

- L’època de plantació serà tal i com marca la taula 4. 

 

Taula 4. Època de plantació de l’arbrat. 

Espècie Presentació Època 

Catalpa bignonioides Arrel Nua 1a quinzena d’Octubre 

Cercis siliquastrum Contenidor 
1a quinzena de 
Novembre 

Liquidambar styraciflua Contenidor 
1a quinzena de 
Novembre 

Gingko biloba Contenidor 
1a quinzena de 
Novembre 

Castanea sativa Contenidor 
1a quinzena de 
Novembre 

 

 

En el cas de la plantació de l’arbrat en arrel nua estrictament ha de ser en l’època que estipula el 

projecte per la alta susceptibilitat a les gelades. En canvi, pels arbres presentats en contenidor, pot 

variar, podent-se plantar en qualsevol època de l’any exceptuant els mesos amb les temperatures 

més altes, Juliol i Agost. 
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6.5.3 Plantació dels arbustos 

 

Els arbustos, per norma general es plantaran en els períodes de tardor i primavera, sempre evitant 

els dies més calorosos i els dies més freds. Concretament i per totes les espècies arbustives de la 

present proposta, es plantaran en la 1a quinzena d’Octubre o d’Abril.   

El marc de plantació dels arbustos serà la que apareix en la figura 27. 

Per la tanca verda: 0,4 m x 0,5 m  

Per la composició de tres arbustos: 0,25 m x 0,6 m 

 

Figura 28. Marc de plantació dels arbustos. 

 

 

6.6 Terres de plantació 

 

L’objectiu es reutilitzar les terres ja existents. Tot i no conèixer la composició física i química del 

sòl, l’existència anterior de l’arbrat indica que es pot reutilitzar sempre i quan es garanteixin un 

paràmetres mínims. Per tal de valorar l’estat del sòl s’ha d’efectuar una analítica de sòls amb un 

mostratge a 0,4 m de profunditat i complir els següents paràmetres mínims: 

 

- Sorra (30-55%) 

- Llim ( 30-50%) 
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- Argila (10-25%) 

- Carbonats totals <10 

- pH 6-7 

- Conductivitat elèctrica a 25 ºC <= 2dS/m 

- Matèria orgànica  2% 

 

En el cas que l’analítica sigui desfavorable es procedirà al canvi total del sòl aportant una terra de 

plantació amb aquest paràmetres: 

 

- Sorra (45%) 

- Llim (40%) 

- Argila (15%) 

- Matèria orgànica 4% 

- pH (6-8,5) 

- Conductivitat elèctrica a 25ºC <= (0,5-1 dS/m) 

- Carbonats total (40-50%) 

 

En el cas que l’analítica sigui favorable es procedirà de la manera següent: 

 

- S’extraurà la terra de plantació i es dipositarà en munts de terra sempre inferiors a 1,5 m d’alçada. 

D’aquesta manera el sòl s’airejarà i es descompactarà. [12] 

- Un cop extreta i remoguda la terra, s’esmenarà la totalitat del sòl amb matèria orgànica. A més a 

més s’aportarà una altra capa de matèria orgànica els primers 20 cm  Aquesta matèria orgànica pot 

ser compostos de terres vegetals o compostos Form, barrejant el compost i la terra extreta mantenint 

una proporció (Compost/terra extreta) de 4:1 (v/v) 

 

 

6.7 Tutoratge 

 

Un cop els arbres estiguin plantats s’hi posarà un sistema de tutoratge. Aquest sistema de tutoratge 

permetrà protegir l’arbre de possible cops i de les fortes ventades que es puguin donar.  

Els tutors seran de fusta i romandran a l’escocell de l’arbre un mínim de tres anys. Aniran clavats a 

una profunditat de 0,5 m, sobresortiran aproximadament 1,5 m d’alçada i a una distància de 0,3 m 

de l’arbre.   

Es fixaran els tutors a l’arbre mitjançant una goma elàstica que no podrà estar tensa completament. 
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D’aquesta manera l’arbre tindrà un cert balanceig durant les ventades fomentant així el creixement 

radicular i millorant, per si mateix, l’estabilitat de l’arbre. 

Per a tots els arbres de la plantació, incloent els de les Zones A/B/C, tindran dos tutors ja que 

l’afluència de gent en aquestes zones és molt elevada. Els tutors quedaran col·locats tal com marca 

la figura 29.  

En canvi, per la Zona C es diferenciarà segons les espècies plantades. Per a tots els castanyers 

només se’ls hi col·locarà un tutor ja que l’afluència en aquesta zona és molt menor que en la resta 

d’avinguda. En canvi, per la Catalpa bignonioides s’hi col·locaran dos com en la resta d’avinguda, 

ja que per la seva posició l’afluència de gent serà molt més elevada que en el cas dels castanyers.  

 

 

Figura 29. Arbres amb 2 tutors. 

 

 

6.8 Mobiliari 

 

En l’apartat de mobiliari es descriurà el nou banc que es col·locarà en la Zona D.  

Tota la trama de banc instaurada en la Zona D serà contínua, exceptuant el tall que marquen els 

plànols 10 i 11. El banc ha instaurar pot ser el model Eco Banco de la casa Urbandep que apareix 

en la figura 30. Tot hi així, al ser una trama única de banc, s’hauria de contactar amb el frabricant 

per tal d’especificar les dimensions totals i especifiques per les zones arrodonides.  

En aquest cas, el model Eco Banco té les mides següents: 2 m x 0,4 m x 0,7 m. 

La longitud necessària a cobrir de banc en la Zona D és de 25 m lineals.  
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Figura 30. Tipus banc de la Zona D. 

 

 

7. Manteniments 

 

7.1 Poda 

 

La poda de l’arbrat es farà segons marca la taula 5. 

 

Taula 5. Poda de l’arbrat. 

Espècie Poda de formació Època de poda 

Catalpa bignonioides 3 primers anys 2a quinzena de Març 

Cercis siliquastrum 3 primers anys 2a quinzena de Març 

Liquidambar styraciflua 3 primers anys 2a quinzena de Març 

Gingko biloba 4 primers anys 2a quinzena de Març 

Castanea sativa 3 primers anys 2a quinzena de Març 

 

La poda de formació del Gingko biloba s’ampliarà un any més pel seu lent establiment i creixement, 

i també per la seva posició entre edificis en l’avinguda Carlemany. 

Un cop fetes les podes de formació, les podes de manutenció es duran a terme segons marca la 

taula 5. 

En aquest cas, les podes de manutenció només seran mètodes d’acompanyament i contenció de 

l’arbre, es a dir; només es retocaran les copes en el cas que l’arbre contacti amb algun edifici i 

sempre intentant preservar la copa originària de l’espècie. Sinó es donen aquest casos, es preferible 

deixar créixer l’arbre en estat natural. 
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Pel que fa a la poda de les espècies arbustives només es farà per la Photinia x fraseri, per la seva 

funció com a tanca arbustiva. En el cas d’aquesta espècie es podarà entre 3/4 cops l’any per seguir 

mantenint la forma de tanca uniforme. Ara bé, no es podarà a principis de primavera pel seu fullatge 

vermell de nova brotada tant característic  

 

 

7.2 Reg supletori 

 

En el projecte detallat no s’instal·larà cap disseny de reg ja que la pluviometria d’Andorra és 

suficient per poder establir les espècies triades. A més a més, les recents remodelacions del 

paviment de l’avinguda dificultarien molt, econòmicament parlant, l’establiment del sistema de reg. 

Tot hi així es contempla possibilitat d’alguna sequera extrema que malmeti tot l’arbrat. Per evitar 

que això succeeixi, en el moment en que la pluviometria sigui molt escassa, es regarà amb un camió 

cisterna com el de la figura 30. 

Tanmateix, alhora de plantar totes les espècies del projecte, es farà una aportació d’aigua per tal 

d’assentar  l’arbre al seu escocell i fomentar el creixement radicular més enllà del pa de terra. 

Un cop plantades totes les espècies arbòries de la proposta, en els períodes de Juliol i Agost dels 3 

primers anys,  es farà una aportació d’aigua per garantir el seu bon establiment.  

Els aportacions seran les següents: 

- 1r any: 140 l/set 

- 2n any: 100 l/set 

- 3r any: 60 l/set 

 

 

Figura 31. Camió cisterna. 
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7.3 Gespa artificial 

 

En tota la proposta, es fa una pavimentació de gespa artificial aproximada de 2089,5 m2. Tota 

aquesta gespa artificial que esta sotmesa a un gran trepig i al possible abocament d’elements externs 

com: burilles, xiclets, etc exigeix un manteniment. Per fer el manteniment s’hi passarà un rodet per 

tota la superfície de gespa artificial, aixecant tots els pèls de la gespa trepitjats i retirant els elements 

externs.  

 

 

8 Valoració econòmica 

 

En la valoració econòmica que apareix en la taula 6 s’ha comptabilitzat tots els costos i despeses 

aproximades per dur a terme la proposta explicada anteriorment .  

En aquest cas s’han extret els preus de la plataforma electrònica ITeC i dels vivers Cardedeu i 

Planas. [14,15,16] 

Els preus del Tree Parker els ha facilitat la pròpia empresa. 

 

 

Taula 6. Valoració econòmica. 

Resum Euros % 
Actuacions prèvies     10.877,53 €              4,90    

Moviment de terres       3.976,88 €              1,79    

Construccions   128.919,62 €            58,11    

Pavimentació     32.968,10 €            14,86    

Ajardinaments     29.356,25 €            13,23    

Mobiliari     15.774,85 €              7,11    

   

   Total   221.873,23 €  
 

   13% Despeses generals     28.597,33 €  
 6% Benefici industria     13.198,77 €  
 

   Suma de G.G. i B.I.     41.796,10 €  
 

   21% d'IVA     54.972,87 €  
 

   Total amb IVA   319.475,26 €  
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La valoració econòmica de l’execució del projecte s’eleva aproximadament als 319.475 €.  

 

En la taula 7 es detallen els pressupostos d’execució del projecte. 

 

 

Taula 7. Pressupostos detallats. 

Descripció Unitats Amidament Preu Total 

Actuacions prèvies         

Tala controlada tècniques de 
grimpada d'arbre < 6 m 
d'alçària, arrencant la soca, 
aplec de la brossa generada i 
càrrega sobre camió grua amb 
pinça, i transport de la 
mateixa a planta de 
compostatge 

u 14 185,55 2597,7 

Demolició de paviment 
d’aglomerat asfàltic en 
calçada amb martell neumàtic 
i càrrega a camió o 
contenidor. m^2 110,25 7,63 841,2075 

Demolició de paviment de 
baldoses o llosetes amb massa 
mitjançant una 
retroexcavadora amb martell 
neumàtic i càrrega mecànica 
sobre camió o contenidor. m^2 2089,5 3,56 7438,62 

 Total Actuació prèvia       10877,5275 
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Descripció Unitats Amidament Preu Total 

Moviment de terres         

Excavació de rasa i pou de fins 
a 2 m de fondària, en terreny 
compacte (SPT 20-50), 
realitzada amb 
retroexcavadora i amb les 
terres deixades a la vora m^3 447,6 5,39 2412,564 

Càrrega amb mitjans mecànics 
i transport de terres a 
instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió 
de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 2 km m^3 447,6 2,2 984,72 

Aportació de terra vegetal, 
subministrada a granel i 
estesa amb mitjans mecànics, 
mitjançant retroexcavadora m^3 18 32,2 579,6 

 Total Moviment de terres       3976,884 

 

Descripció Unitats Amidament Preu Total 

Construccions         

Tree Parker de 3,6m x 2,4m x 
0,8m. Que inclou  20 Unitats 
Tree Parker + Tree Parker 
Caps + TP Combigrid 130 + TP 
Geotextil + Tree Root Guiding m^3 387,6 2299 128919,618 

 Total Construccions        128919,618 

 

Descripció Unitats Amidament Preu Total 

Pavimentació         

Implantació de gespa artificial 
1m^2 m^2 1530 13,86 21205,8 

Pelfut de cautxú amb relleu de 
pues i marc perimetral, de 
color, de 80x60 cm i 16 mm 
de gruix, col·locat  m^2 110,25 51,21 11762,2969 

 Total Pavimentació       32968,0969 
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Descripció Unitats Amidament Preu Total 

Ajardinaments         

Catalpa bignonioides 20-25 
cm perímetre U 45 55,9 2515,5 

Cercis siliquastrum 20-25 cm 
perímetre U 2 280 560 

Liquidambar styraciflua 20-25 
cm perímetre U 5 300 1500 

Gingko biloba 20-25 cm 
perímetre U 4 425 1700 

Castanea sativa 20-25 cm 
perímetre U 11 305 3355 

Photinia X fraseri ''Red Robin'' 
de 80/100 cm d'alçada 

U 22 36 792 

Cotoneaster franchetii de 
50/60 cm d'alçada U 4 6 24 

Taxus baccata de 60/80 cm 
d'alçada U 11 120 1320 

Forysthia viridissima de 80/90 
cm d'alçada U 8 15 120 

Plantació d'arbre planifoli amb 
pa de terra o contenidor, de 
25 a 35 cm de perímetre de 
tronc  U 67 175,45 11755,15 

Plantació d'arbre planifoli amb 
l'arrel nua, de 18 a 25 cm de 
perímetre de tronc U 45 105,83 4762,35 

Plantació d'arbust o arbre de 
petit format en contenidor de 
10 a 25 l U 33 18,63 614,79 

Plantació d'arbust o arbre de 
petit format en contenidor de 
3 a 5 l U 4 7,5 30 

Plantació d'arbust o arbre de 
petit format en contenidor de 
25 a 40 l U 8 29,34 234,72 

Reg  amb camió cisterna 
equipat amb canó 
polvoritzador, amb una 
aportació mínima de 10 
l/m2 i amb un recorregut 
fins al punt de càrrega no 
superior a 2 km m^2 559,5 0,13 72,735 

 Total Ajardinament       29356,245 
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Descripció Unitats Amidament Preu Total 

Mobiliari          

Banc senzill de fusta tropical 
pintat i envernissat, de 300 
cm de llargària.  Col·locat amb 
fixacions mecàniques per a 
ocupar 25 m lineals.   U 8,33 1893,74 15774,8542 

 Total Mobiliari       15774,8542 

 

Total d’execucció                      221873,23 
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