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Resum 

Aquest treball proposa l’anàlisi del procediment fixat per la Norma Granada a la valoració d’arbrat 
ornamental i la seva aplicació a la ciutat de Barcelona. 

Com a mètode de valoració, la Norma Granada té per objectiu aconseguir una valoració el més real 
possible, sense que la subjectivitat del taxador intervingui o  ho faci de forma ínfima. 

El treball es divideix en quatre apartats, on dos dels quals, s’analitza i es proposen modificacions 
per a diferents aspectes o criteris de la Norma Granada, al tercer es proposen noves consideracions 
per a la aplicació a la ciutat de Barcelona. I l’últim apartat on es mostra com afecten les 
modificacions al valor de l’arbrat ornamental segons la Norma Granada. 

 

Resumen 

Este trabajo propone el análisis del procedimiento fijado por la Norma Granada, método de 
valoración de arbolado ornamental, y su aplicación en la ciudad de Barcelona. 

Como método de valoración, la Norma Granada, tiene por objetivo conseguir una valoración lo más 
real posible, sin que la subjetividad del tasador intervenga, o lo haga de forma ínfima. 

El trabajo se divide en cuatro apartados, en dos de los cuales, se analizan i proponen modificaciones 
para distintos aspectos de la Norma Granada, en el tercero se proponen nuevas consideraciones 
para su aplicación en la ciudad de Barcelona. El último apartado muestra cómo afectan las 
modificaciones al valor del arbolado ornamental según la Norma Granada. 

 

Abstract 

 
This work proposes the analysis of the procedure established by the Norma Granada for the 
assessment of ornamental trees and their application in the city of Barcelona. 

As a method of valuation, the Norma Granada aims to achieve an assessment as real as possible, 
without the subjectivity of the appraiser intervening or doing so in a minor way.  

The work is divided into four sections, where three of them are analysed and proposed 
modifications for different aspects of the Norma, and new considerations for application in the city 
of Barcelona. And the last section where it shows how the modifications affect the value of the 
ornamental trees according to the Norma Granada.  
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1. Introducció 

Durant aquets dos darrers anys que he pogut treballa a Parcs i Jardins de Barcelona, al departament 

que tramitava informes previs per a llicències d’obra, permisos per a l’execució d’obra pública al 

espai viari, permisos de tala, tant per arbrat públic com per al privat. Arribo a la conclusió, que sense 

un mecanisme o procediment regulat, en aquest cas, la ciutat de Barcelona, podria perdre tots els 

seus arbres.  

El pes d’aquest mecanisme, recau sobre la Norma Granada, ja que es gracies a la valoració 

econòmica i el possible pagament d’aquesta, per part de la persona o entitat que sol·licita retirar 

l’arbrat, que molts cops s’aconsegueix dissuadir a la part interessada, aconseguint que l’arbre es 

mantingui o be es substitueixi per un altre exemplar. 

Així doncs, la valoració econòmica de l’arbrat ornamental és en gran mesura la responsable de 

mantenir el verd a les ciutats. Però en que consisteix la valoració d’arbrat ornamental? 

Com en el cas de la valoració d’arbres fruiters o aquells dels que s’espera extreure’n fusta, es tracta 

de donar un valor econòmic als beneficis que s’espera obtenir. En el cas de la valoració d’arbres 

ornamentals els beneficis no són béns materials, sinó que consisteixen en un conjunt de 

característiques funcionals, ambientals i/o estètiques. Molts cops difícils de valorar objectivament. 

Per altra banda, també cal tenir en consideració casos on l’aplicació de la Norma Granada entra en 

contradicció amb els interessos que es persegueixen des de l’administració pública, com és el cas 

d’aquelles especies potencialment invasores, que cal controlar o eliminar, per tal de protegir la flora 

autòctona i mantenir la biodiversitat. 

Es per això, que en aquest treball analitzarem el mètode Norma Granada i la seva aplicació a la 

ciutat de Barcelona.  

En primer lloc, abans d’iniciar l’anàlisi que ens proposem, haurem de tenir en compte la normativa 

d’espais verds de l’Ajuntament de Barcelona, que es descriu a la Ordenança de Medi Ambient de 

Barcelona. A continuació, se’n citen els capítols que estan relacionats amb la Norma Granada 

directa o indirectament. Al mateix temps també exposarem el procediment del mètode estudiat i 

de forma resumida els mètodes antecessors. 
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1.1. Objectius 

Aquest treball té per objectiu principal, disminuir la subjectivitat a la hora de valorar arbrat i 

palmeres, segons el mètode Norma Granada, aplicat a la ciutat de Barcelona, al mateix temps 

establir uns criteris per a la valoració d’espècies considerades invasores o potencialment invasores.  

Amb aquesta finalitat ens marquem els següents objectius: 

Caracteritzar i definir arbre substituïble 

Modificar l’ús dels factors externs i interns per reduir la variació entre valoracions de 

diferents taxadors per a un mateix exemplar 

Establir un mètode per a la valoració d’espècies invasores 

1.2. Normativa:  

La normativa que tindrem en compte, és la que s’aplica a la ciutat de Barcelona i està estrictament 

lligada a la Norma Granada. 

1.2.1. Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, Títol 7. Espais Verds i Biodiversitat 

En aquestes ordenances és on queda recollit que el mètode de referència per fer les valoracions 

d’arbres i/o palmeres, afectats per qualsevol tipus d’activitat o situació, es fan segons la Norma 

Granada. 

El Capítol 1, recull la definició de la Norma Granada segons el funcionament que tindrà a Barcelona. 

Capítol 1. Disposicions generals, Article 71-4 Definicions: 

Norma Granada: Mètode per a la valoració d’arbres i arbusts ornamentals desenvolupada per “la 

Asociación de Parques y Jardines Públicos”. (1) 

En el capítol 2, Conservació dels espais verds, la ordenança mostra el procediment en aquells casos 

on l’arbrat de la ciutat, públic i privat, es veu afectat per l’execució d’obres. 
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Capítol 2. Conservació dels espais verds, Article 72-3 Afectacions per reforma de l’espai 

2. Els elements vegetals que per l’execució de les obres s’hagin de remoure o suprimir i es puguin 

trasplantar amb possibilitats de supervivència podran ser lliurats a l’organisme municipal 

competent per tal que els pugui replantar en un lloc adequat. El cost d’aquest trasllat anirà a càrrec 

del propietari del sòl. 

3. Quan no sigui sostenible el trasllat d’un element vegetal d’estat arbori o no sigui possible el 

manteniment del mateix nombre i tipus d’elements vegetals existents, dins del mateix àmbit o en  

un altre de la ciutat, el propietari haurà de preveure una indemnització econòmica per la  pèrdua a 

favor de l’Ajuntament. La valoració es realitzarà d’acord amb la Norma Granada en la versió 

indicada a l’ article 74-8. En cas  que el projecte de reforma contempli la replantació de nova 

vegetació, el seu valor Norma Granada es detraurà del valor Norma Granada de la plantació que 

s’elimina. En cas que la nova plantació no cobreixi el valor de la plantació destruïda caldrà que aboni 

la diferencia. (1) 

Al capítol 4, Protecció de l’arbrat, es fa referència al valor patrimonial, aquest ens ve donat per la 

necessitat de protegir el verd dins la ciutat. També trobem el procediment a seguir quan l’arbrat de 

la ciutat, es veu afectat per plans de reformes. 

Capítol 4. Protecció de l’arbrat, 

Article 74-6 Compensació per pèrdua de massa arbòria 

Quan la urbanització o reforma projectada impliqui la pèrdua o el trasllat de l’arbrat existent se 

seguiran les disposicions establertes a l’article 72-3 d’aquest títol, relatiu a les afectacions per 

reforma de l’espai. 

Article 74-7 Valor patrimonial de l’arbrat 

L’arbrat de la ciutat de Barcelona en constitueix el patrimoni arbori. La desitjable presència d’arbrat 

urbà precisa, necessàriament, una cura i vigilància continuades al llarg dels anys, de manera que 

qualsevol arbre adult i sa és el resultat d’un esforç de caràcter tècnic i econòmic, la qual cosa li 

atorga un valor patrimonial. (1) 
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Finalment a l’Article 74-8 trobem un llistat de les possibles funcions de la Norma Granada a la ciutat 

de Barcelona. 

Article 74-8 Norma Granada 

1. El mètode de valoració econòmica de l’arbrat , en tot el terme municipal de Barcelona, és 

el que s’estableix a la Norma Granada. 

2. La valoració patrimonial de les afectacions produïdes a l’arbrat per obres de caràcter públic 

o privat seran valorades segons la Norma Granada i de la mateixa manera es valoraran els 

projectes de replantació a què fa referència l’article 74-5 d’aquest títol. 

3. El valor Norma Granada de les afectacions produïdes i dels arbres previstos a la replantació 

haurà de ser equivalent. 

4. Quan pels danys ocasionats a un arbre resulti, mort, abatut o malmès l’organisme 

competent valorarà l’arbre segons la Norma Granada a efectes d’indemnització. (1) 

1.3. Mètodes antecedents: (2) (3) (4) 

El primer mètode de valoració d’arbres ornamentals que va haver-hi a España, s’anomena ICONA 

(1975), està inspirat en mètodes anglosaxons i suïssos. Es basa en la elaboració de sis indicadors 

(classificació per espècies i varietats, valor estètic, funcional i estat sanitari, situació, raresa, 

singularitat i relació edat diàmetre) mitjançant el producte d’aquests, trobem el valor final de 

l’exemplar. També aporta una metodologia per a la valoració de ferides al tronc i pèrdues de 

branques o arrels. Però no contempla un gran número de palmàcies i les tracta d’arbre dicotiledoni. 

Alguns dels aspectes criticables d’aquest primer mètode són; que no utilitza cap paràmetre 

econòmic a la fórmula, l’ús de fórmules de tipus polinòmic de difícil conversió a euros i difícil 

justificació, no s’havien fet actualitzacions i ometia blocs importants de vegetació ornamental. 

Veien les mancances del mètode ICONA, José Bernardo Palomares (1987), desenvolupa un mètode 

per valorar econòmicament les palmeres. Conjuntament amb l’aportació de diferents opcions per 

a valorar exemplar amb varis peus, i per a valorar danys parcials. 

Per una altra banda, Espluga (1989) crea un model per determinar el valor bàsic en funció de la 

mida de l’exemplar i de l’espècie a la que pertany. I Caballer (1989 i 1993) planteja un model de 
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valoració mitjançant l’ús conjunt del mètode dels valors objectiu-subjectiu i el mètodes 

economètrics, per tal de salvar el component d’arbitrarietat dels models aplicats fins el moment. 

També proposa una valoració conjunta d’un jardí complet o conjunt ornamental. 

A finals dels anys vuitanta, la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) (5) amb 

l’ajuda de la UNESCO a través del programa MAB, de la E.T.S. de Ingenieros de Montes de Madrid i 

un grup d’especialistes, es proposen revisar els models anteriors conjuntament amb la revisió de 

diferents models publicats a arreu del món per tal d’obtenir una eina de valoració d’arbrat 

ornamental útil per als professionals del sector, elaborant la que serà la primera versió de la Norma 

Granada (1990). 

La Norma Granada neix amb la voluntat de ser revisada periòdicament, la primera revisió és el 

1999, amb aquesta revisió, s’afegeixen fitxes que recullen variables referents al estat fisiològic 

general, estètic i funcional, i altres, amb la finalitat de reduir la subjectivitat del taxador. Es 

complementa la normativa amb un mètode per valorar ferides al tronc i al sistema radicular, 

s’amplia el catàleg d’espècies i s’afegeix un mètode per a valorar arbustos. 

La segona revisió es realitza el 2006 i es corregida el 2007, aquesta revisió s’origina per tal d’ajustar 

els valors obtinguts per la Norma Granada, als valors reals dels que s’esperaria trobar al mercat, 

doncs es considera en general que els valors que s’obtenen són molt elevats. Per això es deixarà 

d’utilitzar el sigmoide de Richards i es proposa una equació polinòmica de segon grau que té en 

compte el perímetre de l’exemplar i el preu del exemplar de mida estàndard (10-12 cm) per a 

obtenir el valor bàsic del que es parteix a l’hora de valorar un exemplar.  

També s’estableix que la normativa no podrà permetrà incrementar en excés el valor bàsic. Donat 

que fins llavors els factors correctors permetien l’augment del valor bàsic fins un 800% I per tant es 

decideix limitar fins un 50% aquest augment.   

La versió que s’ha aplicat fins ara ja porta 13 anys funcionant i ens consta que actualment s’ha volgut 

actualitzar el mètode. Però no ens ha estat possible accedir a una publicació recent. Tot i així, en un 

article del 2013 es planteja la revisió de la Norma i es marquen els següents objectius; “...analizar 

los resultados de su aplicabilidad, identificar puntos débiles, ampliar el número de especies y las 

zonas climáticas que abarca, adaptar algunos de los factores intrínsecos y extrínsecos, analizar 

desde un punto de vista matemático el procedimiento de cálculo, los resultados y su ajuste a la 
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realidad y enriquecer la publicación existente con aclaraciones e incluso con una propuesta de 

morfología de informe de valoración que permita mejorar su uso y la calidad de los trabajos y que 

se incorporaría a la aplicación informática de cálculo.” (6) 

1.4. Mètode (Norma Granada): 

En aquest apartat intentarem explicar de forma resumida el mètode que descriu la Norma Granada 

per a la valoració dels elements vegetals de la ciutat. 

1.4.1. Definicions 

El mètode Norma Granada permet la valoració d’elements vegetals que agrupa en els següents 

grups; Coníferes, Frondoses, Palmeres i Arbustives. 

La Norma Granada té per objectiu obtenir un valor econòmic, aquest ha de representar el valor real 

que trobaríem a un viver, en cas que disposessin d’exemplars de la mateixa espècie, i amb una mida 

i característiques similars a les de l’exemplar valorat. 

Al mateix temps, es vol que el valor econòmic reflecteixi el valor de l’exemplar concret i no només 

el que li correspondria només per espècie i mida. Per això es parteix de les tres definicions que es 

mostren a continuació: 

- Arbre ideal: Exemplar que creix a un lloc adequat per al seu desenvolupament amb un 

aspecte fenotípic que es correspongui al estàndard de la seva espècie i que estigui lliure de 

malalties i ferides. 

En aquest cas es tracta de l’exemplar que representa la perfecció de les característiques pròpies 

d’una espècie, i per tant, el valor d’aquest exemplar imaginari correspon al 100 % del valor bàsic 

que pot obtenir un exemplar. I ens ha de servir de punt de referència per a la valoració de l’estat 

del arbre que s’ha de valorar. 

- Arbre substituïble: “Aquells arbres que podem trobar al mercat un exemplar amb una mida 

i característiques similars a les del arbre valorat.” (7) 

- Arbre no substituïble: Aquells arbres que no podem trobar al mercat un exemplar amb una 

mida i característiques similars a les del arbre valorat. 
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1.4.2. Valor bàsic (Vb) 

 “És el valor de mercat d’un exemplar similar al arbre valorat.”  Per a poder obtenir aquest valor ens 

caldrà determinar quin dels casos següents correspon al del element valorat: Arbre substituïble, no 

substituïble o Palmera. 

En aquells casos en els que sigui possible obtenir el preu de mercat d’un exemplar similar en mida 

(arbres substituïbles), el valor bàsic s’obtindrà a partir de la mitjana dels valors de mercat, tal i com 

es mostra a l’equació (1-1).  

 𝑉𝑏 = 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑠 (1-1) 

En aquells casos on no sigui possible trobar preus de mercat d’exemplars similars (arbres no 

substituïbles), el valor bàsic s’obtindrà seguint la següent equació (1-2). 

 𝑉𝑏 = 𝜔 · µ · (0,0059 · 𝑥2 + 0,0601 · 𝑥 − 0,324) (1-2) 

On:  

ω és el coeficient corresponent a la espècie segons la seva zona climàtica segons la 

classificació Köppen. En el nostre cas, els climes comuns a la Península Ibèrica són els 

següents: 

- Csa: clima mediterrani i subtropical amb estius secs. Amb un temperatura mitjanes 

mitja el mes més fred per sobre els 0 C però per sota els 18C. I la temperatura mitja 

el mes més càlid major als 22C. Estació seca al estiu. 

- Csb: Igual al Csa, amb la diferència que la temperatura mitja al mes més càlid no 

supera els 22 C. 

- Cbf: Igual al Csb amb la diferència que presenta una humitat constant i pluges 

durant tot l’any. 
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µ és un coeficient corrector que caracteritza edafològicament l’indret on creix l’arbre 

valorat. Podent prendre valors entre 0,95 i 1,15 en funció de la idoneïtat del sòl en relació 

als requeriments de la pròpia espècie que s’està valorant.  

- µ=0,95 sòl excel·lent tant en textura, estructura i fertilitat 

- µ=1,00 sòl que correspon al estàndard adequat a la espècie 

- µ=1,05 sòl poc adequat al estàndard de la espècie 

- µ=1,10 sòl inadequat al estàndard de la espècie 

- µ=1,15 arbre en escocell i/o paviment dur  

x és el perímetre del exemplar a valorar, mesurat a 1 m d’alçada des del terra. 

En el cas de les palmeres el valor bàsic s’obtindrà utilitzant la equació (1-3) que es mostra 

a continuació: 

 
𝑉𝑏 = 𝑉𝑐 · (

ℎ

𝑘
)

2

 (1-3) 

On: 

Vc és el valor característic, aquest representa per a cada espècie el preu mitjà teòric del 

mercat, per a un exemplar de la mateixa espècie amb la mida mínima comercial.  A la 

pàgina web de la AEPJP (5) trobem els llistats amb els valors corresponents a cada espècie. 

h pren el valor de la altura del tronc en centímetres 

k és la constant de creixement , els valors corresponents per las diferents espècies també 

els podem trobar a la pàgina web de la AEPJP (5). 

1.4.3. Valor final (Vf): 

En els tres casos descrits anteriorment per obtenir el valor bàsic, s’aplicarà la següent equació (1-4) 

per obtenir el valor final del exemplar valorat. Aquesta utilitzà els factors correctors intrínsecs i 

extrínsecs per corregir el valor bàsic.  

 𝑉𝑓 = (𝑉𝑏 · 𝐸𝑙𝑠) · (1 + 𝐸𝑙𝑒) (1-4) 
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On: 

Factors intrínsecs (Els): Aquests factors correctors els utilitzarem per tal d’ajustar el valor 

bàsic en funció de les característiques pròpies de l’arbre valorat. Per tal d’obtenir valors el 

més objectius possible el mètode NG disposa de diferents característiques que el taxador 

podrà valorar o no, puntuant-les en funció del grau d’incidència que tinguin aquestes sobre 

l’estat de l’arbre. Podent prendre els següents valors: 

- Sense incidència per a la valoració:              1 

- Incideix lleument al valor de l'arbre:         0,75 

- Incideix mitjanament al valor de l'arbre:   0,5 

- Incideix severament al valor de l'arbre:       0 

A continuació es mostren els paràmetres dels factors correctors intrínsecs per a les 

diferents parts a valorar (Taula 1 -1). 

Taula 1 -1 Factors intrínsecs  

 
 

Zona radical (S1) 

Sistema radical sencer Presència de fongs 

Arrels normalment superficials Compactació del sòl 

Arrels estranguladores Escocell insuficient 

Podriments Altres 

Ferides mecàniques   
Tronc (S2) 

Escorça amb cavitats Xancres 

Ferides mecàniques o altres Tumors 

Despreniments d'escorça Perforacions 

Fongs Rebrots d'emergència 

Insectes Exsudacions 

Inclinació  Altres 

Torsió sobre l'eix   

Branques principals (S3) 

Descompensació perillosa Escocell insuficient 

Branques seques Fongs 

Escombres de bruixa Insectes 

Fissures Ferides 

Cavitats Poda incorrecte o descompensada 
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Xancres Altres 

Perforacions   

Branques secundàries i terminals (S3) 

Branquetes seques o mortes Gemes anormals 

Insectes Gemes descolorides 

Creixement descompensat Altres 

Fulles (S5) 

Fulles amb punts de color negre o marró, 
taronges o vermells, grisos o blancs 

Creixement descompensat respecte el nervi 
principal 

Taques internervals Insectes 

Decoloració Fongs 

Excrescències Forats causat per perforadors 

Agalles Altres 

Fulles cloròtiques   

 

 

Per a obtenir el corrector intrínsec definitiu, primer es farà la mitjana per a cada part de 

l’arbre, dels valors adjudicats a les característiques que s’han tingut en compte. És a dir, 

s’obtindran els valors mitjans de S1, S2, S3, S4 i S5. I a continuació farem la mitja dels valors 

obtinguts anteriorment, sempre que s’hagin valorat aspectes de totes les parts. En aquells 

casos on no s’hagin valorat aspectes d’una part, aquesta no la tindrem en compte  a l’hora 

de calcular els factors intrínsecs finals. 

Factors extrínsecs (Ele): Per l’altra banda tenim els factors correctors extrínsecs que ens 

permetran valorar característiques de l’exemplar úniques que atorguen un valor 

addicional.  

Aquests s’agrupen en tres grups, estètic i funcional (Taula 1-2) pot arribar a augmentar un 

10% el valor bàsic i després Representativa i raresa (Taula 1-3) i Situació (Taula 1-4) que 

poden augmentar un 20% el valor bàsic de l’exemplar cada un dels dos grups fent un total 

de l 40% del valor bàsic. 

El valor dels factors correctors extrínsecs s’obté realitzant la suma dels valors obtinguts 

amb els subgrups Ele1, Ele2 i Ele3. 

A continuació es mostren els paràmetres dels factors correctors extrínsecs: 
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Estètic i funcional (Ele1) 

En aquest subgrup trobem les característiques relacionades a l’arbre i a la seva 
funcionalitat.  

Taula 1-2 Factors extrínsecs, estètics i funcionals (Ele1) 

 
 

Estètic i funcional (Ele1)  

Compleix  
Compleix 

mitjanament No Compleix  

  0,1 0,05 0 

Copa equilibrada       

Silueta       

Floració intensa       

Fragància de les flors       

Pantalla sonora o visual       

Color de la escorça       

Interès propi de l'arbre       

Control de la reflexió solar       

Privacitat del lloc       

Control de la erosió       

Poda en formes especials       

Altres       
 

Representativa i  raresa (Ele2) 

En aquest subgrup, es valora les qualitats simbòliques de l’arbre que representa 
per a la ciutat. 

Taula 1-3 Factors extrínsecs, representativa i raresa (Ele2) 

 
 

Representativa i raresa 
(Ele2) 

 
Compleix  

Compleix 
mitjanament No Compleix  

  0,2 0,1 0 

Arbre únic a la zona       

Qualitats històriques       

Qualitats culturals       

Qualitats simbòliques       

Altres       
 

Situació (Ele3) 

En aquest tercer subgrup es considera l’espai on està situat l’exemplar. 
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Taula 1-4 Factors extrínsecs, situació (Ele3) 

 
 

Situació (Ele3)  
Compleix  

Compleix 
mitjanament No Compleix  

  0,2 0,1 0 

Contribueix a la millora ambiental       

Contribueix ala millora plàstica        

Situat a un jardí botànic        

Situat a un jardí històric       

Situat a un lloc adequat       

Altres       
 

1.4.4. Valoració de danys 

Per altra banda la Norma Granada també  permet valorar danys ocasionats a l’arbrat i palmeres 

però el nostre interès es centrarà en la part vista fins ara i per això no entrarem en detalls sobre la 

valoració de danys. 

1.5. Norma Granada i Normativa 

1.5.1. Protecció del Verd 

Arribat aquí podem concloure que la Norma Granada juga un paper important a la vida dels arbres 

de la nostra ciutat, fins al punt que l’Ajuntament disposa d’un departament de Parcs i Jardins de 

Barcelona, per a assegurar-ne la seva aplicació, ja que no són poques les valoracions que es realitzen 

cada any a la ciutat de Barcelona. 

Aquest departament s’anomena Protecció del Verd, les valoracions que realitzen les agrupen en 

funció de cada cas (Figura 1). 
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Figura 1 Tipus d’expedients que poden implicar l’ús del mètode de valoració, Norma Granada 

1.5.2. Utilitats Norma Granada a la ciutat de Barcelona: 

Valoració patrimonial de l’arbrat i palmeres de la ciutat, públic i privat. 

S’utilitza per a tramitació de llicències d’obra (valoració de l’arbrat present i de la proposta de 

plantació), per a la tramitació de tales (sempre que no siguin d’urgència), permisos per a realitzar 

obres a la via pública i aquestes puguin afectar a l’arbrat de la ciutat i per a la concessió de guals, 

en aquells casos on la actuació pugui afectar arbrat urbà, públic o privat.  

Valoració de danys a l’arbrat i palmeres 

Aquesta funció s’utilitza per a la valoració d’accidents o afectacions que han ocasionat ferides  a 

l’arbrat i/o palmeres de la ciutat. 

 

Protecció 
del Verd

Accidents

Afectacions

Guals

Llicència 
d'obra

Permisos

Tales
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2. Definició i caracterització d’arbre substituïble 

2.1. Introducció 

En aquest apartat iniciem l’anàlisi del mètode, per això començarem per la primera diferenciació 

que estableix el mètode NG, com hem vist anteriorment, el primer pas a l’hora de valorar arbrat 

consisteix en definir si l’arbre a valorar és o no substituïble. 

2.2. Definició 

Així doncs, primer ens caldrà establir què és un arbre substituïble. I per això primer analitzarem la 

definició que ens dona la Norma i hem citat anteriorment: 

“Aquells arbres que podem trobar al mercat un exemplar amb una mida i característiques similars 

a les del arbre valorat.” (6) 

Aquesta definició, ens dona dos directrius per a determinar que és un arbre substituïble. 

Per una banda, la mida, en el cas de coníferes i frondoses, el perímetre del tronc a un metre 

d’alçada, i en el cas de les palmeres la seva alçada mesurada en centímetres (tot i que com hem 

vist, les palmeres no les classifica entre substituïble i no substituïble).   

Per altra banda, tenim l’altra directriu que ens diu que l’arbre de viver ha de tenir unes 

característiques similars a l’arbre que es vol valorar, en aquest cas la subjectivitat del taxador haurà 

de participar. Ja que, que significa característiques similars? Un arbre que ha crescut en un entorn 

determinat adaptant-se a les formes que l’envolten i les condicions del sòl, pot trobar un exemplar 

equivalent, en quan a característiques es refereix, dins dels arbres de viver o comercials? L’arbre 

que ha aconseguit adaptar-se a les condicions que ofereixen les nostres ciutats, de normal, no les 

més favorables per al seu desenvolupament, podrà ser substituït fàcilment per un exemplar que 

estava adaptat a unes condicions favorables? 
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2.3. Primera Directiu: Una mida similar 

2.3.1. Frondoses:  

En el cas de les frondoses és fàcil trobar catàlegs de vivers on el preu dels exemplars està relacionat 

amb el perímetre, i per tant és fàcil trobar el valor bàsic dels exemplars valorats com a substituïbles, 

sempre que les característiques de l’exemplar siguin equivalents a les de un arbre de viver. 

Tot i així, s’observa que no per a totes les espècies es disposa d’exemplars de tots els perímetres, 

sinó que varia en funció d’aquesta. I per tant, ens es impossible establir un perímetre que serveixi 

de límit entre substituïble i no substituïble. 

2.3.2. Coníferes:  

En aquest cas ens ha estat impossible trobar vivers que les classifiquin en funció del perímetre i no 

de la alçada.  

Es per això que proposem determinar, les coníferes a valorar, com a substituïbles en funció de 

l’alçada i no el perímetre, sempre que l’alçada de l’exemplar no s’hagi vist afectada per ferides o 

podes. Per altra banda en el cas dels considerats no substituïble la valoració en funció del perímetre 

ens sembla adequada donada la facilitat per mesurar-la respecte l’alçada que molts cops cal fer una 

aproximació. 

2.3.3. Palmeres: 

En aquest cas la norma no estableix diferències entres substituïble i no substituïble, tot i així en 

aquest treball volem comprovar que la equació per calcular el valor bàsic de les palmeres del 

mètode ens permet obtenir valors similars als del mercat. Tot i així, ens és difícil trobar vivers que 

ofereixin exemplars de totes les espècies que contempla la Norma Granada i per això realitzarem 

la comprovació amb aquelles espècies que hem aconseguit trobar preus de viver.  

A continuació es mostra la comparació entre els preus obtinguts per l’equació que proposa la 

normativa i els preus que hem pogut trobar a vivers, cal remarcar que només hem estat capaços de 

trobar preus de vivers per a poques espècies que representen un a minoria del tota d’espècies 

contemplades per la normativa, i per tant, es de poca utilitat dividir les palmeres entre substituïbles 
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i no substituïbles. Tot i així, observem que els preus de vivers són superiors als obtinguts per la 

equació, tot i que la diferència de preus es redueix a mesura que augmenta l’alçada de l’exemplar, 

tal i com es mostra  a  la Taula 2-1 i a les gràfiques que mostren l’evolució dels preus d’un exemplar 

substituïble i un de no substituïble, en funció de l’alçada. En el cas de la Gràfica 2.1 l’espècie és la 

Trachycarpus fortunei i a la Gràfica 2.2 és la Washingtonia robusta. 

Taula 2-1  Valor d’un exemplar substituïble i un de no substituïble, en funció de l’alçada 

 
 

 

Espècie

Tipu Substituïble No substituïble Substituïble No substituïble Substituïble No substituïble Substituïble No substituïble

10 12,03 € 0,96 € 0,06 € 68,20 € 1,98 €

20 48,11 € 3,82 € 0,24 € 72,45 € 7,90 €

30 108,25 € 19,25 € 8,60 € 0,55 € 114,30 € 17,78 €

40 192,45 € 28,00 € 15,30 € 0,97 € 72,50 € 31,62 €

50 300,70 € 40,00 € 23,90 € 1,52 € 150,00 € 49,40 €

60 90,00 € 433,01 € 55,00 € 34,42 € 13,00 € 2,18 € 150,00 € 71,14 €

80 90,00 € 769,79 € 55,00 € 61,18 € 19,95 € 3,88 € 126,46 €

100 380,00 € 1.202,80 € 90,00 € 95,60 € 33,00 € 6,06 € 360,00 € 197,60 €

150 490,00 € 2.706,30 € 260,00 € 215,10 € 13,64 € 444,60 €

200 490,00 € 4.811,20 € 382,40 € 24,26 € 790,40 €

Espècie

Tipu Substituïble No substituïble Substituïble No substituïble Substituïble No substituïble Substituïble No substituïble

10 0,75 € 0,48 € 29,00 € 0,54 € 0,69 €

20 3,00 € 1,92 € 36,00 € 2,16 € 2,77 €

30 6,75 € 4,33 € 57,00 € 4,87 € 6,24 €

40 12,00 € 7,70 € 69,17 € 8,66 € 11,09 €

50 18,74 € 12,03 € 85,00 € 13,52 € 17,32 €

60 26,99 € 17,32 € 100,21 € 19,48 € 24,95 €

80 47,98 € 30,79 € 130,33 € 34,62 € 44,35 €

100 715,00 € 74,97 € 48,11 € 167,13 € 54,10 € 69,30 €

150 975,00 € 168,68 € 108,25 € 229,75 € 121,72 € 260,00 € 155,92 €

200 1.105,00 € 299,88 € 942,50 € 192,45 € 379,35 € 216,39 € 461,50 € 277,19 €

225 1.105,00 € 379,53 € 942,50 € 243,57 € 436,15 € 273,87 € 350,82 €

250 468,56 € 1.105,00 € 300,70 € 564,80 € 338,11 € 433,11 €

275 1.105,00 € 566,95 € 1.105,00 € 363,85 € 519,55 € 409,11 € 598,00 € 524,06 €

300 674,72 € 1.105,00 € 433,01 € 711,20 € 486,88 € 780,00 € 623,67 €

325 791,86 € 508,18 € 833,35 € 571,40 € 731,95 €

350 918,37 € 589,37 € 1.094,60 € 662,69 € 1.300,00 € 848,89 €

400 1.199,51 € 769,79 € 962,00 € 865,56 € 1.001,00 € 1.108,75 €

450 1.518,13 € 974,27 € 1.242,80 € 1.095,47 € 1.404,00 € 1.403,26 €

500 1.874,23 € 1.202,80 € 1.293,50 € 1.352,43 € 1.592,50 € 1.732,42 €

Espècie

Tipu Substituïble No substituïble Substituïble No substituïble Substituïble No substituïble Substituïble No substituïble

50 90,00 € 5,82 € 1,45 € 3,77 € 1,05 €

60 90,00 € 8,38 € 2,08 € 5,43 € 1,51 €

80 107,23 € 14,89 € 3,70 € 9,66 € 2,69 €

100 114,95 € 23,27 € 35,00 € 5,78 € 35,00 € 15,09 € 35,00 € 4,21 €

150 214,18 € 52,36 € 35,00 € 13,01 € 35,00 € 33,95 € 35,00 € 9,46 €

200 288,75 € 93,08 € 70,00 € 23,13 € 70,00 € 60,36 € 70,00 € 16,83 €

225 288,75 € 117,80 € 70,00 € 29,27 € 70,00 € 76,39 € 70,00 € 21,30 €

250 358,75 € 145,43 € 36,14 € 94,30 € 26,29 €

275 358,75 € 175,97 € 150,00 € 43,73 € 150,00 € 114,11 € 150,00 € 31,81 €

300 436,25 € 209,42 € 52,04 € 135,80 € 37,86 €

325 468,75 € 245,78 € 61,08 € 159,38 € 44,43 €

350 601,25 € 285,05 € 70,83 € 184,84 € 51,53 €

400 468,75 € 372,31 € 92,52 € 241,42 € 67,31 €

450 656,50 € 471,20 € 117,09 € 305,55 € 85,18 €

500 715,00 € 581,73 € 144,56 € 377,22 € 105,16 €

Yucca Aloifolia Yucca elephantipes Yucca gloriosa

Cycas revoluta

Phoenix canariensis Phoenix dactylifera Trachycarpus fortunei Washingtonia filifera

Washingtonia robusta

Butia capitata Chamaerops humilis Cordyline australis
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Gràfica 2.1 Evolució dels preus d’un exemplar substituïble i un de no substituïble, en funció de 

l’alçada de l’espècie Trachycarpus fortunei 

  

 

Gràfica 2.2 Evolució dels preus d’un exemplar substituïble i un de no substituïble, en funció de 

l’alçada de l’espècie Washingtonia robusta 
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2.4. Segona directiu: característiques similars 

Quan ens centrem en la segona directriu és quan ens sorgeixen els majors dubtes, quines són les 

característiques que fan un arbre substituïble o no substituïble.  

La Norma Granada ens diu que són substituïbles aquells arbres dels que es pot trobar un exemplar 

amb característiques similars a vivers, per tant, seran substituïbles aquells arbres que presentin 

característiques similars als arbres de viver. 

Cal determinar de forma clara les característiques dels arbres i palmeres que podem trobar als 

vivers.  

En primer lloc ens cal fer referencia a la forma com es subministra l’exemplar, ja que d’aquesta en 

dependrà en gran part l’arrelament del nou exemplar.  

Actualment les formes de cultiu a viver pot ser a terra o directament en contenidor. En el cas dels 

cultivats a terra podran subministrar-se amb arrel nua, pa de terra o be en contenidor , sempre que 

es realitzi un cicle creixent dins del contenidor. 

Així doncs, disposem de tres formes diferents, de la manera com ens poden subministrar l’arbrat, 

aquest factor farà que el valor variï entre dos exemplars de la mateixa espècie i mida. 

- Arrel nua de difícil arrelament. I per tant no podem considerar els exemplars que es 

subministren d’aquest forma com a element per a obtenir el valor bàsic.  

- Pa de terra en aquest cas la dificultat d’arrelament es menor, i per tant considerem que el 

valor d’aquets exemplars pot ser tingut en compte a l’hora de calcular el valor bàsic dels 

elements substituïbles 

- Contenidor aquesta forma de subministrament és la que considerem més adequada per al 

càlcul del valor bàsic ja que les probabilitats d’arrelament del nou exemplars són majors. 

En segon lloc cal tenir en compte els criteris que marquen la producció als vivers, per una banda es 

te en consideració la tipologia de l’arbrat que es vol formar, com poden ser; fletxats, estàndard, de 

port arbustiu o amb varis troncs. Per altra banda cal tenir en compte els criteris de qualitat de 

subministrament de nous exemplars que ens marca la Normativa Tècnica de Jardineria, aquests són 

els següents: 
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- Formats i estructurats correctament 

- Ramificació conforme a l’espècie i cultivar 

- No mostrar signes d’envelliment 

- Número de branques principals adequats a l’espècie i cultivar, així com a la tipologia de 

formació. 

- El sistema radicular ha d’estar ben format i correspondre en forma i grandària amb les 

pròpies a l’espècie, cultivar i edat de l’exemplar. 

- El perímetre l’alçada total, la de la capçada, l’amplada d’aquesta han de correspondre a la 

edat del exemplar i tipus de formació que se l’hi vol donar 

- Altres paràmetres que cal que corresponguin a l’espècie i cultivar de l’exemplar; coloració 

i densitat del fullatge. 

Així doncs podem observar, que a dia d’avui la producció d’arbrat permet l’obtenció d’exemplars 

formats de diverses maneres amb uns estàndards de qualitat que recorden la definició d’arbre ideal 

de la Norma Granada i per tant difícilment trobarem un exemplar a valorar que pugui mostra unes 

característiques més destacables que les d’un exemplar de viver.  

Per altra banda, caldrà tenir en consideració les característiques particulars, que permeten, al  

exemplar valorat, sobreviure i créixer al seu entorn, i valorar si serià possible l’arrelament d’un nou 

exemplar de mida similar i el seu desenvolupament seria viable. Donat que en casos particulars, 

l’exemplar no sempre es troba en un entorn que afavoreixi el correcte desenvolupament, podent 

torbar edificis o estructures que limitin l’espai o les hores de llum, altres arbres que competeixin 

pels recursos o espais reduïts, d’entre d’altres. Tot i així donat que la normativa permet la 

replantació en altres espais i sovint els projectes que afecten arbrat contemplen la reforma de 

l’espai, les condicions dels nous exemplars serà diferent i per tant no serà possible valorar 

prèviament les probabilitats d’arrelament. 

I per tant considerem que la segona directiva és de difícil aplicació sense recorre a la subjectivitat i 

per tant proposem eliminar-la. 
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3. Revisió dels paràmetres extrínsecs i intrínsecs 

3.1. Introducció 

En aquest apartat ens centrarem en analitzar els factors correctors, tan intrínsecs com extrínsecs 

per tal de determinar-ne la seva utilitat. 

En aquest punt de la Norma Granada és potser on la subjectivitat del taxador entra més en joc. 

3.2.  Estat actual 

En versions anteriors els factors correctors permetien augmentar considerablement el valor bàsic, 

actualment el mètode de la versió del 2006, només permet augmentar un 50% el valor bàsic 

d’aquells exemplars que aporten un benefici a la ciutat donades les característiques que es 

descriuen als factors extrínsecs. Per altra banda els factors intrínsecs permeten rebaixar el valor 

bàsic en aquells exemplars que les seves característiques no són les esperades al exemplar en funció 

de la espècie. 

3.3. Anàlisi i proposta 

En aquest apartat volem proposar dues modificacions del funcionament dels factors correctors, en 

primer lloc volem fixar certes variables que creiem més importants, per tal de reduir la variació 

entre valoracions de diferents taxadors.  

I en segon lloc volem proposar una modificació del valor dels diferents grups de variables, per tal 

d’aconseguir un valoració que creiem més justa.  

3.3.1. Factors intrínsecs 

En aquest cas, la obtenció del factor intrínsec final només dependrà de les característiques que el 

taxador hagi cregut oportú tenir en compte, de manera que el valor final pot variar en funció del 

criteri seguit i de les característiques valorades.  
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Així doncs, i aprofitant que les característiques dels factors intrínsecs a valorar contemplen una 

amplia varietat d’aspectes a tenir en compte de les diferents parts de l’arbre, proposem la valoració 

obligada, d’entre aquets aspectes, dels que representin un valor major.  

A continuació  examinarem les característiques de cada part de l’arbre que poden ser valorades  

Zona radical 

En primer lloc tenim les característiques que ens permetran calcular el factor corrector de la zona 

radical. En aquest cas no sempre es possible detectar l’estat de les diferents característiques per 

això no creiem convenient fixar-ne la valoració obligada, però si la recomanació de valorar certs 

aspectes que poden suposar el risc de caiguda de l’exemplar i per tan ocasionar danys. 

D’entre totes les característiques que hem mencionat en capítols anteriors creiem important 

destacar:  

- La presència o no d’arrels anormalment superficials, ja que la seva presència poden 

suposar falta de subjecció,   

- També cal considerar si s’observen o no ferides mecàniques que puguin malmetre la 

subjecció del exemplar al sòl.  

Els altres  dos paràmetres que considerem importants no estan tan directament relacionades amb 

l’estat de l’arbre: 

- Escocell insuficient, aquesta variable és indiscutible que limitarà el creixement de 

l’exemplar, ja sigui pel poc espai disponible per al desenvolupament del sistema radicular, 

que pot implicar falta de subjecció i/o pel creixement en gruix del tronc, donat que si esgota 

l’espai disponible pot causa l’estrangulament del tronc. 

- Compactació del sòl, en aquest cas, no és l’espai el que limita el creixement, sinó 

l’estructura del sòl, en aquest cas compactada en excés, dificultant l’exploració del sòl al 

sistema radicular, fet que com en el cas anterior pot suposar un risc de caiguda de 

l’exemplar per falta de subjecció.  
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Aquestes descriuen l’entorn, però totes dues suposen una dificultat per al correcte 

desenvolupament de la planta, i per tant cal tenir-les en consideració. També cal tenir en compte 

que un exemplar capaç de desenvolupar-se en unes condicions adverses, no hauria de perdre valor. 

La resta de paràmetres que es poden considerar de forma no obligada són:  

• Sistema radical sencer  

• Arrels estranguladores  

• Podriments   

• Presència de fongs   

• Altres (Aixecament del sòl) 

En segon lloc trobem les característiques del tronc, aquestes fàcilment visibles en comparació a 

l’anterior i per tant més fàcils de valorar. Per això en aquest cas volem destacar-ne i proposem la 

obligatorietat de valorar els aspectes següents: 

-  Escorça amb cavitats en aquells casos on la cavitat és superior al 40% del perímetre suposa 

un indicador de la perillositat potencial de l’arbre i suposa valorar la retirada de l’exemplar. 

- Els tres següents aspectes ferides mecàniques o altres, xancres i podriments, si superen el 

40% del perímetre suposen un risc i  per últim  

- La inclinació del tronc, en aquest cas quan la inclinació és superior a 40º també suposa un 

risc i per tant és un criteri a tenir en compte. (7)  

A continuació es mostren totes les característiques valorables no obligades referents al tronc:   

• Despreniments d'escorça  

• Fongs  

• Insectes  

• Torsió sobre l'eix  

• Tumors  

• Perforacions  

• Rebrots d'emergència  

• Exsudacions  

• Altres  
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En tercer lloc trobem les característiques relacionades amb les branques principals o estructurals, 

en aquest cas volem destacar i proposem la obligatorietat de valorar els aspectes següents: 

- Fissures, xancres i ferides. En tots tres casos la seva presència pot suposar un risc de 

caiguda, i per tant, els caldrà tenir en consideració. 

A continuació tenim totes les característiques d’aquesta part de l’arbre: 

• Descompensació perillosa  

• Branques seques  

• Escombres de bruixa   

• Cavitats  

• Exsudacions  

• Perforacions   

• Fongs  

• Insectes   

• Poda incorrecte o descompensada  

• Altres  

En quart lloc trobem les característiques relacionades amb les branques secundàries i terminals. 

-  Copa desequilibrada i Creixement descompensat, en tots dos casos pot suposar risc de 

caiguda, en el primer cas, a causa d’una distribució del pes desequilibrada suposa el que es 

coneix com efecte  palanca, en el cas del creixement descompensat el risc pot venir a causa 

del trencament de les branques podent produir danys. Tot i així cal tenir en compte que 

ambdues problemàtiques alguns cops es possible solucionar-les amb una poda. 

A continuació tenim totes les característiques d’aquesta part de l’arbre: 

• Branquetes seques o mortes  

• Insectes   

• Gemes anormals  

• Gemes descolorides  

• Altres  
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I finalment tenim el cas de les fulles, en aquest cas tampoc creiem rellevant destacar-ne aspectes 

per a la valoració obligada. A continuació tenim totes les característiques del fullatge: 

• Fulles amb punts de color negre o marró, taronges o vermells, grisos o blancs 

• Taques internervals 

• Decoloració 

• Excrescències 

• Agalles 

• Fulles cloròtiques 

• Forats causat per perforadors 

• Creixement descompensat respecte el nervi principal 

• Insectes 

• Fongs 

• Altres 

3.3.2. Valor dels factors intrínsecs 

Actualment el mètode considera que les diferents parts, quan es té en consideració com a mínim 

un aspecte de cadascuna de les parts, reben un 20 % del valor final dels factors correctors intrínsecs. 

En aquest treball proposem una modificació d’aquests percentatges, per això ens basem en la 

importància, que venim ressaltant, d’unes parts de l’arbre per sobre d’unes altres. Per una banda 

tenim la zona radical, el tronc i les branques principals, en tots tres casos si presenten certs 

desperfectes poden suposar un risc elevat de caiguda. I per tant considerem que han de tenir un 

pes superior a l’hora de valorar els factors correctors i per això proposem augmentar el valor 

d’aquestes tres parts fins al 25 %, quedant un 25 % que quedaria dividit entre branques secundàries 

i fulles amb un 12,5 % cadascuna.  

En aquells casos on no es valorin cap variable d’una part, el valor d’aquesta part s’haurà de repartir 

entre les parts valorades en proporcions iguals per a cada part valorada. 
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3.3.3. Factors extrínsecs 

En el cas dels factors extrínsecs no creiem convenient senyalar aspectes de major importància, 

donat que es tracta de característiques funcionals i estètiques que no tenen per objectiu valorar 

l’estat de l’arbre sinó augmentar-ne el valor en els casos on es cregui convenient. I per tant, no té 

sentit marcar certs paràmetres que poden no ser presents a tots els casos de forma generalitzada, 

sinó que en cada cas caldrà valorar els diferents aspectes per separat.  

3.3.4. Valor dels factors extrínsecs 

Per altra banda quan parlem de factors correctors extrínsecs, proposem l’eliminació del subgrup 

Ele3 (Situació) referent al  situació, i reorganitzar entre els altres dos grups les característiques, de 

manera que, “situat a un jardí botànic o històric”, passin als grup Ele2 (Representativitat i raresa) i 

“Contribueix ala millora ambiental o plàstica i situat a un lloc adequat” passin als Ele1 (Estètic i 

funcional).  

Al mateix temps modificar el percentatge del valor que poden augmentar el grups Ele1 passant a 

ser del 30 %, ja que són aquests, els que content les variables relacionades amb les característiques 

particulars de l’exemplar, que pretenen valorar les característiques úniques de l’exemplar, com per 

exemple floració intensa, copa equilibrada o bé característiques que aporten una funcionalitat a la 

ciutadania com ara el control de la reflexió solar, de l’erosió o servir com a pantalla sonora o visual.   
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4. Espècies invasores 

En aquest apartat intentarem establir un criteri per a la valoració d’espècies invasores, donat que 

la Norma Granada no observa un procediment diferenciat per aquest cas. En primer lloc serà 

necessari determinar que i quines són les espècies invasores presents al nostre país. 

4.1. Factors que  contribueixen a que una espècie sigui invasora 

L’èxit d’invasió de les espècies exòtiques depèn tant de les pròpies característiques de l’espècie com 

de les característiques del territori on s’introdueix. El fet que unes determinades espècies siguin 

invasores i altres no depèn principalment de la biologia i l’ecologia de cada espècie, i de les 

característiques de l’ambient receptor.  

Les espècies que no tenen un comportament invasor comprovat o que tenen un baix 

comportament invasor comprovat, en principi, no presenten cap problema, de moment. Cal tenir 

present, però, que en alguns casos aquestes espècies, si les condicions canvien i les afavoreixen 

poden arribar a convertir-se en invasores 

4.2. Classificació  de les espècies segons dispersió 

Amb la finalitat de trobar un criteri que ens permeti introduir una variable al mètode Norma 

Granada que diferencià les espècies invasores i classificar-les en funció del risc que suposen. 

Per aquest motiu les agruparem en tres categories en funció de la forma de dispersió, que 

determina la distancia a la que poden arribar les llavors des de la planta mare: 

• Plantes de dispersió inespecífica: 

- Agent dispersador: gravetat, residus de jardí, etc.  

- Distància de dispersió: menor de 100 m. 

• Plantes de dispersió anemocora:  

- Agent dispersador: vent.  

- Distància de dispersió: distàncies mitjanes al voltant dels 100 m, però poden 

superar 1 km.  
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• Plantes de dispersió endozoocora:  

- Agent dispersador: ocells i petits mamífers.  

- Distància de dispersió: fins a diversos kilòmetres.  

Així doncs un cop determinades les característiques pròpies de les espècies considerades 

potencialment invasores, caldrà determinar les que trobem a la ciutat de Barcelona, per això 

utilitzarem les dades de l’Estudi d’espècies invasores a la ciutat de Barcelona i proposta d’espècies 

alternatives. (9)  

A continuació podem observar les espècies potencialment invasores arbòries més presents als 

parcs de la ciutat (Taula 4-1). 

Taula 4-1  Llistat d’espècies potencialment invasores a Catalunya 

 
 

ESPÈCIE 
INVASORA A 
CATALUNYA 

FORMA 
PRINCIPAL DE 

DISPERSIÓ 

Acacia dealbata SI Endozoocòria 

Acacia saligna SI Endozoocòria 

Acer negundo SI Anemocoria 

Ailanthus altissima SI Anemocoria 

Eriobotrya japonica SI Endozoocòria 

Eucalyptus spp. SI Inespecífic 

Ligustrum lucidum SI Endozoocòria 

Robinia pseudoacacia SI Inespecífic 

Schinus molle SI Endozoocòria 

Styphnolobium japonicum SI Endozoocòria 

  

Per altra banda, a la ciutat de Barcelona, hem de tenir en compte la proximitat a Collserola, que 

com a Parc Natural cal evitar a proliferació d’aquestes espècies, per tal d’evitar danys a la fauna i 

flora autòctones. En aquest cas cal tenir en compte la prohibició de plantar a un radi d’ 1 km del 

Parc Natural de les espècies que es mostren a la  Taula 4-2. 
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Taula 4-2  Llistat d’espècies potencialment invasores prohibides a Collserola  

 
 

Espècie 

Prohibició de plantar a la 
franja de Collserola (límit de 
Parc Natural més un radi de 

1.000 metres a l’entorn) 

Catalogació segons el Reial 
Decret 630/2013 d’espècies 

exòtiques invasores 

Catalogació segons EXOCAT 
2012 (Les espècies 

exòtiques de Catalunya) 

Acacia dealbata X X   

Acer negundo X   X 

Ailanthus altissima X X X 

Ligustrum lucidum X     

Phytolacca americana X     

Robinia pseudoacacia X   X 

  

4.3. Proposta: 

Així doncs ens cal aplicar una variable per a les espècies invasores en funció de la capacitat de 

propagació d’aquestes. Tenint en compte que cal controlar el risc que s’escampin pel Parc Natural 

de Collserola. 

Per això proposem, a l’hora de valorar un exemplar que pertany a una espècie invasora, afegir un 

coeficient (ki) en funció de la capacitat d’invasió a la equació per a obtenir el valor final, de manera 

que l’equació per a calcular el valor final quedarà com es mostra a l’equació (4-1) . 

 𝑉𝑓 = [(𝑉𝑏 · 𝐸𝑙𝑠) · (1 + 𝐸𝑙𝑒)]·ki (4-1) 

Aquest coeficient podrà prendre valors del 0 al 1 en funció de la forma de dispersió i la proximitat 

a espais naturals, en el nostre cas Collserola. El valors proposats es mostren a la Taula 4-3 que 

podem veure a continuació: 

 

 

 



Aquí poseu el títol del vostre TFG   35 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Taula 4-3  Valors coeficient d’espècies invasores (k) 

 
 

 Forma de dispersió 

Distància a Parcs Naturals o espais 
boscosos* 

 (m) 
Inespecífic Anemocòria Endozoocòria 

0 0 0 0 

500 0,5 0,25 0,25 

1000 0,7 0,25 0,25 

2500 1 0,5 0,5 

+2500 1 0,75 0,5 

  

*Considerem espais boscosos zones verdes de la ciutat, com jardins històrics, botànics o de col·lecció. 

D’aquesta manera, donat que el valor d’aquests exemplars es veuria reduït en aproximar-se a zones 

naturals,  es facilitaria l’eliminació d’exemplars d‘espècies invasores en aquelles zones on controlar-

ne l’expansió és difícil i suposa costos anuals destinats a la eliminació de focus de propagació que 

van apareixent, com és el cas del Ailanthus altíssima (Figura 2) o l’ Acacia dealbata a Collserola. 

Permetent al mateix temps que aquells exemplars que es troben dins la ciutat, tot i ser espècies 

invasores mantinguin el seu valor patrimonial per tal de garantir-ne la protecció o la reposició per 

un altre exemplar d’una espècie no considerada invasora. 
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Figura 2 Fotogràfia d’Ailanthus altíssima a Collserola 
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5. Cas pràctic 

En aquest apartat realitzarem la valoració d’un exemplar, seguint la Norma Granada sense les 

modificacions proposades en aquest treball al mateix temps que analitzem els resultats obtinguts 

si apliquéssim els canvis proposats. 

Per això valorarem l’exemplar que es mostra a la Figura 3 

 

Figura 3 Fotografia d’un Ailanthus altissima a Vall d’Hebron a menys de 1.000 m de distancia de 

Collserola 
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5.1. Descripció de l’exemplar: 

En primer lloc ens caldrà determinar tipus (Frondosa/Conífera/Palmera), espècie i 

perímetre/alçada. 

En aquest cas es tracta d’una Ailanthus altissima amb un perímetre de 39 cm i pertany al grup de 

les  frondoses. 

Es tracta d’un exemplar d’ailant situat a un talús, disposa d’espai suficient per al seu 

desenvolupament i no està sotmès a competència a causa d’altres exemplars. Es tracta d’un arbre 

sa, que no se li aprecien ferides, plagues o malalties. El tronc creix sense inclinació i la capçada està 

equilibrada. S’aprecia falta de poda, i rebrots que surten de la base. 

5.2. Càlcul del valor bàsic 

Per tal de determinar si és substituïble o no, revisem els catàlegs dels vivers de la zona que hem 

pogut obtenir. I observem que d’aquesta mida se’n poden trobar viver i per tant considerarem 

l’exemplar com a substituïble. 

Els preus de viver per un exemplar de la mateixa espècie i mida similar (35-40 cm) es mostren a 

continuació: 476,45 € (contenidor), 55,00 € (arrel nua) i 70,00 € (arrel nua). 

I per tant, el valor bàsic de l’exemplar és de 200,48 €, corresponent a la mitjana dels valors anteriors. 

Però si apliquem el criteri que proposem en aquest treball i no tenim en compte aquells vivers que 

subministren els exemplars en arrel nua el valor bàsic seria de 476,45 €.  

Tot i considerar-la com a substituïble també calcularem el valor bàsic de l’exemplar seguint 

l’equació de no substituïble (5-1) amb la finalitat de comparar els resultats. 

 𝑉𝑏 = 𝜔 · µ · (0,0059 · 𝑥2 + 0,0601 · 𝑥 − 0,324) (5-1) 

On: 

ω en el cas de la Ailanthus altissima en el nostre clima que considerem com a tal el Csa, 

aquesta variable pren el valor de 8,86. 
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µ en aquest cas es tracta d’un exemplar plantat a terra amb espai suficient i per tant el 

considerem un valor de 1. 

x és el perímetre de l’exemplar en aquest cas, 39 cm. 

Un cop substituïdes les variable pels seus valors ens queda l’equació (5-2): 

 𝑉𝑏 = 8,86 · 1 · (0,0059 · 392 + 0,0601 · 39 − 0,324) (5-2) 

Obtenint un valor bàsic de 97,41 €.  

Així doncs veiem que el valor de l’exemplar considerat substituïble és més elevat que si el 

considerem no substituïble com s’observa a la Taula 5-1. 

Taula 5-1  Valors bàsics, en funció dels criteris dictats per la norma i proposats en aquest treball. 

 
 

 Criterí Valor bàsic 

Substituïble  200,48 € 

Substituïble (contenidor) 476,45 € 

No substituïble  97,41 € 
 

5.3. Càlcul del valor final sense corregir 

A continuació passarem a analitzar les característiques de l’exemplar per tal de determinar els 

factors correctors. 

Sense aplicar els canvis proposats en aquest treball els factors correctors podrien obtenir la següent 

valoració, donat que la Norma Granada no estableix cap obligatorietat per a obtenir els factors 

correctors, només es mostraran els grups on en destaqui alguna característica: 

Factors correctors intrínsecs sense modificar 

En aquest cas es tenen en compte les característiques que es creuen significants i per tant 

hi ha grups que no es tindran en compte com el S4 i S5. A la Taula 5-2 s’observen els valors 

atribuïts a les diferents característiques valorades per als diferents grups. 
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Donat que es tracta d’un exemplar que no mostra aspectes que puguin incidir a la valoració, 

són poques les característiques que s’han tingut en compte (Taula 5-2).  

Taula 5-2 Factors intrínsecs, seguint la Norma Granada (Cas pràctic) 

 
 

Factors correctors 
intrínsecs 

Sense 
incidència 

per a la 
valoració 

Incideix 
lleument 
al valor 

de l'arbre 

Incideix 
mitjanament 

al valor de 
l'arbre 

Incideix 
severament 
al valor de 

l'arbre  
Grup Característica 1 0,75 0,5 0  

Zona radical 
(S1) 

Sistema radical 
sencer 

 x        

Compactació del sòl  x        

Escocell insuficient  x        

Tronc (S2) 
Rebrots 
d'emergència 

  x       

Branques 
principals 

(estructurals) 
(S3) 

Poda incorrecte o 
descompensada 

  x       

 

Els valors obtinguts són: S1 = 1 / S2 = 0,75 / S3 = 0,75 , i per tant obtenim els factors 

intrínsecs amb la mitjana dels valors dels grups valores és de 0,83. 

Factors correctors extrínsecs sense modificar 

A continuació es mostren les característiques extrínseques valorades (Taula 5-3): 

Taula 5-3 Factors extrínsecs, seguint la Norma Granada (Cas pràctic) 

 
 

Factors correctors extrínsecs Compleix  
Compleix 

mitjanament 
No 

Compleix  
Grup Característica 0,1 0,05 0  

Estètic i 
funcional 

(Ele1) Control de la erosió  x   

 

  0,2 0,1 0  

Representativ
a i raresa 

(Ele2) Arbre únic a la zona   x   

 

  0,2 0,1 0  

Situació (Ele3) Situat a un lloc adequat     x  
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En el cas dels factors extrínsecs obtenim el valor final, realitzant la suma de les mitjanes de 

cada grup, obtenint un valor de 0,15. 

Aplicant els canvis proposats per aquest treball el valor dels factors correctors s’obtindrà de la 

següent forma: 

Seguidament es mostren les variables valorades anteriorment i les que en aquest treball es proposa 

valorar obligatòriament (Taula 5-4): 

Factors correctors intrínsecs 

Taula 5-4 Factors intrínsecs, seguint les propostes del treball (Cas pràctic) 

 
 

Factors correctors intrínsecs 

Sense 
incidència 

per a la 
valoració 

Incideix 
lleument 

al valor de 
l'arbre 

Incideix 
mitjanament 

al valor de 
l'arbre 

Incideix 
severament 
al valor de 

l'arbre  
Grup Característica 1 0,75 0,5 0  

Zona radical 
(S1) 

Arrels normalment 
superficials 

 x        

Ferides mecàniques  x        

Compactació del sòl x         

Escocell insuficient x         

Tronc (S2) 

Escorça amb cavitats x         

Ferides mecàniques 
o altres 

 x        

Inclinació   x        

Xancres  x        

Rebrots 
d'emergència 

   x      

Branques 
principals 

(estructurals) 
(S3) 

Fissures x         

Xancres x         

Ferides  x        

Poda incorrecte o 
descompensada 

  x       

Branques 
secundàries i 

terminals 
(S4) 

Copa desequilibrada  x        

Creixement 
descompensat 

 x        

 



42   

 

Els valors obtinguts són: S1 = 1 / S2 = 0,95 / S3 = 0,94 / S4 = 1, i per tant obtenim els factors 

intrínsecs en funció dels percentatges que hem indicat en aquest treball, en el cas del 

percentatge del grup corresponent al fullatge es reparteix entre els altres grups en parts 

iguals,  obtenint un valor de 0,97. 

Factors correctors extrínsecs 

A continuació, es mostren les característiques valorades per al càlcul dels factors extrínsecs 

aplicant els canvis proposats en aquest treball (Taula 5-5). 

Taula 5-5 Factors extrínsecs, seguint les propostes del treball (Cas pràctic) 

 
 

Factors correctors extrínsecs Compleix  
Compleix 

mitjanament 
No 

Compleix  
Grup Característica 0,3 0,15 0  

Estètic i 
funcional (Ele1) 

Control de la erosió 
  x   

 

Grup Característica 0,2 0,1 0  

Representativa 
i raresa (Ele2) 

Arbre únic a la zona   x    

Situat a un lloc adequat    x  
 

En aquest cas valorant les mateixes característiques obtenim un valor de 0,2. 

Un cop definits els factors correctors podem passar a calcular el valor final, sense la correcció per 

espècies potencialment invasores, proposada en aquest treball, per això utilitzarem l’equació del 

valor final (5-3). 

Obtenim el valor final sense corregir, per al diferents procediments seguits (Taula 5-6): 

Taula 5-6  Valors final sense corregir, en funció dels criteris dictats per la norma i proposats en aquest treball. 

 
 

 
Factors correctors sense 

modificar 
Factors correctors 

modificats 

Criteri Valor final Valor final  

Substituïble 192,13 € 232,96 € 

Substituïble (contenidor) 456,60 € 553,65 € 

 𝑉𝑓 = (𝑉𝑏 · 𝐸𝑙𝑠) · (1 + 𝐸𝑙𝑒) (5-3) 
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No substituïble 93,35 € 113,19 € 
 

5.4. Càlcul del valor final corregit 

Correcció espècies potencialment invasores: la forma de dispersió dels Ailanthus altissima és a 

través del vent per tant forma part de les anemocòries, el estar situat a menys de 1 km de distància 

de Collserola li pertoca un coeficient ki de 0,25. Aplicant la equació (5-4) obtindrem el valor final 

corregit. 

 𝑉𝑓 = [(𝑉𝑏 · 𝐸𝑙𝑠) · (1 + 𝐸𝑙𝑒)]·ki (5-4) 

El valor final corregit de l’exemplar, en funció dels diferents criteris utilitzats fins ara es mostra a la 

Taula 5-7 que es mostra a continuació: 

Taula 5-7  Valors final corregit, en funció dels criteris dictats per la norma i els proposat en aquest treball. 

 
 

 
Factors 

correctors sense 
modificar 

Factors 
correctors 
modificats 

Criteri 
Valor final 

corregit 
Valor final 

corregit 

Substituïble 48,03 € 58,24 € 

Substituïble (contenidor) 114,15 € 138,41 € 

No substituïble 23,34 € 28,30 € 
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Conclusions 

Conclusions en relació a la caracterització de la categoria substituïble:  

- Al eliminar-ne la segona directiva, la divisió entre substituïble i no substituïble 

es delimita de forma precisa. 

- El valor patrimonial d’un exemplar substituïble és major al d‘un substituïble, si 

tots dos tenen la mateixa mida. 

- Si es crea la categoria de palmera substituïble el valor patrimonial de les 

palmeres augmentarà. 

Conclusions en relació a les modificacions dels factors correctors: 

- En els exemplars sans el valor serà major, en aquells casos on s’observi risc de 

caiguda, el valor serà menor. 

- Quan parlem del factors extrínsecs, al reduir els subgrups augmentem el valor 

de l’exemplar, valorant les mateixes variables. 

Conclusions en relació a la valoració d’espècies considerades potencialment 

invasores: 

- La seva aplicació redueix efectivament el valor de les espècies potencialment 

invasores, que es troben en entorns que es poden veure afectats per la seva 

presència. 

Futures línies d’investigació: 

- Ampliació del catàleg d’espècies. 

- Revisió dels factors correctors 

- Establir característiques de l’arbrat singular  
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