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2 OBJECTIUS I ESTRUCTURA DEL TREBALL 

L’objectiu del Pla Director de l’arbrat viari de Sa nt Feliu és generar una infraestructura 
verda que aporti el màxim de beneficis socials i am bientals amb una correcta gestió de 
recursos, assegurant la seva sostenibilitat en el t emps i amb capacitat d’adaptar-se als 
canvis futurs. 

Les característiques a potenciar en els arbres són bàsicament biològiques (cobertura verda, 
salut, seguretat...)  i per tant hauran de ser aquestes característiques les prioritàries per definir la 
gestió de l’arbrat i els dissenys futurs, entenent que els arbres sans, abundants i segurs són els 
que més aporten a la millora de vida dels ciutadans. 

El treball defineix unes línies estratègiques per assolir aquest objectiu: 

• Cobertura verda i idoneïtat de l’arbrat 
• Biodiversitat i resiliència als canvis 
• Salut, seguretat, port natural i esporga 
• Patrimoni arbori i coneixement 
• Divulgació i participació 

El punt de partida és l’anàlisi de l’arbrat viari actual, amb la detecció de les situacions més 
problemàtiques, la seva priorització i l’elaboració de propostes de millora, que començaran a 
conformar l’arbrat viari de Sant Feliu dins dels objectius del Pla Director. 

Seguidament es defineixen accions per a cada línia estratègica general, i es proposa un calendari 
d’execució d’uns objectius concrets, dins d’un àmbit temporal definit en 20 anys. 

A nivell administratiu caldrà que a banda del Servei de Parcs i Jardins, altres departaments també 
s’impliquin en la consecució dels objectius de Pla, en concret caldrà la plena col·laboració del 
Departament d’Urbanisme, que ha de definir els criteris dels nous projectes i vigilar les 
afectacions de les obres a l’arbrat existent.  

A nivell legal caldria regular aquestes relacions amb unes ordenances municipals en aspectes 
com: 

• Criteris per noves plantacions 
• Arbres afectats per obres 
• Indemnització per danys a arbres 
• Protecció d’arbres d’interès local  

 

  


