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4 PROPOSTA DE SUBSTITUCIONS I MILLORES 

4.1. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Un cop avaluades les unitats de gestió és defineix quin tipus d’actuació requereixen. 

De les 305 unitats de gestió, es consideren correctes 198, és a dir quasi un 66% del total de 
l’arbrat (4.825 uts.). Per aquestes unitats es recomanen actuacions de manteniment que 
principalment es tradueixen en reduccions de les esporgues que es realitzen actualment per tal 
de permetre un major desenvolupament. 

La resta, un 34 % de l’arbrat, presenta algun tipus d’anomalia o disfunció, susceptible de ser 
millorada.  

 

 

 

 

4.1.1. Manteniment 

La majoria dels arbres tenen prou espai per poder-se desenvolupar i són espècies adequades, 
per tant, proposem mantenir-les en el seu lloc.  

Per tal d’incrementar la seva aportació ecològica a la ciutat, es convenient reconduir els criteris 
d’esporga cap a un model més natural, amb ports més grans i menys intensitat d’intervenció. Els 
criteris detallats de l’esporga s’analitzen en l’apartat 5.1. 

Altres criteris de manteniment també es recomanen en l’apartat 5.2 

4.1.2. Arbres en els que recomanem una actuació  prioritària 

Hi ha 24 carrers (UdG) que es consideren d’actuació prioritària , afectant a 333 uts. 
Majoritàriament són arbres vigorosos i amb poc espai de desenvolupament o plantats sota 
balcons. 

La relació dels carrers, amb les espècies afectades i la proposta de canvi, es veuen en el quadre 
següent. Com el problema majoritari és que no hi ha prou espai pels arbres, la solució implica 
l’anul·lació de posicions en els casos més extrems.  En els que no ho són tant, es proposar la 
replantació de 175 unitats d’arbres d’altres espècies més petites. 

Actuació nº Carrers Unitats Percentatge

Manteniment 198 4.825 66%

Prioritari 24 333 5%

Convenient 31 560 8%

En previsió 35 953 13%

Reurbanització 17 625 9%

305 7.296



  Pla Director de l’Arbrat Viari de Sant Feliu del Llobregat  

 18 

 

 UdG Espècie existent Uts Decripció del canvi Espècie fu tur Uts

Carcereny i Tristany

020 Ficus nitida 15 Plantació propera a edificació Callistemom viminalis 15

Clementina Arderiu

031 Acer saccharinum 3 Plantació amb balcons Anul·lació

Constitució 

034 Acer negundo 9 Plantació propera a edificació Anul·lació

Cuenca

040 Morus alba 'fruitless' 4 Plantació propera a edificació Anul·lació

Daoiz i Velarde

041 Brachychiton populneum 7 Plantació amb balcons Anul·lació

042 Brachychiton populneum 5 Continuïtat amb altres trams del carrer Acer monspessulanum 5

044 Ficus nitida 26 Plantació propera a edificació Acer monspessulanum 26

045 Populus nigra 10 En mal estat Acer monspessulanum 10

063 Ficus nitida 5 Plantació amb balcons Anul·lació

Germans Carreras

043 Firmiana simplex 4 Plantació propera a edificació Anul·lació

Jaume Ribas

097 Tipuana tipu 17 Plantació propera a edificació Pyrus calleryana 'Chanticleer' 17

Jaume Vidal

099 Morus alba 'fruitless' 4 Plantació propera a edificació Anul·lació

Joan Antoni Samaranch

101 Populus nigra 6 Plantació propera a edificació Pyrus calleryana 'Chanticleer' 30

Joan Batllori

104 Ligustrum japonicum 13 Plantació propera a edificació Anul·lació

Josep Mª de Molina

124 Ficus nitida 8 Plantació propera a edificació Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 8

125 Ligustrum japonicum 12 Plantació propera a edificació Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 12

Passeig Bertrand

186 Pawlonia tomentosa 27 Plantació propera a edificació Pistacia chinensis 27

Passeig Comte Vilardaga

192 Melia azedarach 64 Plantació propera a edificació Anul·lació

Passeig dels pins

199 Celtis australis 12 Plantació propera a edificació Anul·lació

Pere Alvarez

204 Morus alba 'fruitless' 4 Plantació propera a edificació Anul·lació

Prolongació Falguera

212 Brachychiton populneum 16 En mal estat Anul·lació

Rambla Marquesa de Castellbell

222 Robinia pseudoacacia 19 En mal estat Anul·lació

Roses

246 Melia azedarach 18 Plantació amb balcons Anul·lació

247 Morus alba 'fruitless' 25 Plantació amb balcons Photinia × fraseri 'Red Robin' 25

24 333 175
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4.1.3. Arbres en els que recomanem una actuació  convenient 

El segon grup són els carrers amb arbres que tenen actuacions convenients, amb 31 carrers 
(UdG) i un total de 560 uts. d’arbres. Les causes de la substitució són principalment el mal estat 
degut a plagues i fortes esporgues juntament amb el poc espai disponible. 

La relació dels carrers, amb les espècies afectades i la proposta de canvi, es veuen en el quadre 
següent. En aquest cas, com principalment les causes són el mal estat, hi ha més substitucions 
per arbres més adequats i menys anul·lacions. 

 

 

UdG Espècie existent Uts Decripció del canvi Espècie fu tur Uts

Barcelona

014 Ficus nitida 32 Plantació propera a edificació Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 32

Carles Buigas

021 Acer negundo 58 En mal estat Cercis siliquastrum 58

022 Brachychiton populneum 10 Continuïtat amb altres trams del carrer Gleditsia triacanthos 'Inermis' 10

023 Ficus nitida 1 En mal estat Cercis siliquastrum 1

024 Firmiana simplex 36 En mal estat Gleditsia triacanthos 'Inermis' 36

026 Gleditsia triacanthos 'inermis' 10 Plantació amb balcons Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 10

027 Prunus cerasifera 'Pisardii' 8 Plantació amb balcons Anul·lació

Dr. Brugarolas

050 Lagerstroemia indica 23 En mal estat Sorbus domestica 23

Dr. Fleming

051 Lagerstroemia indica 5 En mal estat Sorbus domestica 5

086 Ligustrum japonicum  3 Plantació amb balcons Anul·lació

Església

059 Prunus cerasifera 'Pisardii' 6 En mal estat Pistacia chinensis 6

Estelí

060 Morus alba 'fruitless' 32 Plantació amb balcons Acer campestre 'Lienco' 32

061 Morus alba 'fruitless' 35 Plantació propera a edificació Koelreuteria paniculata 35

General Manso

078 Celtis australis 28 Plantació propera a edificació Anul·lació

Jaume Ribas

095 Brachychiton populneum 64 En mal estat Jacaranda mimosifolia 64

Joan Antoni Samaranch

103 Styphnolobium japonicum 6 Plantació propera a edificació Styphnolobium japonicum 'Columnare' 6

Joan de Batlle

105 Acer negundo 7 Plantació propera a edificació Anul·lació

106 Acer negundo 16 En mal estat Jacaranda mimosifolia 16
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4.1.4. Arbres en els que es preveu una actuació recomanable 

El darrer grup, d’actuacions recomanables,  són arbres que són poc adequats, però no presenten 
tampoc una gran urgència de substitució, i es proposa anar-los canviant a mesura que vagin 
morint o donin problemes. Afecta a 35 carrers i un total de 953 uts. La relació és la següent: 

 

 

 

 

 

UdG Espècie existent Uts Decripció del canvi Espècie fu tur Uts

Josep Gaspà

123 Celtis australis 6 Plantació amb balcons Anul·lació

La República

137 Celtis australis 3 Plantació amb balcons Anul·lació

Passatge del Sagrament

172 Platanus × hispanica 7 Plantació propera a edificació Sorbus domestica 14

Rambla Marquesa de Castellbell

220 Platanus × hispanica 25 En mal estat Tilia tomentosa 25

Ramon Ribas

069 Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 6 Plantació amb balcons Anul·lació

Riera Pahissa

135 Tipuana tipu 4 Plantació propera a edificació Anul·lació

Rupert Lladó

250 Brachychiton populneum 6 Plantació amb balcons Hibiscus syriacus 6

Santa Creu

173 Ficus nitida 4 Plantació amb balcons Anul·lació

276 Ficus nitida 40 Plantació propera a edificació Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 40

Santiago Rusiñol

279 Acer negundo 14 Plantació propera a edificació Anul·lació

280 Acer negundo 11 En mal estat Jacaranda mimosifolia 11

Verge del Pilar

301 Eugenia myrtifolia 12 Plantació amb balcons Anul·lació

Vidal i Ribas

302 Acer negundo 42 En mal estat Sorbus domestica 42

31 560 472
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UdG Espècie existent Uts Decripció del canvi Espècie fu tur Uts

Armenteres

008 Platanus × hispanica 4 Dificulta el pas Anul·lació

Constitució 

035 Acer negundo 26 En mal estat Styphnolobium japonicum 'Columnare' 26

037 Ligustrum japonicum 108 En mal estat Styphnolobium pubescens 108

De les Creus

048 Morus alba 4 Producció de fruits molestos Morus alba 'fruitless' 4

Dr. Fleming

052 Ligustrum japonicum  25 En mal estat Acer campestre 25

El Pla

057 Tipuana tipu 9 Plantació amb balcons Anul·lació

Girona

082 Morus alba 62 Producció de fruits molestos Morus alba 'fruitless' 62

083 Morus alba 17 Producció de fruits molestos Morus alba 'fruitless' 17

Joaquim Monmany

116 Brachychiton populneum 57 En mal estat Koelreuteria paniculata 57

117 Morus alba 5 Continuïtat amb altres trams del carrer Koelreuteria paniculata 5

118 Pinus pinea 2 Espècie que s'adapta malament Anul·lació

Josep Ricart

128 Acer negundo 14 En mal estat Pyrus calleryana 'Chanticleer' 14

Laureà Miró

141 Robinia pseudoacacia 187 En mal estat Styphnolobium pubescens 187

Lluís G. Rius

142 Lagerstroemia indica 18 En mal estat Sorbus domestica 18

Marques de Monistrol

146 Acer saccharinum 42 En mal estat Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 42

Mas Lluí

259 Brachychiton populneum 5 Plantació propera a edificació Anul·lació

Països Catalans

169 Tipuana tipu 24 Interferència amb les llums. Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' 24

Passatge Jaume Ribas

175 Phoenix canariensis 3 En mal estat Tabebuia rosea 3

Passatge Joan Antoni Montobbio

177 Salix babylonica 2 Espècie que s'adapta malament Morus alba 'fruitless' 2

Passatge Josep Vallès

178 Populus nigra 4 Espècie que s'adapta malament Morus alba 'fruitless' 4

Passeig 11 de Setembre

185 Melia azedarach 39 En mal estat Melia azedarach 39

Passeig del Canal

197 Brachychiton populneum 95 En mal estat Styphnolobium pubescens 95
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4.1.5. Carrers amb nova urbanització 

Finalment hi ha un conjunt de carrers que per la seva dimensió i localització en el municipi s’ha 
considerat convenient recomanar un canvi generalitzat, amb una nova urbanització. També 
pertany a aquest grup els carrers que ja es preveu fer-hi obres (C/Brugarolas, Jaume Ribas), 
però encara no està prou definit per fer una nova UdG. La majoria de les propostes comporten 
una alineació amb una plataforma única, i per tant el nombre de les unitats és menor que les 
inicials.  
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UdG Espècie existent Uts Decripció del canvi Espècie fu tur Uts

Constitució

016 Celtis australis 19 Vorera estreta Celtis australis 19

de Dalt

047 Ligustrum japonicum  34 Plantació propera a edificació Acer campestre 17

Dr Brugarolas

Nova urbanització En procés de reurbanització Sorbus domestica

El Pla

054 Brachychiton populneum 167 En procés de reurbanització Styphnolobium pubescens 78

055 Cercis siliquastrum 48 En procés de reurbanització Anul·lació

Eugèni d'Ors

062 Acer negundo 72 Plantació amb balcons Tabebuia rosea 36

Jacint Verdaguer

091 Acer negundo 9 Continuïtat amb altres trams del carrer Styphnolobium japonicum 9

092 Acer negundo 20 Plantació amb balcons Styphnolobium japonicum 20

Jaume Ribas

Brachychiton populneum En procés de reurbanització Jacaranda mimosifolia

Joan de Batlle

107 Ficus nitida 45 Plantació propera a edificació Corylus colurna 22

Joaquim Prats

120 Prunus cerasifera 'Pisardii' 23 Plantació propera a edificació Sorbus domestica 12

Mataró

156 Brachychiton populneum 19 Plantació propera a edificació Melia azedarach 19

158 Melia azedarach 42 Plantació propera a edificació Melia azedarach 42

Miquel Coll i Alentorn

163 Celtis australis 30 Plantació propera a edificació Corylus colurna 30

Passatge Sabadell

180 Brachychiton populneum 19 En procés de reurbanització Pyrus calleryana 'Chanticleer' 19

181 Pinus sp 4 En procés de reurbanització Schinus molle 4

Sant Gabriel

261 Melia azedarach 24 Plantació propera a edificació Koelreuteria paniculata 12

Sant Jaume

263 Ficus nitida 18 Plantació propera a edificació Pistacia chinensis 9

Verge de la Salut

292 Ligustrum japonicum 32 En mal estat Bauhinia purpurea 16

17 625 364
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4.2. NOUS CARRERS ARBRATS 

Per tal d’incrementar la cobertura del verd i compensar l’eliminació de peus proposada en les 
actuacions anteriors, s’ha fet una recerca per a trobar ubicacions viaries on plantar arbres 
nous,  ja que és on donaran uns majors beneficis ecològics i ciutadans.  

S’ha elaborat un llistat de carrers on es podrien plantar nous arbres, amb una estimació de les 
unitats que suposaria. Per tal de no fer grans obres, però poder posar arbres de més port i 
capçada,  proposem plantar en el lloc de l’aparcament i no en les voreres, amb uns escocells 
preparats perquè els cotxes no malmetin els troncs. Per assegurar la implantació, caldria posar 
reg automàtic. 

La proposta de carrers a plantar i espècies proposades és la següent: 

Amb les propostes anteriors teníem una reducció de 534 unitats d’arbres, que amb aquesta 
proposta passaria a ser un increment de 401 ut.  

També es pot fer una proposta de plantació d’espècies arbòries en espais verds i zones 
perimetrals de la ciutat que permeti millorar encara més el número total d’arbres actuals a la 
ciutat. Aquesta proposta s’ha de pensar amb cura, ja que un cop plantats els arbres no es poden 
fer modificacions de topografia i de canvis de cotes. Com sempre, cal habilitar els recursos 
necessaris i els mitjans de manteniment i reg que assegurin que la inversió serà positiva. 

4.3. INVENTARI FINAL 

Al final de l’aplicació del Pla Director, l’inventari evolucionarà amb una major diversitat d’espècies 
que les actuals.  

S’ha fet una proposta pels carrers de nova plantació, en cas que es seguís la recomanació 
apuntada, la distribució de l’arbrat de carrer a Sant Feliu seria:  

Carrer Tram On plantar Espècie uts aprox

Sant Josep Can Miano-Reverend Martí Duran Aparcament Morus alba 'fruitless' 200
Treball Pla-Laureà Miró Aparcament Celtis occidentalis 31
Agricultura Pla-Laureà Miró Aparcament Ulmus resistans "New horizont" 31
Comerç Pla-Vies tren Aparcament Pterocarya fraxinifolia 50
Ramon de Trinxeria Pla-Laureà Miró Aparcament Tipuana tipu 63
Ramon de Trinxeria Laureà Miró-Vies tren Aparcament Pterocarya fraxinifolia 15
Industria Pla-Laureà Miró Aparcament Tipuana tipu 63
Industria Laureà Miró-Vies tren Vorera Tipuana tipu 17
Joan Fuster i Ortells Aparcament Styphnolobium pubescens 28
Teixidores Aparcament Styphnolobium pubescens 21
Riera de la salut Teixidores-Passatge Multindus Aparcament Styphnolobium pubescens 31
Torres i Bages Mossen Cinto Verdaguer-Vidal i Ribas Aparcament Koelreuteria paniculata 26
Laureà Miró P. Massana-Mossen Cinto Verdaguer Aparcament Pawlonia tomentosa 36
Joaquim Castells Aparcament Celtis occidentalis 36
Primer de Maig Aparcament Celtis occidentalis 36
Laureà Miró Mitjana Platanus xhispanica 215
Laureà Miró Reposicions Styphnolobium pubescens 35

934
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Acer campestre 42 0,5%

Acer campestre 'Lienco' 32 0,4%

Acer monspessulanum 61 0,8%

Acer negundo 35 0,5%

Acer saccharinum 175 2,3%

Albizia julibrissin 11 0,1%

Bauhinia purpurea 16 0,2%

Brachychiton populneum 315 4,1%

Callistemom viminalis 24 0,3%

Celtis australis 775 10,1%

Celtis occidentalis 117 1,5%

Cercis siliquastrum 191 2,5%

Chitalpa  tashkentensis 5 0,1%

Cocculus laurifolius 1 0,0%

Corylus colurna 52 0,7%

Cupressus sempervirens 37 0,5%

Erythrina crista-galli 3 0,0%

Eugenia myrtifolia 49 0,6%

Ficus nitida 121 1,6%

Firmiana simplex 23 0,3%

Fraxinus angustifolia 'Raywood' 7 0,1%

Fraxinus ornus 'Obelisk' 23 0,3%

Fraxinus sp. 43 0,6%

Gleditsia triacanthos 'Inermis' 582 7,6%

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 42 0,5%

Grevillea robusta 1 0,0%

Hibiscus syriacus 20 0,3%

Jacaranda mimosifolia 254 3,3%

Koelreuteria paniculata 223 2,9%

Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 146 1,9%

Lagerstroemia indica 16 0,2%

Ligustrum japonicum 13 0,2%

Ligustrum japonicum "variegatum" 11 0,1%

Llistat futur de les espècies de Sant Feliu
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Amb aquesta nova distribució s’ha passat de 52 a 66 varietats, incrementant la biodiversitat de 
la ciutat. 

També s’ha incrementat el nombre d’unitats d’arbres de port gran i s’han equilibrat els 
percentatges, com es pot veure en el gràfic circular que recull les espècies que tenen més del 
4% de població. 

Liquidambar styraciflua 6 0,1%

Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' 24 0,3%

Magnolia 'Heaven Scent' 9 0,1%

Melia azedarach 755 9,8%

Morus alba 15 0,2%

Morus alba 'fruitless' 478 6,2%

Olea europaea 3 0,0%

Pawlonia tomentosa 49 0,6%

Phoenix canariensis 1 0,0%

Photinia × fraseri 'Red Robin' 50 0,6%

Pinus pinea 29 0,4%

Pistacia chinensis 42 0,5%

Platanus × hispanica 550 7,1%

Populus alba 12 0,2%

Populus nigra 29 0,4%

Prunus cerasifera 'Pisardii' 55 0,7%

Pterocarya fraxinifolia 65 0,8%

Pyrus calleryana 'Chanticleer' 242 3,1%

Quercus ilex 44 0,6%

Quercus suber 6 0,1%

Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis' 80 1,0%

Schinus molle 6 0,1%

Sorbus domestica 114 1,5%

Styphnolobium japonicum 249 3,2%

Styphnolobium japonicum 'Columnare' 32 0,4%

Styphnolobium pubescens 583 7,6%

Tabebuia rosea 39 0,5%

Tilia cordata 32 0,4%

Tilia tomentosa 25 0,3%

Tipuana tipu 561 7,3%

Ulmus pumila 13 0,2%

Ulmus resistans "New horizont" 31 0,4%

Washingtonia robusta 8 0,1%

Total 7.703
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L’evolució de les principals espècies en percentatge quan s’apliquin les propostes del pla de 
gestió serà el que es pot veure en el quadre següent. 
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4.4. DADES MEDIAMBIENTALS 

L’evolució de la capçada arbòria és un dels principals indicadors de benefici mediambiental. La 
reducció de temperatura per l’ombra és la principal aportació dels arbres, que permeten utilitzar 
menys les instal·lacions d’aire condicionat en els edificis ombrejats i baixen significativament la 
temperatura al carrer, allargant la vida dels paviments asfàltics.  

Altres aportacions mediambientals que també depenen de la capçada arbòria són la intercepció 
de l’aigua de pluja amb la disminució de l’escorrentia i la millora de la qualitat de l’aire al produir 
més oxigen i retenir les partícules en suspensió. 

Per tal de tenir més capçada arbòria es recomanen dos línies d’actuació; d’una banda cal 
reconsiderar els criteris d’esporga, com ja s’ha esmentat en l’apartat corresponent. Realitzant 
una esporga menys agressiva i un augment dels períodes entre esporgues. 

D’altre banda el pla proposa amb les propostes de plantació i substitució, un increment de la 
proporció d’arbres de port gran. Els beneficis dels arbres no depenen tant de les unitats d’arbrat, 
com de la seva superfície fotosintètica real i la seva capacitat d’absorbir CO2 i altres 
contaminants. 

Al principi del pla, en la situació actual, els arbres de Sant Feliu cobreixen una superfície 
aproximada de 140.000 m2 de verd, amb 7.296 uts d’arbres. Amb l’aplicació del Pla Director i la 
modificació dels plans d’esporga, amb 6.764 arbres es cobririen  375.800 m2. En el futur, si es 
planten els arbres en nous carrers, amb 7.703 uts, s’arribarien a cobrir 455.000  m2, es a dir, 3,2 
vegades el valor inicial. 
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La cobertura té una relació directa amb la captació de Carboni, que depèn també de cada 
espècie. Per elaborar aquestes dades s’han agafat com a referència les dades per espècie 
publicades pel Creaf (Serveis ecològics del verd urbà a Barcelona. 2009). 

 En la situació actual, els arbres de St Feliu capten  aproximadament  13.800 Kg C/any, amb 
7.296 uts d’arbres. En el futur, amb l’aplicació del Pla Director, 6.764 uts, s’arribarà captar 32.200 
Kg C/any, es a dir, 2,3 vegades el valor inicial. 

Si a més es planten els arbres en nous carrers, amb 7.703 uts es captaran 37.232 Kg de C/any. 
A nivell absolut no es una gran millora, però és una manera de poc a poc anar canviat les 
tendències de la ciutat. 
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4.5. COSTOS APROXIMATS DE LES INTERVENCIONS 

4.5.1. Mètode d’estimació dels costos 

Per tal de tenir una estimació del que podria suposar realitzar els canvis que es proposen des 
del Pla Director, s’ha realitzat una valoració pressupostària aproximada. Cal insistir en que aquest 
cost s’ha calculat de forma molt global i poc precisa i que la seva finalitat és, únicament, tenir un 
ordre de magnitud de l’operació. 

Únicament s’han valorat les actuacions de caràcter prioritari i les de caràcter convenient, i s’han 
deixat de banda les recomanables i les de reurbanització. En el cas de les recomanables, s’han 
obviat per la seva aplicació progressiva al llarg del temps, fet que es fa difícil de concretar en una 
valoració. Pel que fa a les actuacions de reurbanització, pel seu caràcter global i multidisciplinar, 
no creiem convenient realitzar una valoració de forma tant simplificada.  

Per a aquest càlcul s’han establert els costos que tindria cada una de les operacions que es 
realitzen en cada tipus d’intervenció que es proposa en el pla.  

Substitució de l’arbrat:  Retirar l’arbrat existent, incloent la soca, realitzar la substitució de la 
terra existent per terra vegetal de nova aportació, subministrament i plantació del nou arbrat i 
entutorat. Aquesta operació es calcula per unitat d’arbre a substituir. 

Reg:  Escomesa d’aigua (2.5 m3/h), capçals de reg per degoteig, programadors, rasa longitudinal 
al carrer de 40cm d’amplada, amb enderroc del paviment existent i recol·locació de nou (panot), 
col·locació de tub de polietilè i anelles de degoteig. Aquesta operació té dos parts, una fixe que 
representa l’escomesa, capçals, programadors i una altre que es calcula per ml de carrer. 

Eliminar posicions: Retirar l’arbrat existent, incloent la soca, reomplir el forat i pavimentar. 
Aquesta operació es calcula per unitat d’arbre a eliminar. 

 

 

Substitució de tot l'arbrat del carrer (petit) + reg 586,7 41,1 2.600,0

Substitució de tot l'arbrat del carrer (mitjà)+ reg 653,5 41,1 2.600,0

Substitució de tot l'arbrat del carrer (gran)+ reg 720,2 41,1 2.600,0

Eliminar posicions arbre gran (Eliminació + repav. escocell (1,2m2)) 247,6

Eliminar posicions arbre mitjà (Eliminació + repav. escocell (1,2m2)) 180,8

Eliminar posicions arbre petit (Eliminació + repav. escocell (1,2m2)) 114,1

Subsitució d'algunes posicions o de forma intermitent (petit) (sense reg) 586,7

Subsitució d'algunes posicions o de forma intermitent (mitjà) (sense reg) 653,5

Subsitució d'algunes posicions o de forma intermitent (gran) (sense reg) 720,2

Actuació
€/Ut a 

eliminar

€/Ut a 

substituir
€/ml Fixe €
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4.5.2. Resultats 

A partir de les premisses explicades en el punt anterior i tenint en compte que algunes UdG 
compartirien intervencions obtenim: 

-Les intervencions de caràcter prioritari, que consten de 24 UdG, suposarien un cost total 
aproximat de 235.000,00 €, que si es s’assumissin en un mandat (4 anys) suposarien uns 
58.750,00 € anuals . 

-Pel que fa a les actuacions convenients, amb un total de 31 UdG, hem calculat un cost total 
aproximat de 545.000,00 €. Tenint en compte el caràcter menys urgent d’aquestes intervencions, 
pensem que es podrien distribuir al llarg de 2 mandats (8 anys), fet que suposaria uns 68.125,00 
€ anuals. 

  


