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6 RECOMANACIONS PER A NOVES INTERVENCIONS 

6.1. CRITERIS 

La filosofia d’aquest Pla Director és incrementar la vegetació tot el que es pugui. Un pas més per 
aconseguir-ho es aprofitar l’heterogeneïtat de la ciutat per implantar els arbres. Cal no tenir por, 
i ser flexibles i imaginatius, prioritzant els arbres i arbusts en front d’altres criteris més teòrics o 
estètics. 

Algunes opcions per aconseguir-ho podrien ser:  

• modificar el marc de plantació, no cal modular la plantació d’una manera rígida. 
• deixant espais buits on hi ha interferències, com llums o balcons. 
• posant espècies diferents segons l’orientació del carrer, els microclimes són molt 

diferents, si la localització és a obac o es a ple sol. 
• aprofitar les cantonades per posar arbres de port més gran. 
• posant espècies diferents en trams diferents segons d’espai disponible. 
• barrejant dos espècies amb un ritme determinat per tenir els beneficis de les dos. 

 
El treball de planificació ha de ser pluridisciplinari, amb la implicació de tots els tècnics que 
treballen per millorar la ciutat, afavorint la implantació de la vegetació per millorar la qualitat de 
vida dels ciutadans, augmentar la infiltració d’aigua de pluja i pacificar el trànsit. 

6.2. ESPAI AERI  

És indispensable tenir en compte l’espai disponible d’un carrer per tal de decidir si es pot o no 
plantar un arbre i la mida d’aquest. 

L’amplada total de la vorera, la presència de balcons o serveis aeris i la situació enretirada o no 
de les façanes de les construccions configura l’espai disponible per al desenvolupament de la 
part aèria l’arbrat. 

De la mateixa manera, la presència de serveis enterrats, la composició i estructura del subsòl i 
la construcció dels paviments adjacents defineix el volum explorable per als sistema radicular. 

Oferir unes bones condicions per al desenvolupament de l’arbrat i ajustar les espècies a cada 
una de les situacions ens garanteix un bon desenvolupament i un ple assoliment de les funcions 
que esperem de l’arbrat viari amb la mínim cost de manteniment possible. 
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6.2.1. Mides i formes 

Els arbres, com ésser vius, estan en constant desenvolupament i això, generalment, implica un 
augment de la seva mida durant l’etapa de joventut i fins a la maduresa. Per aquesta raó, quan 
es planifica la plantació d’arbrat cal tenir en compte l’espai del que es disposa i la mida que pot 
assolir l’espècie en l’etapa adulta. 

Alçada 

L’alçada d’un arbre correspon a la distància entre el coll del tronc i la part apical de la capçada. 
Es divideix en tres grups: 

• Baixa: <6m 
• Mitjana: 6-15m 
• Alta: >15m 

Amplada capçada 

L’amplada de la capçada correspon al major diàmetre de la projecció del conjunt de branques. 
S’estableixen quatre mides: 

• Estreta: Ø <4m 
• Mitjana: Ø 4-6m 
• Ample: Ø 6-8m 
• Molt ample: Ø >8m 

Cal tenir present que tant l’alçada com l’amplada dels arbres són valors que fan referència al 
creixement de l’espècie en un entorn lliure i com a exemplar aïllat. Les condicions de vida i la 
ubicació dels individus pot fer variar aquestes mides de forma substancial. 

Port 

El port d’un arbre relaciona l’alçada i l’amplada de capçada, és una mesura de la mida màxima 
que pot assolir una espècie. Tenint en compte aquests dos paràmetres es poden establir quatre 
tipus de ports. 
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Forma 

La forma d’un arbre es defineix per la forma de la seva capçada, tot i que aquesta pot variar en 
funció de l’espai disponible on es desenvolupa i les esporgues de formació a les que és sotmès. 

Les 8 formes més freqüents són: 

 

 

 

 

 

    Ovoïdal   Columnar     Esfèrica  Cònica 

 

 

 

 

    Para-sol       Estesa      Irregular  Pèndula 

 

Alta

15m

Mitjana

6m

Baixa PETIT PETIT MITJÀ MITJÀ

2m 4m 6m 8m

Estreta Mitjana Ampla Molt ampla

A
LÇ

A
D

A

AMPLADA CAPÇADA

MITJÀ MITJÀ GRAN GRAN

PETIT MITJÀ MITJÀ GRAN
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6.2.2. Espai aeri 

L’espai aeri disponible és el volum aeri lliure per al desenvolupament de les capçades dels arbres. 
És el principal punt de conflicte entre l’arbrat i la ciutat i és que no és suficient en contemplar 
l’amplada de la vorera ja que sovint, el factor limitant es troba en balcons, voladissos, cablejat 
aeri, senyals de trànsit... que fan minvar de manera significativa l’espai disponible per als arbres 
generant interferències entre els arbres i la resta d’agents de la ciutat. 

Com a norma general, podem dir que l’espai aeri necessari per a que un arbre es desenvolupi 
amb el seu port natural en el medi urbà equivaldria al diàmetre màxim de la seva capçada més 
una distància de 0,5m a cada costat. Tot i així, aquesta “norma” pressuposa que els arbres es 
desenvolupen amb el seu port teòric, res més lluny de la realitat, i és que la competència amb 
d’altres arbres i objectes modifiquen i deformen el port dels individus que s’adapten a l’espai del 
que disposen. 

Per això i per que si volguéssim arbres amb ports i formes “de llibre” tenint en compte les mides 
de la majoria dels nostres carrers ens obligaria a plantar arbres petits, es proposa que sempre i 
quan hi hagi el compromís de conduir l’arbrat amb una esporga de formació adequada s’han de 
plantar arbres de major port treballant-los de forma asimètrica. 

Per tal de millorar la gestió de l’espai públic, cal establir unes distàncies mínimes amb totes les 
possibles interferències. 

6.2.3. Servituds 

La convivència de l’arbrat en el medi urbà amb la resta d’elements comporta interferències i 
modificacions en el desenvolupament que cal tenir en compte i ajustar la selecció d’espècies a 
les condicions particulars de cada espai: 

• Servitud als edificis 
• Servitud a les tanques i límits parcel·laris 
• Servitud al vianant 
• Servitud al trànsit rodat 
• Servitud a la senyalització vertical, lluminàries i mobiliari 
• Instal·lacions aèries 

 

Servitud als edificis 

La distància entre l’arbre i la façana i/o balcons dels edificis és la principal limitació de l’espai 
disponible aeri. Tot i la possibilitat d’adaptar el port de l’arbre mitjançant una esporga de formació 
asimètrica cal establir unes distàncies lliures mínimes per garantir la seguretat i les molèsties. 
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No s’ha de confondre espai lliure amb amplada de vorera, el que és limitant és el primer, si hi ha 
balcons s’han de tenir en compte i no plantar allà on no quedi prou espai lliure, encara que es 
generin alineacions discontinues. 

• La distància mínima entre la capçada i la façana i/o balcó serà de 0.5m. 
• La distància mínima entre l’eix de l’arbre i la façana i/o balcó serà de 2m, per sota 

d’aquesta distància es recomana no plantar. 
• Per arbres de port gran, la distància mínima de l’edifici a eix d’arbre serà de 3,5m 

Servitud a les tanques i límits parcel·laris 

Tot i que a vegades el límit amb una propietat privada pot ser una tanca que no afecta a les 
capçades, cal considerar aquesta alineació com un límit físic on cal mantenir les mateixes 
servituds que amb una edificació, podent ser una mica més flexible amb el 0.5m de marge entre 
la capçada i aquest. 

Servitud amb el vianant 

La formació dels arbres ha de respectar l’espai destinat a la circulació i el pas dels vianants. 

• S’ha de mantenir una alçada lliure de 2,25m des del terra fins a l’inici del brancatge 
estructural. 

• S’ha de garantir una amplada de pas mínima de 1,8m entre la façana i el límit de 
l’escocell en les noves urbanitzacions i un mínim de 1,5m en carrers consolidats 

Cal preveure una distància suficient amb els passos de vianants i amb els semàfors per permetre 
que aquest visualitzi perfectament el trànsit rodat i la prioritat del pas. 

Servitud al trànsit rodat 

L’alçada de l’inici de les branques dels arbres ha de respectar el gàlib màxim per tal d’evitar 
interferències que poden generar risc per als vehicles i danys per als arbres. 

• Vial sense franja d’aparcament: Les copes dels arbres han de respectar, sense envair, 
una servitud mínim corresponent al gàlib màxim de 4,5m per evitar conflictes entre les 
copes dels arbres i el pas de vehicles de gran tonatge i transport públic. Els arbres de 
nova plantació poden tenir la capçada a 3m i mitjançant la poda de formació arribar a la 
mida demanada. 

• Vial amb franja d’aparcament: Els arbres han de respectar, sense envair, una servitud 
corresponent al gàlib màxim permès en franja d’aparcament, 2,25m. 

• Vial amb carril bici: Es recomanable plantar els arbres a una distància mínima de 0,9m 
entre el tronc de l’arbre i l’inici del carril bici. 

Servitud a la senyalització vertical, lluminàries i  mobiliari 
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L’arbrat pot generar interferències amb la resta d’elements urbans com són senyals de trànsit, 
semàfors, lluminàries o mobiliari urbà dificultant el seu ús o minvant-ne el servei. Això ens obliga 
a realitzar esporgues reiterades que debiliten l’arbrat i incrementen els costs de manteniment. 

Com a norma general, l’arbrat no ha d’impedir la visibilitat per part dels conductors, a una 
distància de 30m, dels elements de senyalització vertical. 

• Distància amb els semàfors: Distància mínima de 4,5m entre l’eix de l’arbre i el semàfor. 
• Distància amb els senyals verticals: Distància mínima de 2m entre l’eix de l’arbre i la 

senyal. 
• Distància amb les marquesines: Distància mínima de 3m entre l’eix de l’arbre i la 

marquesina. 
• Distància amb els contenidors: Caldrà mantenir la distància suficient mitjançant la qual 

els contenidors no quedin sota la projecció de la capçada de l’arbre en la seva edat adulta 
per tal de permetre la recollida d’escombraries. 

• Distància amb les lluminàries: La distància entre els arbres i les lluminàries dependrà 
tant de la mida dels arbres com de l’alçada de les lluminàries. Caldrà estudiar les 
distàncies entre arbres i lluminàries en cada cas conjuntament amb els tècnics en 
il·luminació per tal d’evitar futurs conflictes quan l’arbrat es desenvolupi. Es contempla la 
possibilitat de augmentar el marc de plantació en els punts on apareix una lluminària. Es 
recomana ubicar el fanal a una distància equitativa dels dos arbres entre els que es situa. 

Servitud a les instal·lacions aèries 

Tot i que cada vegada és menys freqüent, seguim trobant instal·lacions aèries que poden generar 
interferències amb l’arbrat viari. Quan aquestes es troben en la vertical de l’alineació de l’arbrat 
es recomana no plantar o seleccionar una espècie de port petit i creixement lent. Quan la situació 
de les instal·lacions aèries sigui lateral, es mantindrà una distància de 1m entre la capçada i les 
instal·lacions aèries. 

El quadre resum de les servituds és el següent: 

Distància de l’edifici a 
l’eix de l’arbre 

Distància mínima:                      
2m 

Arbres de port gran:                
3,5m 

Gàlib i espai respecte 
als vianants 

Gàlib:                                     
2,25m 

Espai per a vianants:               
1,8m 

Gàlib respecte als 
vehicles 

Via sense franja d’aparcament: 
4,5m 

Via amb franja d’aparcament: 
2,25m 
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Distància de límit de 
l’escocell amb el ferm 

Aparcament en línia: 
0,2m 

Aparcament en 
bateria: 0,5m 

Sense aparcament: 
1m 

Senyalització vertical i 
mobiliari 

Fanal: Punt 
equidistant 

Semàfor: 
mínim 4,5m 

Senyal vertical: 
mínim 2m 

Marquesina: 
mínim 3m 

Serveis subterranis Profunditat:          1,5m Distància amb la plantació:    
1,5m 

 

 Marc de plantació 

La densitat de plantació dels arbres pot afectar de manera significativa al seu desenvolupament. 
Els arbres competeixen per la disponibilitat de la llum en la part aèria i per l'aigua i els nutrients 
en la part subterrània. 

Per evitar problemes derivats de l'excessiva densitat i per disminuir les despeses de 
manteniment, es determinen uns marcs de plantació recomanats en funció del desenvolupament 
màxim de les seves copes: 

 

En altres situacions: 

• Arbres amb forma columnar i copa estreta poden plantar-se en un marc de 3 a 4 m. 
• Palmeres, depèn de l’espècie, però estarà entre els 5 i els 7 m. 
• Si es tracta d'una doble alineació o d'una trama reticulada formada per espècies 

diferents, s'establirà com a distància mínima la mitjana dels marcs de les espècies 
implicades. 
 

 Dimensions mínimes 

Capçada Diàmetre Marc plantació Marc recomanable

Estreta 2-4 m 4-6 m 5 m

Mitjana 4-6 m 6-8 m 7 m

Ampla 6-8 m 8-10 m 9 m

Molt ampla >8 m 10-12 m 11 m
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En el medi urbà i especialment en el viari cal establir unes dimensions mínimes que garanteixin 
la correcta implantació de l'arbrat viari i així aconseguir un patrimoni arbori saludable, de qualitat, 
i que minimitzi molèsties i riscos per als ciutadans. 

L'arbre pot estar plantat en alineació a: 

Vorera 

S'estableixen unes amplades mínimes de voreres aptes per a la plantació amb orientacions pel 
que fa a quin tipus d'arbre pot contenir.  

Tenint en compte la localització de l'eix de l'alineació en un extrem de la vorera podem establir: 

• Vorera no apta per a la plantació: < 2.6 m. 
• Vorera estreta: 2.6 a 3.5 m, permet la plantació d'un arbre de port petit. 
• Vorera mitjana: 3.5 a 4.5 m, permet la plantació d'un arbre de port mitjà. 
• Vorera ampla: > 4.5 m permet la plantació d'un arbre de port gran. 

Mitjana 

Les mitjanes són franges de plantació la funció de la qual és separar els carrils de trànsit. En 
alguns casos contenen vegetació. L'amplada de la mitjana pot variar depenent del tipus de via i 
de la velocitat a la qual es circula, però podem establir en termes generals que per a la plantació 
d'arbrat cal una amplada mínima de 1,6 m. 

Rotonda 

En una rotonda és molt important permetre la visibilitat als conductors i per tant s'haurà de tenir 
en compte com serà la plantació d'arbrat. El diàmetre mínim d'una rotonda per contenir arbrat és 
de 6 m i en aquest cas només poden ser espècies de copa estreta o mitjana. 

En una rotonda de grans dimensions l'arbrat es distribuirà de menor a major altura en el sentit 
centrípet i com a mínim els arbres s'han de separar 3 m del límit de la rotonda per permetre una 
bona visió del trànsit.  

Les projeccions de copa dels arbres no han d'envair la calçada i és recomanable que la copa 
comenci a 2,25 m de l'altura del tronc. 

Banda d'aparcament 

Permet plantar arbres amb espai suficient pel desenvolupament de la copa en carrers amb 
voreres inferiors a 2,6 m d'amplada.  

La plantació es realitzarà en illetes degudament construïdes i protegides per evitar que els 
vehicles puguin danyar a l'arbre. 
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Aquestes illes de plantació i/o escocells han d'estar elevats respecte a la rasant de la calçada, 
així s'evitarà la invasió dels escocells per part dels vehicles estacionats. 

Les illes de plantació han de deixar una distància mínima de 3.2 m entre cotxe i cotxe i es 
col·locarà algun tipus de límit o vorada de protecc ió de l'arbrat. 

 

 

 

 

 

 

Font: PD Mataró. 2016 

 

Escocell 

El escocell és, en molts casos, l'única superfície no impermeabilitzada d'un carrer. Per tant, 
aquest espai és fonamental per garantir l'intercanvi de gasos i l'aportació d'aigua i nutrients a 
l'arbre. 

El escocell pot limitar el desenvolupament de la base de l'arbre quan aquest arriba a una certa 
mida. Per tant, s'ha d'ajustar les dimensions de l'escocell a les expectatives de desenvolupament 
de la base de l'arbre i així evitar malformacions del coll, d'arrels i danys en el paviment. Com a 
referència s’estima que, en la majoria d'espècies, el diàmetre de base pot desenvolupar-se entre 
2 i 3 vegades més que el diàmetre del tronc. 

En la construcció de noves voreres i en la remodelació de les existents, els escocells seran 
allargats en el sentit de circulació de vianants i estaran enrasats amb la vorera per facilitar la 
recollida d'aigües pluvials. La vora de l'escocell ha de mantenir, com a mínim, 0.4 m de distància 
amb el tronc de l'arbre. 

Si s’utilitzen relligues, seran del model establert per l’ajuntament i estaran dissenyades de 
manera que l’espai reservat a l’arbre pugui engrandir-se a mesura que creix el gruix del tronc, 
sense que la relliga perdi la seva forma i dibuixi, alhora, mantingui la fermesa original. 
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• Escocell individual:  Espai de plantació per a un únic exemplar. Les mesures mínimes 
d'un escocell individual han de complir amb les amplades mínimes establertes a 
continuació. 

 
• Escocell continu:  Espai de plantació per a diversos arbres donant lloc a una franja 

continua sense pavimentar. Un escocell continu o seguit ha de complir les amplades 
establertes en el quadre anterior. En el disseny d’aquests tipus d'escocells s'ha de tenir 
en compte els accessos, punts d'encreuament i les parades de transport públic. 

• Distància a la calçada:  Els escocells es situaran el més separats possibles de les 
façanes i respectant, com a mínim, 0.5 m respecte a la vora de la calçada. Els escocells 
en banda d'aparcament en línia han de mantenir una distància mínima de 0.2 m, i en cas 
de l'estacionament en bateria, la distància mínima serà de 0.5 m. 
 

Font: PD Mataró. 2016 

  

Port
Superfície 

mínima 

Amplada 

mínima

Superfície 

recomanable

Amplada 

recomanable

Petit 1 m
2

0,8 m 1,5 m
2

1 m

Mitjà 2 m
2

1 m 3 m
2

1,5 m

Gran 3 m
2

1,5 m 5 m
2

2 m
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6.3. ESPAI SUBTERRANI 

L’espai subterrani és un factor imprescindible en el disseny d’un carrer arbrat. 

Els arbres necessiten, a banda de l’espai aeri, un volum subterrani per tal de poder desenvolupar 
el seu sistema radicular sense entrar en conflicte amb els paviments o les instal·lacions 
soterrades. 

Tot i que no sempre se li presta l’atenció necessària, el volum i la qualitat del sòl disponible és 
un element clau en el bon desenvolupament de l’arbrat. 

Molts dels factors que condicionen la vida dels arbres al medi urbà provenen del sòl on estan 
plantats. Les propietats físiques i químiques d'aquest mitjà són les que determinen el creixement 
de les arrels i el balanç entre l'aigua i l'aire. 

Un sòl ideal per al creixement de les arrels és el que conté un 50% de material sòlid (minerals i 
matèria orgànica) i un 50% d'espai buit (aire i aigua). 

Un arbre per poder desenvolupar el sistema radicular necessita prou espai subterrani per a les 
seves funcions vitals, és per això que el problema més significatiu dels arbres urbans és la manca 
de volum de sòl útil.  

En el medi urbà l'estructura radicular més freqüent és l'horitzontal, la profunditat d'aquest sistema 
radicular vindrà limitada pel grau de transferència d'O2 i CO2. Aquesta profunditat pot arribar en 
sòls urbans entre 1-1,50 m, però cal remarcar que dependrà del paviment, el tipus de sòl, del 
drenatge i el grau des compactació. 

La majoria de les arrels es troben en els 60 primers centímetres. 

6.3.1. Volum 

Un volum de sòl adequat permet un millor creixement de l’arbre en un entorn urbà; en canvi, un 
volum de terra insuficient pot disminuir el seu potencial, ja que en limita el creixement i les seves 
perspectives de futur.  

Alguns autors suggereixen que almenys es necessiten 2m3 de terra per cada m2 de projecció 
de capçada (Font, Lindsey i Bassuk, 1992). 

Altres autors (J. Urban, 1992)estableixen una relació entre la mida que pot assolir el arbre i el 
volum de sòl disponible. 
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Per tant, no podem esperar que millorant el petit volum de sòl que conté l'escocell s'obtingui els 
beneficis d'una gran capçada. En el moment de la plantació d'un arbre es recomana treballar un 
volum de sòl equivalent al necessari per al seu desenvolupament. 

 

El desenvolupament radicular és principalment en amplada i llargada. Es considera que la major 
part del sistema radicular absorbent es troba en els primers 60cm i són les arrels d’ancoratge les 
que arriben a profunditats majors de fins a 1-1,5m. És per això que en la majoria de casos no es 
recomana fer excavacions de més d’un metre de profunditat. D’aquesta manera, els volums que 
s’esmenten a la taula superior sovint es distribuiran en grans superfícies. 

La profunditat del forat de plantació serà com mínim de 0,80m i preferiblement  de 1m. Sempre 
que es realitzin noves plantacions cal comprovar que els forats de plantació drenen omplint-los 
d’aigua i verificant que en menys de 24h s’ha buidat per complert. En cas que no sigui així caldrà 
dur a terme les operacions necessàries. 

6.3.2. El sòl en àrees pavimentades 

Les obres d'urbanització danyen i compacten el sòl, donant lloc a la destrucció de l'estructura del 
sòl i a la pèrdua de la macro-porositat amb les següents conseqüències: 

• Restricció de la circulació O2 i CO2 
• Disminució del drenatge i la circulació de l'aigua 
• Menor capacitat de penetració de les arrels 

Quan les arrels es troben en un sòl dens i compactat deixen de créixer i adopten una estructura 
anòmala i superficial, provocant: 

• Més vulnerabilitat de l'arbre a l'efecte de la sequera. 
• Disminució de l'estabilitat de l'arbre. 
• Major facilitat d'ocasionar aixecaments i danys en el paviment. 

Un sòl compactat es pot negar d'aigua i provocar la mort de l'arbre per asfíxia radicular. Sovint 
les arrels creixen a sota del paviment per obtenir el millor balanç d'aire i aigua, aquest fet pot 
provocar danys i aixecament del paviment. 

En els sòls compactats podem estimar que el volum de terra útil per al desenvolupament radicular 
s'aproxima al 50% del real i en àrees pavimentades pot arribar fins al 25%. 

Diàmetre de capçada Port Volum sòl Volum recomanable

Ø 2-4 m Petit 3-6 m
3

6 m
3

Ø 4-6 m Mitjà 6-12 m
3

12 m
3

Ø 6-8 m Mitjà 12-22 m
3

15 m
3

Ø >8 m Gran >22 m
3

24 m
3
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6.3.3. Ampliació de l’espai de plantació 

Per tal d’ampliar el volum de sòl explorable és desitjable realitzar escocells continus. Sempre que 
sigui possible s’adoptarà aquesta solució ja que també aporta una major superfície d’intercanvi 
de gasos i aigua. 

En cas de que no sigui possible mantenir descoberta la totalitat de la franja de connexió entre 
escocells, podem pavimentar-hi a sobre. Hi ha, principalment, dos sistemes per pavimentar un 
àmbit permetent el creixement de les arrels per sota d’aquest.  

La primera és mitjançant un paviment suspès, recolzat sobre estructures prefabricades de plàstic 
que fan la funció estructural i mantenen un gran volum de sòl (90%) no compactat i disponible 
per a les arrels. El principal problema d’aquest sistema és el seu elevat cost. 

L’altre opció és generar un sòl estructural, una barreja de graves i terra on la grava confereix les 
propietats estructurals deixant una porositat que s’emplenarà de terra vegetal no compacte i 
permetrà el desenvolupament de les arrels. Aquesta solució és molt més econòmica però el 
volum disponible per a les arrels és significativament menor (20%). 

Sempre que no sigui possible realitzar escocells continus (ja siguin amb o sense paviment) degut 
a l’increment pressupostari o a dificultats tècniques, cal procurar connectar els escocells entre 
ells mitjançant petites rases omplertes de material granular sorrenc i col·locant-hi elements 
continus com làmines de plàstic que permetran a les arrels seguir-los i colonitzar un espai major.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de sòl estructural, Font: Urban Horticulture Institute. Cornell University 
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6.3.4. Interferències 

El sòl està cada vegada més ocupat per al pas d’instal·lacions; contínuament s’hi col·loquen nous 
tubs i cables per a subministrar electricitat, aigua, gas o telecomunicacions entre d’altres mentre, 
en general, es mantenen els obsolets.  

En el subsòl també cal tenir en compte la presència de multitud de serveis i les seves servituds. 
En aquest cas, cal guardar certes distàncies per evitar conflictes antre les arrels i els serveis i 
prevenir mals majors quan es realitzen intervencions en aquests que comporten grans 
afectacions a les arrels.  

D’altra banda, l’experiència ens diu que les rases realitzades per a serveis, sovint reomplertes 
amb sorra, són camins escollits per les arrels i ajuden al desenvolupament de l’arbrat. 

Cal deixar una distància de seguretat de 1,5 m entre els arbres i els serveis i les proteccions als 
serveis que exigeixin cada companyia. 

6.3.5. Reparació de paviments aixecats per arrels 

Una de les problemàtiques més habituals als carrers de Sant Feliu, amb l’arbrat viari són 
l’aixecament de paviment per les arrels dels arbres. 

En obra nova d’urbanització és proposa incorporar a la secció del paviment una base de graves 
(Ø > 25 mm) d'un gruix mínim de 10 cm (recomanable 15 cm) sota la base de formigó del 
paviment previst. Aquesta capa actua com a sistema de aireig i redueix la proliferació d’arrels en 
aquest espai i evita danys en els paviments. 

Es poden fer diferents propostes de construccions adaptades a les arrels , per evitar talls en 
arrels estructurals 
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Font: Reducing Infrastructure Damage By Tree Roots. L.R. Costello. K.S. Jones 

O proteccions amb espuma de poliuretà, que permetin el creixement posterior de l’arrel sense 
tallar-la. 

També hi ha cases comercials, com Green Leaf que tenen estructures sospeses que permeten 
el pas sense tallar arrels, permetent l’oxigenació i evitant la compactació de la terra. 

Una altre manera de minimitzar els danys de les arrels en noves urbanitzacions es la utilització 
de sòl estructural, al facilitar el creixement de les arrels, s’evita que facin malbé els paviments. 
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6.4. ESPÈCIES RECOMANADES AL MUNICIPI DE SANT FELIU 

La majoria dels problemes que s'observen en l'arbrat viari tenen el seu origen en una inadequada 
elecció de l'espècie i això comporta molt sovint conflictes i un elevat cost de manteniment. 

L'elecció de l'espècie idònia per un viari ha de ser el resultat d'un protocol que contempli els 
aspectes associats al medi, en totes les escales, a la forma, la funció i la gestió futura. Dins 
d'aquest capítol es donen recomanacions d'espècies i cultivars per l'arbrat viari de Sant Feliu.  

No obstant això, aquest document es una guia orientativa de treball. Cada nou projecte s’ha 
d’estudiar individualment i els serveis tècnics han d’aprovar cada vegada els projectes de 
vegetació, i acceptant noves espècies o limitant l’ús d’altres que poden tenir nous problemes o 
malures poc importants actualment. 

Actualment ha Sant Feliu hi ha 52 espècies d’arbrat viari, amb una major proporció de lledoners, 
mèlies i braquiquítons, amb l’aplicació del Pla Director s’anirà incrementant progressivament la 
diversitat i equilibrant els percentatges de les espècies principals. 

ARBRES MOLT PETITS / ESTRETS Espai lliure entre 2-2,5m Vorera de 2,5m mínim 

Espècie Fullatge Amplada Viari 

Acca sellowiana (Feijoa) Persistent Estreta Fruits 

Callistemom sp Persistent Estreta Si 

Catalpa bungei Caduc Estreta Amb restriccions 

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'   Caduc Estreta Si 

Eugenia myrtifolia Persistent Estreta Si 

Hibiscus syriacus Caduc Estreta Si 

Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'   Caduc Estreta Si 

Lagerstroemia indica Caduc Estreta Tendència oïdi 

Malus everest Caduc Estreta Fruits 

Nerium oleander   Persistent Estreta Verinós 

Photinia × fraseri 'Red Robin'   Persistent Estreta Si 

Prunus mahaleb Caduc Estreta Fruits 

Sorbus domestica   Caduc Estreta Si 

Tamarix ramosissima 'Pink Cascade'   Caduc Estreta si 

Tecoma stans'   Persistent Estreta Tendència a tombar 

    

ARBRES PETITS / ESTRETS Espai lliure entre 2,5 -3 m Vorera de 3 a 3,5 

Espècie Fullatge Amplada Viari 

Acer campestre  'Fastigiatum'/'Lienco' Caduc Estreta Si 

Acer monspessulanum   Caduc Estreta Si 

Acer campestre  Caduc Mitjana Si 

Acer saccharinum 'Pyramidale'   Caduc Estreta Si 

Bahuinia purpurea Semipersistent Estreta si 
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Cercis siliquastrum   Caduc Mitjana Si 

xChitalpa tashkentensis  Caduc Mitjana Si 

Corylus colurna Caduc Estreta Si 

Fraxinus ornus 'Mecsek'   Caduc Estreta Si 

Fraxinus ornus OBELISK®  Caduc Estreta Si 

Ginkgo biloba  'Fastigiata' Caduc Estreta Si 

Gleditsia triacanthos “Elegantissima” Caduc Ovoidal Si 

Magnolia 'Heaven Scent'  Caduc Mitjana Si 

Melia azederach “Umbraculifera” Caduc Esfèrica Si 

Pistacia chinensis   Caduc Mitjana Si 

Podocarpus neriifolius Persistent Estreta Amb restriccions 

Prunus cerasifera 'Pisardii' Caduc Mitjana Si 

Prunus serrulata 'Kanzan'   Caduc Mitjana Si 

Pyrus calleryana 'Chanticleer'   Caduc Mitjana Si 

Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'   Caduc Estreta Si 

Schinus terebinthifolia   Persistent Mitjana Si 

Sorbus domestica Caduc Estreta Si 

Styphnolobium japónica 'Columnare' Caduc Mitjana Si 

Ulmus 'Columnella' Caduc Mitjana Arrels agresives 

    

ARBRES MITJANS Espai lliure entre 3,5 i 4,5 m Vorera de  4 a 5 

Espècie Fullatge Amplada Viari 

Acer x freemanii AUTUMN BLAZE® Caduc Mitjana Si 

Albizia julibrissin OMBRELLA®   Caduc Ample Si 

Brachychiton acerifolius   Persistent Mitjana Si 

Casuarina cunninghamiana   Persistent Mitjana Poc apropiada 

Celtis sinensis (C. occidentalis) Caduc Ample Si 

Cercis siliquastrum   Caduc Mitjana Si 

Firmania simplex Caduc Ample Si 

Fraxinus angustifolia 'Raywood'   Caduc Mitjana Si 

Fraxinus ornus   Caduc Mitjana Si 

Firmania simplex Caduc Mitjana si 

Erythrina crista-galli Semipersistent Mitjana Alguna punxa 

Ginkgo biloba Caduc Mitjana Si 

Gleditsia triacanthos 'Skyline'   Caduc Mitjana Si 

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'   Caduc Mitjana Si 

Grevillea robusta   Persistent Mitjana Si 

Jacaranda mimosifolia Semipersistent Mitjana si 

Koelreuteria paniculata   Caduc Mitjana Si 

Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' Caduc Mitjana Si 

Magnolia grandiflora    Persistent Mitjana Si 

Morus alba 'Fruitless' Caduc Ample Si 
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Parkinsonia aculeata   Caduc Mitjana Si 

Parrotia persica   Caduc Mitjana Si 

Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge' Caduc Mitjana Si 

Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'  Caduc Mitjana Si 

Schinus molle Persistent Mitjana Poc apropiat 

Sophora japonica Caduc Ample Si 

Tabebuia chrysantha Semipersistent Mitjana Si 

Tilia cordata 'Greenspire' Caduc Mitjana Si 

Tilia tomentosa   Caduc Mitjana Si 
Zelkova serrata 'Green Vase' Caduc Mitjana Si 
Ulmus 'New Horizon' Caduc Mitjana Arrels agressives 

    
ARBRES GRANS Espai lliure >4,5 m Vorera > 5 m 

Espècie Fullatge Amplada Viari 

Acer saccharinum Caduc Ample Si 

Celtis australis   Caduc Molt ample Si 

Melia azedarach   Caduc Ample Si 

Paulownia tomentosa Caduc Ample Si 

Platanus × hispanica Caduc Molt ample Al·lèrgies, restriccions 

Pterocarya fraxinifolia Caduc Ample Si 

Tipuana tipu Semipersistent Ample Si 

Ulmus 'Sapporo Autumn Gold' RESISTA® Caduc Molt ample Arrels agressives 
Zelkova serrata Caduc Ample Si 

  


