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3 ANÀLISIS DE L’ESTAT ACTUAL 

3.1. METODOLOGIA 

A Sant Feliu actualment hi ha 7.296 unitats d’arbres viaris. En aquest recompte no s’han 
considerat els arbres de les places, les mitjanes enjardinades, els jardins, els parcs ni les zones 
naturals de Collserola o el riu Llobregat. L’arbrat viari és el que presenta més problemàtiques 
associades a la seva gestió i manteniment i per això és l’objecte d’aquest treball.  

El primer pas imprescindible per analitzar l’arbrat viari de Sant Feliu és la realització de  l’inventari. 
Aquesta tasca ha estat realitzada pels tècnics de l’empresa de manteniment de jardineria del 
municipi, Ambientalia, sota les directrius de l’AMB.  

Les dades preses per l’empresa són:  

CODI  
CARRER  
TRAM DE CARRER 

ESPÈCIE  

 Perímetre 

 Alçada 

 Anomalies i seguretat 

ESCOCELL  

 Forma 

 Mida 

 Acabat 

 Estat de conservació 

VORERA  

 Mida 

 Distància Façana 

 Distància Balcó 

REG AUTOMÀTIC 

CONFLICTE  

 Senyal 

 Semàfor 

 Contenidor 

 Altres 

L’inventari s’ha  integrat en el sistema d’informació geogràfica (ROSMIMAN) municipal, el que 
permetrà l’actualització permanent del mateix. 

Per facilitar la gestió, s’han agrupat els arbres en grups homogenis, anomenats Unitats de Gestió. 
Cada unitat de gestió agrupa arbres d’un carrer donat de la mateixa espècie i que tinguin 
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requeriments de manteniment similars. S’han definit 305 unitats i s’ha elaborat una fitxa per cada 
una d’elles. Sobre aquestes unitats s’ha fet: 

• Una valoració de l’estat actual, descripció de les condicions de plantació i localització. 
• Una proposta de gestió, manteniment de l’espècie o canvi de la mateixa. 
• Recomanacions de manteniment. 
• Estimació de dades ecològiques rellevants 

3.2. RESULTAT DE L’INVENTARI 

En la gestió dels arbres urbans en general es considera més important la qualitat que la quantitat, 
això no treu que per tenir el màxim nivell de prestacions i beneficis ambientals, sigui important la 
quantitat. 

En relació a altres ciutats europees, Sant Feliu és un municipi amb una bona relació d’habitants 
per arbre de carrer, 6 habitants per arbre d’alineació, per sobre de la majoria de ciutats 
estudiades.  

Per calcular la relació d’arbres per superfície total urbanitzada, s’ha considerat que Sant Feliu te 
unes 590 Ha urbanitzades, i per tant surt un rati de 12, molt alt també. 

 
CIUTAT ARBRES EN ALINEACIÓ Hab/arbre  

 (Total aproximat i arbres per hectàrea)   
Ginebra 40.000 25 5  

Sant Feliu 7.296 12 6 (*) 

Berlin 435.651 5 8  

Barcelona 155.000 16 10 (**) 

Madrid 248.000 4 14  

Londres 500.000 16 15  

Roma 150.000 1 18  

París 100.346 12 22  

Brussel·les 27.500 2 41  

Dades: “Essai de bilan sur lé développement des arbres d'alignement dans Paris”. 2010 
 

(*) Font pròpia 
    

(**) Dades corregides per l'Ajuntament de Barcelona 
   

El millor per gestionar l’arbrat és diversificar les espècies, això dificulta que una plaga s’estengui 
per tot el municipi i és més fàcil implementar sistemes de lluita biològica que ajudin a mantenir 
les plagues sota un llindar admissible. Segons les recomanacions de biodiversidad de les ciutats, 
és interessant no sobrepassar el 10% de cada espècie. La distribució actual és la següent: 
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Acer negundo 371 5,08%

Acer saccharinum 220 3,02%

Ailanthus altissima 8 0,11%

Albizia julibrissin 11 0,15%

Brachychiton populneum 815 11,17%

Celtis australis 854 11,71%

Cercis siliquastrum 142 1,95%

Chitalpa  tashkentensis 5 0,07%

Cocculus laurifolius 1 0,01%

Cupressus sempervirens 37 0,51%

Erythrina sp 3 0,04%

Eugenia myrtifolia 61 0,84%

Ficus nitida 315 4,32%

Firmiana simplex 86 1,18%

Fraxinus sp. 43 0,59%

Gleditsia triacanthos 'inermis' 546 7,48%

Grevillea robusta 1 0,01%

Hibiscus syriacus 14 0,19%

Jacaranda mimosifolia 163 2,23%

Koelreuteria paniculata 88 1,21%

Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 50 0,69%

Lagerstroemia indica 62 0,85%

Ligustrum japonicum 260 3,56%

Ligustrum japonicum "variegatum" 20 0,27%

Liquidambar styraciflua 6 0,08%

Magnolia 'Heaven Scent' 9 0,12%

Melia azedarach 842 11,54%

Morus alba 207 2,84%

Morus alba 'fruitless' 189 2,59%

Olea europaea 3 0,04%

Pawlonia tomentosa 40 0,55%

Phoenix canariensis 4 0,05%

Photinia × fraseri 'Red Robin' 25 0,34%

Pinus pinea 23 0,32%

Pinus sp 4 0,05%

Platanus × hispanica 371 5,08%

Populus  canadiensis 6 0,08%

Populus alba 12 0,16%

Populus nigra 43 0,59%

Prunus cerasifera 'Pisardii' 92 1,26%

Pyrus calleryana 'Chanticleer' 139 1,91%

Quercus ilex 44 0,60%

Quercus suber 6 0,08%

Robinia pseudoacacia 220 3,02%

Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis' 80 1,10%

Salix babylonica 2 0,03%

Schinus molle 2 0,03%

Styphnolobium japonicum 219 3,00%

Tilia cordata 32 0,44%

Tipuana tipu 479 6,57%

Ulmus pumila 13 0,18%

Washingtonia robusta 8 0,11%

Total 7.296

Llistat d'especies actuals de Sant Feliu
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A Sant Feliu la distribució de les espècie és bastant adequada. Les espècies majoritàries són: el 
Lledoner, (Celtis australis) i la Melia (Melia azederach) amb un 12%, seguits del Braquiquíton 
(Brachychiton populneum) amb un 11%. Són les tres espècies que superen el 10%. 

Altres
37%

Ficus nitida
4%

Acer negundo
5%Platanus × hispanica

5%

Tipuana tipu
7%

Gleditsia triacanthos 
'inermis'

7%

Brachychiton 
populneum

11%

Melia azedarach
12%

Celtis australis
12%

Proporció de les principals espècies

17%

41%

36%

6%

Distribució de les mides d'arbrat

<40 cm

40-<80 cm

80-<120

>120
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Respecte a la mida de l’arbrat, la majoria té menys de 80 cm de perímetre de tronc (58%). Ens 
trobem amb una població d’arbrat majoritàriament jove i amb pocs arbres molt grans (6%).  La 
joventut dels arbres pot permetre reconduir les esporgues cap a una formació més natural en la 
seva majoria. 

3.3. ANÀLISIS DE LES SITUACIONS PROBLEMÀTIQUES 

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 (4.810 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. 

Es troben diferents anomalies en l’arbrat, que s’han classificat en funció de la prioritat o 
rellevància del problema en actuacions: 

• Prioritari 
• Convenient 
• Recomanable 
• Reurbanització del carrer  

Hi ha 24 carrers (UdG) que es consideren d’actuació prioritària , afectant a 333 uts. Es tracta, 
principalment, d’arbres de gran desenvolupament en espais disponibles reduïts. Les espècies 
que generen més conflictes (% sobre el total) són:  

• Melia azedarach 24,6% 
• Ficus nitida  16,2% 
• Morus alba  11,1% 

El segon grup són els carrers amb arbres que tenen actuacions convenients , amb 31 carrers 
(UdG) i un total de 560 uts. d’arbres. En aquest cas, el mal estat dels arbres per plagues i/o 
esporgues excessives és el motiu més generalitzat, seguit del poc espai disponible. Les espècies 
que estan en més mal estat, són :  

• Acer negundo   22,68% 
• Brachychiton populneum 11,43% 

Les espècies majoritàries amb problemàtiques sota els balcons, són: 

• Ficus nitida  13,57% 
• Morus alba 'fruitless' 11,96% 

El darrer grup, d’actuacions recomanables ,  són arbres que no es troben en condicions idònies 
tot i que tampoc resulta urgent la seva substitució i per això es proposa anar canviant-los a 
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mesura que vagin morint o donin problemes. Afecta a 35 carrers i un total de 953 uts. La principal 
causa de substitució és el mal estat i les espècies amb més unitats són (% sobre el total):  

• Robinia pseudoacacia  21% 
• Brachychiton populneum 17% 
• Ligustrum japonicum  16% 
• Acer negundo   8% 

El darrer conjunt agrupa aquells carrers en els que la solució òptima passa per realitzar un canvi 
de secció per tal de dotar a l’arbrat d’un millor espai per al seu desenvolupament amb una nova 
reurbanització . També pertanyen a aquest grup els carrers que ja es preveu fer-hi obres. En 
aquest grup trobem 17 carrers amb un total de 625 uts. 

Del total hi ha: 

• Carrers amb previsió de reurbanització  38% 
• Plantacions properes a edificació, sense espai  55% 

3.4. VALORACIÓ DEL RISC 

L’arbre, per si mateix, porta associat un cert risc pel simple fet de ser un ésser viu, que creix, que 
genera estructura contínuament i que, a vegades, aquesta estructura falla. 

A més, l’arbrat a la ciutat es veu afectat per múltiples agents que modifiquen i alteren el seu estat, 
fet que s’afegeix al risc intrínsec de l’arbre. Les esporgues severes, les obres properes al sistema 
radicular (rases, canvis de cotes, cavis de paviment...) o la plantació en sòls absolutament 
alterats i compactats incrementen el risc de la població. 

Per això, com objectiu de futur, cal elaborar un Pla de Gestió del Risc per estudiar amb major 
precisió aquest aspecte, no inclòs en aquest treball.  

En el Pla de Risc s’avaluen tots els arbres individualment, segons la intensitat de l’ús de cada 
zona, es genera un mapa d’entorns de la ciutat i es descriuen els nivells d’urgència de les accions 
a realitzar.  El punt més important és determinar el període de revisió de tots els arbres. Un cop 
es comença amb el Pla de Risc s’han d’anar revisant tots els arbres amb la periodicitat establerta, 
normalment cada dos anys. 

En el present treball s’ha fet un reconeixement general i s’especificaran aquelles unitats de gestió 
on s’han observat individus dels quals cal fer un seguiment més acurat. 

El risc de l’arbrat pot provenir de 4 casuístiques diferents: 

• Parlem de caiguda o bolcament d’un exemplar quan l’arbre ha caigut sencer, això 
acostuma a ser degut : 

o a un canvi de cota que ha provocat la podridura de part del sistema radicular, 
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o al trencament del coll que, en general, està associada a podridures per presència 
de fongs xilòfags.  

• El risc de trencament del tronc és la probabilitat de que aquest es fracturi. L’origen 
d’aquest succés és la presencia de podridures en aquesta zona combinats o no amb la 
presència de defectes en l’estructura. 

• Per últim, existeix el risc de trencament de branques, que és el més habitual i que 
comporta situacions de risc variable segons la seva mida. Aquest trencament 
normalment està causat per mals ancoratges de les branques, o reiterats, en general 
deguts a fortes esporgues anteriors, tot i que pot provenir per codominàncies o altres 
defectes d’estructura.  

Els arbres que recomanem fer un seguiment més acurat per tal de controlar-ne l’evolució són: 

UdG Espècie existent Uts Actuació Descripció de la prob lemàtica

Armenteres

007 Celtis australis 1 Manteniment Arbre exemplar afectat per obres amb assecada de branques. 
Eliminar les branques seques i fer un seguiment de possibles 
nous assecaments.

008 Platanus × hispanica 4 Anul·lació Arbres madurs afectats per obres amb assecada de branques. 
Eliminar les branques seques i fer un seguiment de possibles 
nous assecaments.

009 Platanus × hispanica 5 Manteniment Arbres exemplars afectats per obres amb assecada de 
branques. Eliminar les branques seques i fer un seguiment de 
possibles nous assecaments.

Joan de Batlle

105 Acer negundo 7 Anul·lació Algun exemplar amb ferides i cavitats a nivell de tronc. Vigilar 
l'evolució d'aquestes.

Mas Lluí

153 Firmiana simplex 10 Manteniment Risc de caiguda de branques seques tot i que de poc diàmetre i 
des de poca alçada. Eliminar aquestes branques i fer un 
seguiment de possibles nous assecaments.

154 Populus alba 1 Manteniment Arbre madur afectat per obres que denota baix vigor. Fer un 
seguiment de possibles assecades de branques o inclús 
d'algún braç.

Passatge Jaume Ribas

175 Phoenix canariensis 3 Substitució Controlar el risc de caiguda de fulles per l'afectació del morrut.

Passeig 11 de Setembre

185 Melia azedarach 39 Substitució Arbres grans amb cavitats degudes a esporgues severes. 
Controlar i avaluar el risc de trencament si es permet un 
creixement lliure de la capçada.

Passeig Bertrand

188 Platanus × hispanica 5 Manteniment Arbres madurs amb ferides degudes a que han patit fortes 
esporgues. Controlar i avaluar el risc de trencament si es 
permet un creixement lliure de la capçada.

Passeig Comte Vilardaga

196 Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis' 47 Manteniment Eliminar les branques seques i fer un seguiment de possibles 
nous assecaments.

Passeig dels pins

198 Ailanthus altissima 8 Substitució Controlar i avaluar el risc de caiguda de branques.
202 Pinus pinea 21 Manteniment Avaluar i controlar el risc de bolcat del pins ja que es troben en 

una jardinera relativament petita, elevada i amb arrels 
superficials.

Passeig Nadal

203 Platanus × hispanica 57 Manteniment Arbres madurs amb ferides i cavitats per fortes esporgues. 
Avaluar i controlar el risc de trencament de branques sies 
permet un creixement lliure de la capçada.
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UdG Espècie existent Uts Actuació Descripció de la prob lemàtica

Rambla Marquesa de Castellbell

220 Platanus × hispanica 25 Substitució Arbres madurs amb ferides causades per impactes de vehicles i 
fortes esporgues, algunes amb podridures. Avaluar i controlar el 
risc de trencament si es permet un creixement lliure de la 
capçada.

221 Platanus × hispanica 125 Manteniment Arbres madurs amb ferides causades per impactes de vehicles i 
fortes esporgues, algunes amb podridures. Avaluar i controlar el 
risc de trencament si es permet un creixement lliure de la 

222 Robinia pseudoacacia 19 Anul·lació Eliminar les branques seques i fer un seguiment de possibles 
nous assecaments.

Sant Josep

272 Tipuana tipu 82 Manteniment Arbres de grans dimensions que han rebut fortes esporgues. 
Avaluar i controlar el risc si es permet un creixement lliure de la 
capçada.

17 459


