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PRESENTACIÓ 

 

El propòsit d’aquest treball és donar eines per a fer un Malgrat més resilient front les accions del canvi 

climàtic, integrant l’arbrat com a infraestructura bàsica del poble i posant-lo al mateix nivell que altres 

infraestructures dins de la planificació i la gestió de la trama urbana.  

Aquest document està format per tres seccions ben diferenciades, on s’exposen els passos que s’han 

anat seguint per al desenvolupament d’aquest estudi. 

La primera secció ens parla de les conseqüències que està tenint a Malgrat el Canvi Climàtic, i de les 

possibles estratègies a seguir per tal d’augmentar la resiliència mitjançant la vegetació i els sistemes 

urbans de drenatges sostenibles (SUD’s). Es fa un anàlisi de la situació actual de l’arbrat del municipi 

i es proposen unes línies estratègiques d’actuació. Tanmateix, s’elabora una llista dels arbres més 

escaients per a plantar al municipi davant la problemàtica ambiental existent i s’introdueixen els SUD’s 

com a part de les estratègies que hauria d’incloure Malgrat per a mitigar els efectes del canvi climàtic. 

En la segona secció, es fa un anàlisi de la trama urbana de Malgrat de Mar. Quina és la evolució 

urbanística que ha tingut i com ens condiciona aquesta en la implantació de l’arbrat. A partir d’aquest 

nàlisi s’ha establert una tipificació de carrers, per tal de fer una identificació més exhaustiva de les 

característiques condicionants de cada un d’ells i per fer una proposta de disseny tant de la ubicació 

i tipologia d’arbrat escaient pel carrer, com de la possible integració de SUD’s.  

A la tercera secció es mostren les propostes d’actuacions a realitzar a Malgrat de Mar. Per una banda, 

es donen possibles solucions de disseny per a cada tipologia carrer. Per altra, es posa un exemple 

d’implantació aquestes actuacions en un barri concret,. També es fa una proposta d’implantació 

d’arbrat en alguns eixos de Malgrat que s’han cregut importants. I en aquesta secció també 

s’estableixen les condicions tècniques i el elements per a la plantació de l’arbrat i.dels sistemes 

urbans de drenatges sostenibles (SUD’s). 

L’estudi també recull en els annex, la proposta de les diferents espècies d’arbrat òptimes per a cada 

tipologia de carrer, tenint en compte les limitacions que en aporta el canvi climàtic, i entenent que es 

realitza la plantació de l’arbrat segons el plec de condicions que incloem en la secció 3.  

 

 

Imatge 1: Avinguda Costa Brava, Malgrat de Mar 

 

Imatge 2: Avinguda Barcelona 
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1. RESILIÈNCIA URBANA AL CANVI CLIMÀTIC. ESTRATÈGIES MALGRAT DE MAR 

 

La projecció pel que fa a la climatologia que fa el Tercer Informe del Canvi Climàtic de Catalunya 

(2016) preveu que la costa del Maresme tindrà una climatologia cada cop més càlida, i les 

precipitacions, seguint estacionals però més torrencials, en general seran més escasses en mm 

acumulats anuals.  

En aquest informe es preveu que hi haurà un augment progressiu de la temperatura mitjana, arribant 

a 2ºC més que actualment al 2050. També reflexa que a l’estiu és més notori l’augment de la 

temperatura i que els dies d’onades de calor i de nits tropicals (amb Tª per sobre de 20ºC) 

augmentaran, afectant en gravetat la salut de sectors vulnerables de la població. 

L’augment de la temperatura, provocarà més evapotranspiració a la primavera, amb el que es 

disminuirà l’aigua dels aqüífers i la dels cabdals de rius i rieres. I els períodes de sequera per les 

plantes seran més prolongats. Es calcula que disminuirà en un 22% de mitjana la disponibilitat d’aigua 

a les zones litorals (font: Tercer informe Canvi Climàtic a Catalunya 2016). Aquest fet provocarà que 

la disponibilitat d’aigua per a regar els Espais Verds Públics a l’estiu es veurà reduïda 
substancialment i que per tant és molt important que la vegetació inclosa en aquests espais 
tolerin la calor i els períodes de sequera. 

Per altra banda, l’augment de 3-4 cm. per dècada del nivell del mar, podrà tenir com a conseqüència 

la reducció de les platges i la salinització d’aqüífers. Es calcula que per cada centímetre que 

augmenta el nivell del mar disminueix un metre de platja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4: Tendència de la precipitació mitjana anual a Catalunya (1950-2014) expressada en %/decenni.  El radi de la 
circumferència és proporcional al percentatge de canvi per decenni experimental per la precipitació. Font: BAIC 2014 (2015) 

Imatge 3: Evolució de la temperatura mitjana anual a Catalunya (1950-
2014) expressada com anomalia respecte al període de referència 
1961-1990. Font: BAIC 2014 (2015) 
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Tots aquests efectes del canvi climàtic provoquen i provocaran greus afectacions tant als 

sistemes naturals: recursos hídrics, sistemes litorals, ecosistemes terrestres, ecosistemes aquàtics, 

ecosistemes marins i costaners, sòls,...; com als sistemes humans: agricultura, ramaderia, pesca, 

energia, indústria, turisme, gestió de residus, gestió de recursos, transport i  benestar i salut de les 

persones. 

Un dels impactes que més s’han estudiat sobre la salut estudiat són els provocats per les onades de 

calor, que provoquen augments del nombre de defuncions i hospitalitzacions de més d’un 20 %, 

majorment en les persones grans i les que pateixen patologies cròniques prèvies. Els resultats 

determinen que el nombre de morts a causa de la calor a Catalunya es pot multiplicar per vuit el 2050, 

de manera que es produirien més de 2.500  defuncions anuals durant els mesos d’estiu (font: Tercer 

Informe del Canvi Climàtic a Catalunya). 

Altres efectes que provoca el canvi climàtic sobre la salut són l’increment de malalties cardiovasculars 

i respiratòries (asma, al·lèrgies, ...). El canvi climàtic també pot tenir un impacte en la incidència de 

les malalties transmeses per vectors. Els canvis en la temperatura i les precipitacions afavoreixen 

l’aparició de mosquits, els transmissors principals d’aquest tipus de malaltia. En el cas de Catalunya, 

s’estima que el risc potencial de malalties com ara el dengue o la malària pot augmentar. 

Per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic i augmentar la resiliència (adaptació) de les poblacions 

als efectes que aquest està provocant i provocarà, diferents organismes a nivell nacional i 

internacional estan realitzant cimeres per tal d’establir lleis i mesures que redueixin les emissions de 

gasos amb efecte hivernacle que són els principals causant del canvi climàtic. 

A un nivell més local, comarcal o municipal, també s’estan desenvolupant estratègies per tal 
d’implementar mesures que disminueixin la vulnerabilitat i augmentin la resiliència de la ciutat 
enfront d’aquestes efectes. 

Aquestes mesures es basen en el canvi del model energètic de la ciutat, la millora dels aïllament del 

parc edificatori per tal  reduir el consum en climatització dels habitatges i locals comercials, el foment 

d’una mobilitat sostenible, el redisseny dels POUM per tal d’identificar i protegir les zones més 

vulnerables als efectes del canvi climàtic, la planificació de la trama urbana incrementant els 
espais verds i augmentant la superfície permeable per tal de reduir els danys ocasionat en les 

inundacions i la conscienciació i educació ambiental per tal d’informar a la població de les possibles 

impactes que poden patir i de les mesures que poden prendre a nivell individual. 

Tal i com hem esmentat a l’inici el propòsit d’aquest treball és donar eines per a fer un Malgrat més 

resilient front les accions del canvi climàtic, integrant l’arbrat com a infraestructura bàsica del poble i 

posant-lo al mateix nivell que altres infraestructures dins de la planificació i la gestió de la trama 

urbana.  

La infraestructura verda és una xarxa interconnectada dels espais verds i hàbitats de la ciutat i 

zones naturals i rurals properes, dissenyada i gestionada per a proveir de diferents serveis 

ecosistèmics, socioambientals i econòmics tant al medi natural, com als assentaments rurals i els 

medis urbans. La infraestructura verda teixeix l’espai públic i presta uns serveis fonamentals 
per a la qualitat ambiental urbana i per a la salut i el benestar de les persones. Una 

infraestructura verda, pel fet de ser una infraestructura més dins de trama urbana ha d’estar ben 

planificada, desenvolupada, gestionada i mantinguda, per tal de proporcionar els serveis que 

s’esperen d’ella. 

Els elements que conformen la infraestructura verda d’un municipi són: 

 Els espais naturals protegits o els ecosistemes sans i zones d'alt valor ecològic fora de les 

zones protegides, com planes al·luvials, aiguamolls, litorals, boscos naturals, etc. 

 Els elements paisatgístics naturals, com petits cursos d'aigua, taques de bosc, tanques que 

poden actuar com a corredors verds o passeres per a la fauna silvestre; 

 Les taques d'hàbitats regenerats creades pensant en espècies concretes i/o els elements 

artificials, com ecoductes o ponts verds dissenyats per afavorir la mobilitat de les espècies a 

través de barreres insalvables; 

 Les zones multifuncionals en les quals es promoguin usos del sòl que ajudin a mantenir o 

regenerar uns ecosistemes biodiversos i sans davant d'altres activitats incompatibles; 

 Les zones en les quals s'apliquin mesures per millorar la qualitat ecològica general i la 

permeabilitat del paisatge;  
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 Els elements urbans com els arbres, els parcs verds, murs verds i teulades verdes que 

alberguen biodiversitat i permeten als ecosistemes funcionar i prestar els seus serveis 

mitjançant la connexió de zones urbanes, periurbanes i rurals. 

 

Les funcions que acompleix la infraestructura verda són: 

 Serveis de proveïment dels propis béns, com aliments, aigua, fusta i fibres. 

 Serveis de regulació del clima i les precipitacions, de l’aigua, dels residus i de la propagació 

de malalties. 

 Serveis culturals que proporcionen bellesa, inspiració i valors recreatius que contribueixen al 

nostre benestar i la nostra salut. 

 Serveis de suport com la formació del sòl, la fotosíntesi i els cicles dels nutrients, que són el 

sosteniment del creixement i la producció. 

 Garantir la connectivitat ecològica, estructural i funcional del territori, protegint les connexions 

existents i restaurant les que s’han degradat. 

 Proporcionen estabilitat al hàbitats garantint el benestar de les persones i la fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6: Esquema dels beneficis que aporten les infraestructures verdes. Font: Elisabeth Contreras, 2018. 
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1.1.  L’ARBRAT. QUIN PAPER HI JUGA? 

Dins de la Infraestructura verda urbana, l’arbrat és un component essencial. 

A Malgrat de Mar, el conjunt d’arbrat urbà ha de conformar una xarxa funcional que uneixi els diferents 

espais verds de la ciutat amb els ecosistemes rurals, forestals i fluvials que l’envolten, contribuint a 

augmentar la biodiversitat, millorant el paisatge urbà i creant un espai habitable i agradable per a les 

relacions socials. 

L’arbrat urbà és essencial per als ecosistemes urbans. Els arbres absorbeixen aigua, nutrients i diòxid 

de carboni i a través de la fotosíntesi i la transpiració i aporten aire net, oxigen, ombra i hàbitat. 

A continuació s’exposen els beneficis que ens aporta l’arbrat urbà. 

 

1.1.1.  Beneficis ambientals 

1.1.1.1. REDUCCIÓ DE L’EFECTE ILLA DE CALOR. 

L'escalfament global, l'augment de superfícies impermeables, l'excés de calor dels edificis 

residencials, la indústria i el trànsit, donen lloc a un augment de la temperatura dins les ciutats. La 

diferència de temperatura entre la ciutat i el camp o espai periurbà que l'envolta es coneix com 

"l'efecte illa de calor". 

A l'estiu aquesta diferència tèrmica pot arribar a gairebé 10 ° C, provocant una reducció de la qualitat 

de vida i salut dels habitants de la ciutat. Els espais naturals, zones verdes i parcs, poden absorbir i 

amortir fins a un 80% de l'energia calorífica d'entrada. En les zones densament poblades on els espais 

verds són escassos, l’ombra que projecta l’arbrat viari és una bona solució, ja que redueix l'efecte illa 

de calor a través del procés de la transpiració i humidificació de l'aire sec, millorant el clima i el 

benestar ambiental urbà. 

 

Imatge 7: Esquema distribució de les temperatures que provoca l'efecte illa de calor 

 

L’ombra que generen els arbres redueix notablement la temperatura de l’espai públic exterior 
i millora el benestar de les persones.  

En un estudi que es va fer a Colòmbia sobre la temperatura de confort que provoquen els arbres 

(Jiménez 2008) es va concloure que la temperatura mesurada sota l’ombra dels arbres és inferior a 

la que es registra a ple sol en el mateix context, de 2 a 8 ºC. En aquest estudi també es va demostrar 

que la sensació de disminució de temperatura en les persones (temperatura efectiva) era encara més 

alta que la pròpia disminució de la temperatura, 4ºC menys, és a dir, si sota de l’arbre hi havia una 

temperatura d’uns 3ºC inferiors, les persones tenien la sensació de què hi havia uns 7ºC menys. Això 

es degut a que sota la cobertura arbòria es genera un microclima que aporta una sensació tèrmica 

agradable fruit de diverses components. Hi havia molts factors que influenciaven en la menor o major 

sensació de confort: com més estès era el radi de copa i més dens el seu fullatge més baixa era la 

temperatura i per tant, més agradable la sensació tèrmica, també depenia del desenvolupament 

aconseguit per les fulles, el radi de copa, i el fullatge, la qual cosa es traduïa en una modificació de 

les condicions tèrmiques. En la perspectiva de l'ús racional i sistemàtic de la vegetació arbòria en el 

millorament de les condicions climàtiques, l’estudi concloïa que es poden esperar millores 
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substancials en els microclimes locals amb la creació d'agrupacions d'arbres en línia o en la formació 

de petits boscos urbans.  

1.1.1.2. Reducció de la demanda d’energia per climatització dels edificis: 

Hi ha estudis que confirmen que reduint la temperatura exterior/interior dels edificis de les ciutats en 

latituds mitjanes, es redueix l’efecte “’Illa de calor” com a conseqüència d’una reducció del consum 

d’energia d’aire condicionat (fins a un 10%). Akbari et al. (1999, 2001), van demostrar que al sud de 

Califòrnia (amb clima mediterrani com a Malgrat de Mar), el pic de la demanda de consum d’aire 

condicionat acostumava a tenir lloc al capvespre, augmentant la demanda elèctrica en un 2% per 

cada grau Celsius que pujava la temperatura ambiental. Tanmateix cal destacar la correlació entre 

concentració d’ozó (O3) a amb l’increment de la temperatura ambiental, de l’ordre d’un 5% de mitjana 

per cada grau Celsius (Akbari et al., 1990; Sailor, 1995 Los Angeles ). 

Els arbres urbans i els espais verds milloren el benestar i confort dels ciutadans. La vegetació urbana 

redueix l'efecte de “illa de calor” en proporcionar ombra (McPherson et al. 1997). La evapotranspiració 

redueix la temperatura de l'aire mitjançant la conversió de calor sensible a calor latent i en agregar 

vapor d'aigua a l'aire (Heidt i Neef 2008). 

Utilitzant simulacions informàtiques amb les variables de microclimes i de rendiment energètic dels 

edificis, McPherson et al. (1997) van estimar que, com a mitjana, els arbres a Chicago redueixen 

l'energia per aire condicionat anual en aproximadament un 7% o 15$ per arbre i que redueixen 

l'energia de calefacció en aproximadament 1,3% o 10$ per arbre. 

La ubicació dels arbres influeix en el seu efecte en la calefacció o el refredament: els arbres situats a 

l'oest i al sud dels edificis redueixen l'ús d'energia durant l'estiu, ja que ombregen els edificis en les 

hores més caloroses del dia. No obstant això, la ubicació dels arbres al sud pot bloquejar la llum solar 

de l'hivern al migdia quan fa més calor, la qual cosa augmenta els costos de calefacció en ciutats que 

experimenten temperatures fredes d'hivern (*McPherson et al. 1997). Els arbres situats a l'est 

d'edificis exerceixen un efecte de refredament a l'estiu, però amb un impacte limitat en la demanda 

màxima de refredament ja que el moment més càlid del dia és quan el sol d'estiu està en l'oest. 

Aquests resultats estan recolzats per un estudi més recent en el qual es comparen dades de 

facturació d'electricitat en climes més càlids, Califòrnia. Els arbres plantats a l'oest i al sud d'edificis, 

redueixen l'ús d'electricitat durant l'estiu projectant ombres en els moments càlids del dia mentre que 

els arbres plantats al nord de les cases provoquen major ús d'electricitat, possiblement en disminuir 

el flux d'aire i per tant reduir els efectes de refredament per corrents d’aire d'estiu (Donovan Butry 

2009). Això es va traduir en un estalvi anual mitjana de 25,16$ per llar en els arbres situats en el *sud 

i en l'oest, i un increment en els costos anuals d'electricitat de 7.48 $, si els arbres estaven plantats 

al nord. 

 

Imatge 8: Donovan, G.H.; Butry, D.T. 2009. The value of shade: estimating the effect of urban trees on summertime electricity 
use. Energy and Buildings. 41: 662–668. 

 

Els diferents autors arriben a un consens que els arbres situats a l'oest dels edificis són particularment 

són els que exerceixen un impacte més gran per a reduir l'ús d'energia urbana en diversos ambients, 

ja que són capaços de donar ombra a les cases quan la calor del sol és més intens. 
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1.1.1.3. Reducció de l’escorrentia superficial i de les inundacions 

Les precipitacions en àrees urbanes acostumen a ser més problemàtiques que en els entorns rurals. 

En condicions naturals la precipitació és absorbida per la vegetació, el terreny natural i 

emmagatzemada en la capa freàtica. L’aigua retinguda contribueix a enriquir el medi natural i a 

reomplir els aqüífers. Un dels majors problemes mediambientals als que s’afronten les ciutats és 

l’important volum d’escorrentia superficial de les aigües pluvials. Els paisatges urbans estan dominats 

per superfícies impermeables o segellades, carreteres paviments, construccions, .... que canalitzen 

l’aigua de pluja cap a la xarxa de clavegueram. Aquesta xarxa absorbeix tant les aigües sanitàries 

com les aigües pluvials.  

En episodis de precipitacions intenses les xarxes de clavegueram concentren importants cabals i 

volums d’aigua. Aquesta aigua, degut a l’escorrentia, en el seu recorregut per diferents superfícies 

va acumulant una gran càrrega de contaminants: sòlids en suspensió, metalls pesats, olis i greixos, 

clorhídrics o d’altres contaminants. Això provoca problemes i una sobrecàrrega hídrica en els 

sistemes col·lectius i en les plantes de tractament (EDAR).  

Per altra banda, degut als grans volums i cabals en episodis de precipitació forta es genera 

sobrecàrrega dels sistemes de clavegueram i l’erosió del sistema de canalitzacions. 

 

Imatge 9: Comparació de la gestió de les aigües urbanes entre els dies sense precipitacions i els dies amb precipitacions. 

 

Els arbres i el sòl permeable en el qual creixen, ajuden a regular i reduir l'escorrentia superficial 

generada en episodis de pluja. Redueixen l'aigua de precipitació que arriba al sòl gràcies a que 

intercepten part de l'aigua, la retenen aigua en el seu sistema foliar i estructura, la retornen a 

l’atmosfera mitjançant l’evapotranspiració i perquè el sistema radicular esponja el sòl i augmenta la 

taxa d'infiltració del l’aigua en aquest (Asadian 2010; Konijnendijk 2013).  

Els arbres juguen un paper essencial en els processos hidrològics urbans, ja que disminueixen la 

velocitat i el volum de l'escolament de l'aigua generada per xàfecs i tempestes (Nowak et al, 1997), 

impedint la sobrecàrrega dels sistemes de clavegueram i conseqüents danys per inundacions. (Peck 

i Callaghan, 1999). 

La contribució dels arbres i els espais verds a la reducció de les inundacions depèn de les espècies 

i condicions dels arbres, les taxes de precipitació local i el disseny de la infraestructura associada 

(per exemple, grandària i disseny del parc, permeabilitat dels sòls on es planten els arbres) (Asadian 

2010; Konijnendijk 2013). 

Un estudi de cinc ciutats dels EUA va intentar quantificar el benefici de les reduccions d'escorrentia 

d'aigües pluvials i va assignar un valor en dòlars a aquestes reduccions (McPherson 2005). La 

reducció de l'escorrentia superficial va representar el 51% dels beneficis anuals aportats per l’arbrat 

urbà, en el cas d'una ciutat i va oscil·lar entre el 8 i el 19% en les altres ciutats estudiades, amb un 

benefici econòmic anual màxim de 28$ per arbre.  

1.1.1.4. Millora de la qualitat de l’aire 

L’empobriment de la qualitat de l’aire és un problema creixent dels entorns urbans a nivell mundial i 

s’han proposat diferents solucions al respecte actuant des de l’àmbit local fins a acords internacionals 

més globals. Incloent accions tals com les restriccions dels focus d’emissió, com la restauració dels 

sistemes biològics per absorbir i reduir contaminació ambiental. 

A les ciutats la contaminació ambiental és un del punts més problemàtics provocada per la densitat 

de l’activitat humana, la utilització de combustibles fòssils, l’efecte illa de calor i l’absència de 

reguladors naturals biològics. Els efectes del transport i l’escalfament global encara empitjoren la 

situació provocant un augment de la freqüència d’alertes per contaminació. La contaminació de l'aire 

interior de la ciutat pot causar greus efectes adversos per a la salut. En particular, els òxids de 
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nitrogen, monòxids de carboni, compostos orgànics volàtils i els gasos d'escapament del dièsel estan 

creant combinacions perilloses de substàncies tòxiques per als habitants.  

Aquests contaminats estan relacionats amb l’augment de malalties respiratòries, cardiovasculars, 

al·lèrgies i diferents tipologies de càncer (Künzli, Pérez 2007). Segons l’informe 'La salut a Barcelona 

2017', presentat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, entre el 2010 i el 2017 hi va haver en 

aquest citat una mitjana de 424 morts anuals per excés de contaminació atmosfèrica. 

La vegetació és capaç de millorar la qualitat de l'aire. S'ha demostrat que és efectiva a l'hora de reduir 

la contaminació atmosfèrica per la seva capacitat de filtrat de partícules i d'absorció de gasos 

contaminants. 

Els arbres i arbustos poden millorar la qualitat de l'aire en interceptar i absorbir la contaminació de 

partícules que estan a la trama urbana (Nowak 1994; Heidt i Neef 2008), reduint els nivells d'ozó com 

a conseqüència de reduir la temperatura de l'aire a través de la evapotranspiració; eliminant els 

contaminants de l'aire a través de la deposició d’aquests a la superfície foliar dels vegetals i reduint 

les temperatures de l'edifici i l'energia associada (Nowak et al. 2000, 2006).  

Els contaminants que eliminen són: l’ozó (O3), partícules en suspensió inferiors a 10 µm (PM10), diòxid 

de nitrogen (NO2), diòxid de sofre (SO2) i monòxid de carboni (CO). Diferents estudis realitzats a EUA 

demostren que els contaminants més comunament eliminats pels arbres urbans a les són l'ozó i les 

partícules en suspensió (Nowak et al. 2006). 

Els valors d'eliminació de contaminants varien segons l’espècie de l’arbre, la cobertura arbòria, la 

concentració de la contaminació, la durada de la temporada de la fulla, els nivells de precipitació i els 

factors que afecten la transpiració i la velocitat de deposició dels arbres, com la velocitat del vent. 

També les arrels dels arbres ajuden a reduir el nitrogen, fòsfor i contingut de metalls pesants recollits 

amb l’aigua de la pluja. L’aigua es filtra a través de les partícules del sòl i per les arrels, i mitjançant 

processos de fitoremediació o senzillament per retenció neteja l’aigua que retorna als aqüífers més 

depurada. 

Un estudi de Nova York (Nowak et al. 2000) va concloure que l’arbrat urbà va eliminar 1.821 tones 

de contaminació atmosfèrica amb un valor estimat a la societat de 9,3 milions de dòlars anuals.  

Segons l’estudi Serveis Ecològics del Verd Urbà a Barcelona (L.Chaparro y J Terrades), 2009) els 

arbres i arbusts de la ciutat van eliminar l’any 2008 més de 305 tones de compostos contaminants: 

1.006 tones de partícules PM10, 72,6 tones d’O 3, 54,6 tones d’NO 2, 6,8 tones d’SO 2 i 5,6 tones de 

CO. Aquest servei té un valor estimat d’1,1 milions d’euros. En el cas concret de l’arbrat, aquest reté 

sobretot PM10 i, en proporció decreixent, O 3, NO 2, SO 2 i CO. 

1.1.1.5. Segrest de Carboni 

Totes les espècies vegetals, durant el procés de fotosíntesi, capturen CO de l'atmosfera, el combinen 

amb aigua i el transformen en cel·lulosa, sucre i altres elements que passen a forma part de les 

plantes. Les espècies no llenyoses no són bons recipients per a l'emmagatzematge del CO , ja que 

en morir i descompondre's reverteixen a l'atmosfera el CO capturat (Larcher, 1980). Les espècies 

llenyoses, com els arbres i els arbustos, són excel·lents contenidors de CO a llarg termini (dècades i 

fins i tot segles), perquè ho emmagatzemen en la fusta, i mentre l'arbre estigui viu i la fusta no es 

descompongui, el retenen (Kuhns, 2007). Fins i tot, si la fusta d'un arbre mort s'usa en la fabricació 

d'un moble, habitatge, ..., continuarà emmagatzemat el CO (McPherson, 2007). 

Al llarg del seu desenvolupament els arbres capturen CO2 que es transforma en part de la seva 

biomassa, en percentatge que van des del 48 al 52%. Quan arriben al seu estat adult deixen de fer-

ho (Silva 2005) i el segrest de CO2 vam minvant. De la mateixa manera que a mesura que van creixen 

els arbres segresten CO2, a mesura que el brancatge es va assecant i/o els arbres van morint, aquest 

CO2 torna a ser alliberat en la descomposició dels arbres morts. 

Els arbres urbans, al tenir més espai lliure al voltant, a diferència de l’arbrat en boscos, tenen major 

velocitat de creixement i segresten més CO2, Nowak & Crane (2002) assenyalen que 4 vegades més 

que els arbres en boscos o en cultiu, sempre i quan estiguin en bon estat. 

A Madrid, Calderon et. al (2009), van establir que l’absorció anual de CO2 per part dels arbres de la 

ciutat oscil·lava entre 150 y 325 kg per arbre, depenent de l’espècie. 

L'efectivitat amb què molts arbres segresten i emmagatzemen el carboni es considera una 
estratègia de mitigació clau per reduir els nivells de diòxid de carboni atmosfèric i mitigar els 
efectes del canvi climàtic. Els estudis mostren que un arbre madur típic pot emmagatzemar 
fins a 10 tones de carboni. 

 



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI AMB CRITERIS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

 

 

 
     
  
 

 

1.1.2. Beneficis ecològics 

L’arbrat urbà proporciona hàbitat i millorar els nivells de biodiversitat de la ciutat. 

Per a la millora del nostre entorn és imprescindible la creació d'espais que permetin les activitats vitals 

de la fauna i permetin la connexió persona-natura, mitjançant la incorporació de diferents comunitats 

vegetals. Com més complexa és l’heterogeneïtat de la vegetació dels espais verds a la ciutat, més 

diversitat d’espècies es s’hi troben. 

La diversitat d’hàbitats permet la realització de les diferents activitats vitals de la fauna (hibernada, 

nidificació, refugi, alimentació, descans, migració) i doten de complexitat i heterogeneïtat els espais 

verds. La presència d’espècies arbòries que tinguin fruits comestibles per a la fauna en diversos 

períodes de l’any, l’arbrat de grans dimensions amb cavitats i grans capçades, la preservació 

d’elements arboris morts, ...., pot proporcionar alimentació a alguns grups faunístics. Les aus són els 

principals usuaris d’aquests hàbitats, junt amb diferents rèptils i ratpenats. 

La connectivitat entre les zones verdes i d'aquestes amb els espais naturals i periurbans és 

fonamental per assegurar el flux de biodiversitat i reduir els efectes de l'aïllament de les poblacions 

tant vegetals com a animals. 

És necessari potenciar la interconnexió entre totes les zones verdes de la ciutat, tant les ja existents 

com les noves que es desenvolupin. El progressiu aïllament del conjunt d'espais naturals i zones 

verdes a la ciutat com a conseqüència de la compartimentació territorial derivada del 

desenvolupament urbà de la ciutat provoca l'existència d'espais sense connexió entre si, en els quals 

és molt complicada la difusió natural de les espècies, així com complica la penetració de cert tipus de 

depredadores que controlin algunes poblacions animals de caràcter urbà que estan proliferant de 

forma desmesurada.  

Es necessari que tots els espais naturals i zones verdes d’un municipi formin un gran sistema 

interconnectat, per permetre la difusió de la diversitat biològica al major nombre possible d'espais.  

Els arbres poden ser aquests elements connectors de zones verdes Mitjançant les seves capçades 

són espais que afavoreixen el flux d’intercanvi de biodiversitat entre els diferents espais verds de la 

trama urbana i els entorns naturals limítrofs. 

En la projecció de la trama urbana cal contemplar tots aquells factors que puguin actuar com a 

corredors ecològics, que permetin la connexió amb els espais naturals i periurbans propers i que 

redueixin els efectes d'aïllament de les poblacions.  

 

1.1.3.  Beneficis socials 

Els ciutadans es preocupen cada cop més pels assumptes relatius a la situació del medi ambient a 

les seves àrees de residència, incloent aquest aspecte a l'hora de valorar la qualitat de vida i el seu 

estat de salut personal. Això ha porta a l'interès de ecòlegs, antropòlegs, biòlegs, geògrafs i sociòlegs 

per la importància que els espais verds urbans tenen per a la qualitat de vida a les ciutats, existint 

avui ja una potent línia de recerca sobre aquests temes. 

La importància de les zones verdes a les ciutats radica en els efectes positius que provoquen sobre 

la població resident, efectes que poden manifestar-se en diversos àmbits: 

 En l'aprenentatge de la consciència ambiental o ecològica 

 En el procés d’arrelament  (embeddedness)  en la comunitat i de construcció d'identitat cultural 

i capital social 

 En el sentiment de seguretat 

 En la millora de l'estat de salut mental i física dels ciutadans. 

 En la creació d’una identitat local del paisatge urbà. 

1.1.3.1. Consciència ambiental o ecològica: 

La relació que moltes persones tenen amb el seu entorn és impersonal. Nens i adults sovint viuen a 

les ciutats que representen mons artificials, i tenen poca experiència amb la natura. 

L’extensió de les zones verdes a les ciutats contemporànies representa una important oportunitat 

perquè la població aprengui sobre els principis ecològics i les seves interconnexions, atès que la 

observació i contacte amb la natura li permet un aprenentatge pràctic sobre el funcionament dels 

ecosistemes.  
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L'educació ambiental és el resultat d'una experiència directa i constant assimilada a través del 

contacte diari amb la natura en els llocs on vivim, als carrers que recorrem, en els arbres que 

contemplem... 

És necessari integrar les accions de comunicació i educació ambiental junt amb les accions directes 

de millora i increment de l’arbrat per tal de transmetre i fer entendre la idea de que hi ha una necessitat 

de conservar la natura i tot els que ens aporta. 

1.1.3.2. Millora de la cohesió social: 

Pel que fa a l'àmbit de la identitat social i el d’arrelament (embeddedness) en la comunitat local, 

diversos estudis ens mostren el debilitament de les xarxes socials entre els veïns que resideixen en 

zones de grans aglomeracions urbanes, de tal manera que s'acaba perdent el sentit de comunitat. 

Això explicaria el descens del capital social a les grans ciutats, entès com el descens de la confiança 

entre veïns i, en definitiva, la falta d'integració dels individus en les seves comunitats de referència, 

donant lloc a problemes d’anomia. La literatura especialitzada suggereix que una major interacció 

dels ciutadans amb els espais naturals i l'existència de zones verdes en els barris de les grans ciutats 

per a l'oci i l'esbarjo dels veïns, poden induir en ells el desenvolupament de valors compartits, és a 

dir, l’arrelament dels individus en les seves comunitats de referència, contribuint a la construcció de 

capital social. 

Algunes experiències demostren com la implicació dels veïns en programes de creació d'espais verds 

en les seves barriades, facilita el coneixement mutu i la interacció social i permet el desenvolupament 

d'un sentiment d'identitat, a més de generar alts nivells de satisfacció personal. 

L'espai obert verd ofereix llocs per a esdeveniments, festivals i celebracions. Aquests poden reunir 

diversos grups de persones dins d'un mateix àmbit públic afavorint les interrelacions entre diferents 

col·lectius. Els espais verds juguen especialment un paper important en la integració de grups 

minoritaris i pot ajudar en l'adaptació dels immigrants. 

1.1.3.3. Millora del sentiment de seguretat i confiança: 

L’existència d'àrees verdes a les ciutats provoca sentiment de seguretat.  

Hi ha estudis empírics que han demostrat com la creació de zones verdes i la presència d'àrees 

enjardinades als barris augmenten la sensació de seguretat en els veïns, disminuint les taxes de 

criminalitat i reduint-se les expressions de violència.  

En alguns estudis s'introdueix la idea de “ulls al carrer” per explicar com la presència de persones als 

espais públics destinats a l'esbarjo ajuda a controlar el crim i augmentar la seguretat ciutadana.  

Alguns autors han observat com els residents que viuen en cases amb arbres o zones verdes mostren 

actituds més constructives i presenten menors formes de violència i conflictes intrafamiliars, que els 

que viuen en cases sense aquests espais destinats a la presència de la natura en la llar. 

1.1.3.4. Millora de l'estat de salut mental i física dels ciutadans. 

Són abundants els estudis que demostren els efectes positius que provoquen les àrees verdes 

urbanes sobre la salut física i mental. En concret, l'estreta associació entre la disminució de l'estrès i 

la millora de la salut física dels residents urbans en presència d’arbredes i boscos en els seus barris.  

Aquests estudis demostren com els paisatges amb arbres i vegetació produeixen estats psíquics i 

emocionals més distesos en els individus, que els paisatges on aquestes característiques naturals 

estan absents. Per exemple, estudis realitzats en hospitals mostren com els malalts allotjant-los en 

habitacions amb vistes a un paisatge arbrat es recuperen de manera més ràpida i amb menys 

complicacions, que els pacients en habitacions on no hi ha aquestes vistes.  

Altres estudis demostren que la visió de paisatges de natura verda des de les finestres d'una oficina 

proporciona importants beneficis psicològics als treballadors, elevant el seu benestar i satisfacció en 

el treball. En aquesta mateixa línia, s'ha demostrat que les experiències viscudes en parcs urbans 

ajuden a canviar estats d'ànim i a reduir la pressió del treball. Igualment, s'ha comprovat que l'ombra 

dels arbres redueix la radiació ultraviolada i, en conseqüència, ajuda a reduir determinats problemes 

de salut (cataractes, càncer de pell, irritacions dermatològiques,…). 

Alguns investigadors creuen que la necessitat de contacte amb la natura pot ser tan important pel 

desenvolupament humà com la necessitat de relacions interpersonals (Kaplan, 1993). Els 

impediments per tenir contacte amb la natura es poden veure "com un factor que contribueix a 

l'augment dels nivells d'estrès i la insatisfacció general en la nostra societat” (Zubevich, 2004).. 
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L’ombra generada pels arbres pot confinar espais d’encontre i de interacció social. Espais 
públics on els habitants de la ciutat poden relaxar-se, interactuar amb amics o companys de 
treball, seure a descansar, observar, fer esport, ... 

Múltiples estudis que confirmen que l’exposició a elements naturals incrementa l’habilitat per 

concentrar-se, gestionar l’estrès, generar idees creatives, reduir la inestabilitat emocional i promoure 

la percepció de l’individu de pertinença a un col·lectiu, a un territori (arrelar en un lloc). 

Una investigació en comportament humà conclou que la visió de jardins i arbres permet restaurar la 

calma i redueix l’estrès en els humans, particularment a aquells que condueixen vehicles (Cackowski 

& Nasar, 2003). També afirma que els humans prefereixen la visió d’espais naturals i l’accés a la 

natura enfront de la visió d’entorns densament urbanitzats, encara que sigui a través d’una finestra o 

d’un passeig, milloren la concentració i la satisfacció en els llocs de treball i esmorteixen l’estrès 

laboral (Hertzog, Maguire & Nebel,2003).  

Els espais verds brinden teràpia als nens, permeten la creativitat mental, fomenten l'exploració i 

l'aventura, promouen l'activitat física, construeixen resiliència i milloren l'aprenentatge degut a 

l’experiència directa. S’ha demostrat que els nens amb Desordre per Dèficit d’Atenció acabaven 

relaxant-se i comportant-se millor després de jugar en espais verds, en comparació amb aquells que 

no tenien accés a aquests espais (Tayor et al. 2001).  

La prevalença de càncer de pell i altres malalties degudes a l'exposició al sol ha demostrat que la 

protecció contra els raigs UV de la llum solar és vital. 

L'ombra només pot reduir l'exposició general a la radiació UV fins a un 75% . Els arbres proporcionen 

la millor forma d'ombra natural. 

1.1.3.5. Creació d’una identitat local del paisatge urbà. 

El paisatge d'una ciutat ajuda a definir el seu caràcter. Els arbres i la vegetació caracteritzen 

paisatgísticament un lloc. Els paisatges són l'escenari de moltes activitats recreatives diàries, com 

l'esport organitzat, passejar al gos o fer un pícnic i, per tant, ajuden a forjar una sensació de connexió 

amb el lloc. 

 

 

1.1.4. Beneficis econòmics 

L’arbrat urbà aporta diferents increments econòmics a la ciutat, molts d’ells estan relacionats amb els 

beneficis mediambientals, i socials que hem esmentat anteriorment.  

Els beneficis econòmics recauen per una banda, en la reducció de despeses dins dels àmbits sanitaris 

i socials, infraestructures urbanes (xarxa clavegueram, pavimentació, tractament d’aigües,...), energia 

(climatització), ...; així com en l’augment de beneficis econòmics del sector immobiliari, sectors 

comercials, increment de llocs de treball... 

1.1.4.1. Reducció de costos energètics: 

Hi ha estudis que confirmen que reduint la temperatura exterior/interior dels edificis de les ciutats en 

latituds mitjanes, es redueix l’efecte “’Illa de calor” com a conseqüència d’una reducció del consum 

d’energia d’aire condicionat (fins a un 10%). 

1.1.4.2. Reducció de costos en manteniment i renovació de l’asfalt viari: 

L’arbrat viari, que proporciona superfície de cobertura d’ombra en front als raigs UV milloren la vida 

útil diferents elements de la infraestructura urbana, sobretot l'asfalt, degut a la disminució de les 

diferències tèrmiques que pateixen aquest si està ombrejat. En diferents estudis s’estima que aquesta 

reducció de costos de manteniment està entorn al 30%. 

1.1.4.3. Reducció de costos relacionats amb el control de l’escorrentia i aigües pluvials: 

Les copes dels arbres i els sistemes radiculars ajuden a mitigar els nivells d'inundació durant episodis 

de pluges torrencials i tenen la capacitat de disminuir els fluxos d'aigües pluvials cap a la 

infraestructura de drenatge. 

1.1.4.4. Reducció de costos en l’àmbit de la sanitat 

Molts estudis ens indiquen que una ciutat verda saludable ajuda a alleugerir la càrrega en els sistemes 

sanitaris públics. Si bé és difícil crear una relació directe i quantificar l'estalvi en euros, és probable 

que l’arbrat urbà  redueixi els costos de salut associats amb el comportament sedentari, l'obesitat, les 

malalties mentals i les malalties respiratòries. Visualitzar i gaudir dels paisatges verds, inclosos els 

arbres, pot millorar la recuperació dels pacients de l'hospital, reduint la quantitat de temps d’ingrés a 

l'hospital. 
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1.1.4.5. Increment del valor dels immobles: 

Els arbres als carrers milloren l'estètica del veïnat i, en conseqüència, s'ha demostrat que augmenten 

els valors de propietat. S'estima que les propietats en carrers arbrats tenen un valor al voltant de 10 

al 20% més alt que aquelles en carrers sense arbres. 

1.1.4.6. Millora del funcionament de les àrees comercials i l’atracció turística: 

Els espais verds de la ciutat milloren la concepció/imatge que es té d’una ciutat.  

Una millor imatge fa que una ciutat sigui més competitiva, incrementant la seva influència política i 

econòmica.  

Diversos estudis demostren que entorns comercials amb espais verds, ajuden a crear ambients més 

destensats i provoquen l’augment de visites en aquest entorns comercials i milloren la vivència 

personal de compra del consumidor. 

D’altra banda, el turisme és cada vegada més important per a moltes ciutats, i els espais verds i 

espais d’ombra ajuden a que una ciutat o un passeig tingui més afluència de turisme, ja que 

proporcionen espais estèticament atractius i de confort tèrmic.  
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1.1.5. Resum dels beneficis que aporten els arbres a la trama urbana 

 

BENEFICIS QUE APORTEN ELS ARBRES A LA TRAMA URBANA 

 

BENEFICIS AMBIENTALS 

Reducció efecte illa de Calor  (Sensació de disminució en 7ºC de temperatura. Disminució real 2ºC) 

Reducció de l'energia per climatització (una mitjana d'un 10%) 

Reducció de l’escorrentia superficial i de les inundacions 

Millora de la qualitat de l’aire 

    Segrest de Carboni (depèn de l'espècie, l'edat de l'arbre, climatologia, ...) 

 

BENEFICIS ECOLÒGICS 

Proporciona hàbitat per a la fauna 

Augmenta els nivells de biodiversitat de la ciutat 

 

BENEFICIS SOCIALS 

Potencia la consciència ambiental i ecològica 

Millora la cohesió social 

Millora el sentiment de seguretat i confiança dels ciutadans. 

Millora l'estat de salut mental i física 

Creació d'una identitat local mitjançant el paisatge urbà 

 

BENEFICIS ECONÒMICS 

Reducció dels costos energètics en climatització (fins a un 10%) 

Reducció en els costos de manteniment i renovació de l'asfalt viari  (fins a un 30%) 

Reducció dels costos relacionats amb la gestió de l'aigua d'escorrentia. 

Reducció dels costos en l'àmbit de la sanitat. 

Increment del valor dels immobles (entre un 10 i un 20%). 

Millora el funcionament de les àrees comercials i/o turístiques 

1.1.6. Esquema dels beneficis que aporten els arbres a escala de parcel·la, barri i ciutat: 

 

FONT: Urban Resilience and Sustainability Through Peri-urban Ecosystems: Integrating CCA and DRR - Scientific Figure on ResearchGate. 

Available from: https://www.researchgate.net/figure/Role-of-urban-forestry-at-tree-street-at-city-level-against-hydro-climatic-

risks_fig3_319877741 
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1.2. COM HA DE SER L’ ARBRAT PER A QUÈ APORTI ELS MÀXIMS BENEFICIS? 

Abans de començar a explicar el criteris per a la selecció de l’arbrat, caldria esmenar i subratllar que 

no hi ha cap arbre perfecte per a un municipi o carrer.  No hi ha cap arbre que ens aporti el cent per 

cent dels beneficis que necessitem per tal de millorar la resiliència de la nostra ciutat al canvi climàtic 

(reducció efecte illa de calor, ombra, espai biodivers, lloc per a facilitar la cohesió social, eix 

vertebrador de la ciutat a escala humana, ....)  i que a més, s’adapti o encaixi perfectament a les 

condicions edàfiques, climatològiques, urbanístiques, socials i ambientals del municipi.   

L’entorn urbà és variat, hi ha diferents orientacions, microclimes, heterogeneïtat de sòls, diferents 

configuracions de la trama urbana, diferents necessitats i competències per l’ús dels carrers (peatons, 

circulació, aparcament, espais de comerç, ....). En poca distància pot variar les condicions que hi han 

en un espai tant a nivell superficial (tipus de paviment, espai aeri lliure disponible, nivells d’insolació, 

intensitat d’ús de l’espai, ...) com a nivell de subsòl (textura diferent, instal·lacions, segellats, ....). 

Es per això que cal un anàlisi específic de cada carrer o espai on s’han de plantar arbres, de la 

morfologia i fisiologia de la trama urbana i dels seus usos i fluxos per tal d’escollir les millors espècies 

per a cada zona. 

També cal pensar en l’evolució de les condicions ambientals amb el canvi climàtic per tal de triar les 

espècies que més s’adaptaran a aquestes noves condicions (augment de les temperatures, períodes 

de sequeres períodes amb pluges torrencials; reducció de recursos energètics, ...).  

La tria de l’arbrat ha d’anar acompanyada d’una proposta de millora de l’espai públic, que permeti 

endreçar i donar la importància que mereixen els diferents elements i actors que configuren els 

carrers, a la mateixa vegada que proporcioni una millora ambiental, social i d’estalvi econòmic per al 

municipi a mig i llarg plaç. 

La planificació dels carrers verds ha de tenir com a objectius: 

 Garantir l’accessibilitat universal: peatonal, amb cadires de rodes, cotxets, caminadors, ...  

 Crear i propiciar espais per a les relacions humanes (espais d’ombra a l’estiu). 

 Absorbir i afavorir la infiltració al sòl de les aigües en cas de pluja, mitjançant l’augment de la 

permeabilitat de la seva superfície. 

 Reduir la temperatura dels edificis 

 Reduir i absorbir la contaminació de l’aire tant en partícules de pols com en l’absorció de 

components volàtils. 

 Endreçar el subsòl posant en ordre les diferents infraestructures ( llum, aigua, 

instal·lacions,....). 

 Garantir un medi de cultiu òptim per als arbres, que els hi proporcioni els nutrients i l’equilibri 

aigua-aire i l’estabilitat estructural que necessiten les arrels per a desenvolupar-se 

correctament; i que augmentarà la longevitat dels arbres 

 Reduir els costos de manteniment en la gestió de l’arbrat. 

 Millorar el paisatge urbà, creant espais agradables i saludables 

 

1.2.1 Criteris de tria de l’arbrat per acomplir funcions de resiliència al canvi climàtic: 

1.2.1.1. Diversitat d'espècies 

La diversitat d'arbres dins del paisatge urbà proporciona beneficis funcionals i estètics, així com 

avantatges biològics i ecològics. “Un principi comú de l'ecologia popular és que l'alta diversitat 

d'espècies contribueix a l'estabilitat dels ecosistemes en reduir els perills de la pèrdua catastròfica 

d'una espècie en particular” (Richards, 1983). Malgrat  això, hi ha diferents estudis que conclouen 

que la relació entre diversitat i estabilitat no pot expressar-se tan simplement com ho suggereix 

aquesta premissa. 

A la majoria de poblacions, predomina una tipologia d’arbres davant d’unes altres. Aquestes 

acostumen a ser les espècies que cultural i històricament  s’havien plantat per a generar ombra en 

les grans avingudes o passeig i que han demostrat ser adaptables als entorns urbans canviants. 

Fent una revisió bibliogràfica, Miller i Miller (1991) afirmen que l’ús d'una espècie no hauria d'excedir 

el 10% de la població total d'arbres. Jaenson et. Alabama. (1992) suggereixen que el rang hauria 

d’estar entre el 5 i el 10%.  



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI AMB CRITERIS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

 

 

 
     
  
 

 

Tots i que aquests percentatges no es fonamenten en cap base científica, al llarg de molts anys, a 

l’hora de planificar l’arbrat viari d’una ciutat s’ha seguit la regla del 10% per tal d’afavorir la diversitat. 

Avui en dia la regla del 10% pot semblar obsoleta en considerar els enormes condicionants que està 

generant el canvi climàtic i les dificultats que en segons quines zones es pot tenir per trobar arbres 

adaptats i que estiguin disponibles en els vivers. 

La planificació del l’arbrat al municipi ha de tenir com a objectiu diversificar al màxim les 
espècies d’arbres per tal de què en el cas de que diferents afeccions, patologies, o condicions 
climàtiques afectessin a una espècies concreta, no signifiqués una pèrdua significativa al 
municipi dels beneficis aportats per l’arbrat. 

A l’hora de fer una tria s’ha de tenir present criteris estètics i la funció vertebradora i homogeneïtzació 

visual de la trama urbana que tenen els arbres. Per això quan es faci la tria de l’arbrat segons sigui a 

escala de carrer, barri, o eix vertebrador del municipi, s’ha d’assegurar un ritme, i una coherència 

visual per tal de que l’arbrat segueixi essent un element que ens proporcioni lligams i ordre al paisatge 

urbà. 

1.2.1.2. Diversitat per edats 

La diversitat d'edats és essencial per a la continuïtat de la població arbòria. Un cop està comprovat 

que una espècie arbòria està perfectament adaptada a  la ciutat, s’ha d’estabilitzar la població 

assegurant un rang divers d’edat. És molt important fer un seguiment de les baixes i reposar els 

arbres que es van morint. A nivell econòmic, fer la reposició progressiva a mesura que hi ha baixes, 

suposarà una inversió en manteniment més equilibrada. 

En les poblacions d’arbrat viari, l'estabilitat depèn principalment de la longevitat dels arbres individuals 

i de la quantitat suficient de reemplaçaments plantats amb èxit. 

1.2.1.3. Capacitat/resistència d’absorció de contaminants 

La vegetació és capaç de millorar la qualitat de l'aire. S'ha demostrat que és efectiva a l'hora de reduir 

la contaminació atmosfèrica per la seva capacitat de filtrat de partícules i d'absorció de gasos 

contaminants. 

Els valors d'eliminació de contaminants varien segons l’espècie de l’arbre, la cobertura arbòria, la 

concentració de la contaminació, la durada de la temporada de la fulla, els nivells de precipitació i els 

factors que afecten la transpiració i la velocitat de deposició dels arbres, com la velocitat del vent. 

No hi ha estudis que valorin l’eliminació de contaminants en espècies habituals en el clima 

Mediterrani. 

Existeix un informe i el llistat de les espècies d’arbres més ben classificades per a la millora de la 

qualitat de l’aire als Estats Units, Nowak 2000. L’informe de Nowak conclou que l'ideal és que l'arbre 

que es seleccioni per a una ciutat tingui moltes fulles i sigui de grans dimensions, segons Nowak. 

Les coníferes tendeixen a ser millors en acumular partícules perquè tenen fulles tot l'any i estan 

recobertes de cera, de manera que les partícules tendeixen a adherir-se. Pel que fa als arbres de 

fulles caduques són millors les espècies amb un textura rugosa ja que són millors per captar partícules 

i a més emeten menys compostos orgànics volàtils ( la millor espècies caducifòlia segons Nowak és 

l’om).. 

A continuació mostrem la taula on s’especifiquen les espècies d’arbres més ben classificades per a 

la millora de la qualitat de l’aire dels estats units: 

 

* = Espècies, o diversos cultivars, especialment recomanats per arbrat viari o condicions urbanes. I= tolerància intermèdia 

al contaminant; S= Sensible a la contaminació; T= tolerant al SO2 i desconegut per al NO2; I/U= tolerància intermèdia al 

SO2 i desconegut per al NO2; S/U= Sensitiu al SO2 i desconegut al NO2 i per últim; T/S= Tolerant al SO2 i sensitiu al NO2. 
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1.2.1.4. Capacitat de generar ombra i millorar la temperatura de confort 

Per tal d’aconseguir reduir la temperatura ambiental i augmentar la sensació de confort tèrmic durant 

els dies més calorosos de l’any, s’ha d’escollir espècies que generin una ombra densa. 

Les espècies amb port gran i més frondoses són les que generen més ombra. 

Com a regla general. com més estès és el radi de copa i més dens el seu fullatge més baixa serà la 

temperatura i per tant, més agradable la sensació tèrmica. 

El que sota un arbre s'experimenti una major o menor sensació de confort tèrmic dependrà del 

desenvolupament aconseguit per les fulles, el radi de copa, i el fullatge, la qual cosa es tradueix en 

una modificació de les condicions tèrmiques.  

El fullatge, és l'element, de la morfologia de l'arbre, més decisiu o incident en la generació de la 

sensació tèrmica agradable que s'experimenta sota els arbres. Com més dens sigui el fullatge,  

més protecció hi haurà contra la penetració de la radiació solar i per tant, millors condicions 

ambientals. 

1.2.1.5. Espècies autòctones/adaptades/exòtiques 

Les àrees urbanes estan molt dissenyades i resta molt poc del paisatge original, incloses les 

condicions edàfiques i hídriques. El fet que una planta sigui originària d'un lloc no significa 

necessàriament que les condicions actuals del lloc siguin òptimes per al seu creixement. Els sòls 

urbans i l’espai aeri de la ciutat sovint són molt diferents de les condicions en què es troben els arbres 

a la naturalesa. 

Tot i que per motius ecològics de connectivitat, i de creació d’hàbitats és important l’ús d’ espècies 

autòctones, cal tenir clar les condicions urbanes i emprar espècies d'arbres adaptades al lloc i que 

acompleixin el màxim amb el propòsit desitjat. 

Les espècies de clima mediterrani no locals, i les altres espècies exòtiques, poden fer contribucions 

positives al paisatge. En alguns casos, aquestes espècies s'adapten millor a les condicions d’un 

entorn urbà altament modificat. Poden tenir atributs positius i poden complir funcions específiques del 

paisatge. 

Cal assenyalar  que la maduresa de la vegetació existent és impossible de reemplaçar i la diversitat 

de les comunitats de plantes autòctones és difícil de replicar. La preservació de la vegetació natural 

existent i autòctona és la forma més eficient d'incorporar la biodiversitat en els paisatges urbans. 

L'ús d'espècies d'arbres autòctons als carrers tindrà un major impacte i benefici es plantin a prop de 

zones naturals, periurbanes o agrícoles  que tingui una vegetació autòctona significativa. 

S’ha d’evitar la utilització d’espècies invasores, que tenen la capacitat d’alterar l’estructura biològica 

de les comunitats naturals de l’entorn i provocar una pèrdua de biodiversitat. Aquestes espècies amb 

ajuda de les accions del vent i la fauna es poden propagar fàcilment a zones periurbanes i d’aquí a 

boscos i espais fluvials. 

1.2.1.6. Adaptació al canvi climàtic 

El canvi climàtic s’ha de tenir consideració en el procés de selecció d'arbres. Les projeccions del 

model climàtic per a les pròximes dècades indiquen un augment progressiu de la temperatura mitjana 

i una disminució de la precipitació per sota de la mitjana a Malgrat, temperatures més altes i 

l’evaporació reduirà la disponibilitat d’aigua per a regar els Espais Verds Públics a l’estiu, amb el que 

el període de sequera per als arbres s’augmentarà. La selecció d'espècies més adequades són les 

que aguanten períodes secs prolongats i les que són resistents a altes temperatures. 

1.2.1.7. Afavoreix la biodiversitat de fauna 

La diversitat d’hàbitats permet la realització de les diferents activitats vitals de la fauna (hibernada, 

nidificació, refugi, alimentació, descans, migració) i doten de complexitat i heterogeneïtat els espais 

verds. La presència d’espècies arbòries que tinguin fruits comestibles per a la fauna en diversos 

períodes de l’any, l’arbrat de grans dimensions amb cavitats i grans capçades, la preservació 

d’elements arboris morts, ...., pot proporcionar alimentació a alguns grups faunístics. Les aus són els 

principals usuaris d’aquests hàbitats, junt amb diferents rèptils i ratpenats. 

La connectivitat entre les zones verdes i d'aquestes amb els espais naturals i periurbans és 

fonamental per assegurar el flux de biodiversitat i reduir els efectes de l'aïllament de les poblacions 

tant vegetals com a animals. 
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La pràctica de la plantació de certes plantes anuals i bianuals en els escocells, escollides per atraure 

la fauna útil, reduirà les afectacions de plagues en els arbres i contribuirà a una millora de la 

biodiversitat de la població. 

1.2.1.8. Necessitat d’aigua 

Com s’ha comentat a l’apartat 1, en un futur l’augment de la temperatura, provocarà més 

evapotranspiració a la primavera, amb el que es disminuirà l’aigua dels aqüífers i la dels cabdals de 

rius i rieres. I els períodes de sequera per les plantes seran més prolongats. Es calcula que disminuirà 

en un 22% de mitjana la disponibilitat d’aigua a les zones litorals (font: Tercer informe Canvi Climàtic 

a Catalunya 2016). Aquest fet provocarà que la disponibilitat d’aigua per a regar els Espais Verds 

Públics a l’estiu es veurà reduïda substancialment i que per tant és molt important que la vegetació 

inclosa en aquests espais tolerin la calor i els períodes de sequera. 

És molt important triar espècies vegetals resistents a la sequera, adaptades a règims pluviomètrics P 

< 500 mm/any.  

Si limitem la tria d’espècies a aquest rang de pluviometria, ens trobem que el llistat d’espècies òptimes 

per plantar a Malgrat se’ns reduirà a menys de 20 espècies.  En aquest estudi proposem que aquestes 

espècies es combinin amb d’altres capaces de viure en règims pluviomètrics d’entre  500-1.000 

mm/any. Aquestes últimes implantades en menor proporció. I que en el cas d’anys molt secs i de 

disminució de la disponibilitat d’aigua per regar, es facin reg de suports només a aquestes darreres 

espècies. 

Des del punt de vista de la disponibilitat d’aigua, aquest treball proposa que s’aprofitin el fet de plantar 

els arbres per a reestructurar la trama urbana i introduir sistemes de drenatge sostenible. Es proposa 

un seguit de solucions, veure apartat 1.4 Proposta de solucions per a implantar arbrat al la trama 

urbana mitjançant la implementació dels sistemes urbans sostenibles, on s’aprofita la plantació dels 

arbres per a augmentar l’espai radicular disponible i implementar espais d’infiltració i millora de la 

qualitat de les d’aigües d’escorrentia. D’aquesta manera, a part de reduir l’aigua d’escorrentia 

acumulada en cas de pluja, augmentarem la retenció i la disponibilitat d’aigua del sòl. 

1.2.1.9. Necessitat de manteniment 

L’arbrat viari sostenible requereix de la intervenció humana per a regenerar-lo i mantenir-lo de manera 

segura i estèticament agradable. La clau per a mantenir i millorar l’arbrat viari és garantir la qualitat 

del manteniment dels arbres. El treball de manteniment realitzat en els arbres de Malgrat ha de tenir 

objectiu de gestionar la salut dels arbres i millorar la qualitat del paisatge arbratge en tota la ciutat, 

així com reduir els riscos inherents als arbres en una àrea urbana. 

Per tal de què sigui assumible l’augment de la població arbòria viaria, caldrà intentar triar les espècies 

correctes per tal de minimitzar les operacions de manteniment. Els paràmetres que ens condicionaran 

el manteniment serà: 

 Les interferències aèries: el desenvolupament correcte dels arbres bé condicionat per la 

distància a edificis i d’altres interferències. A l’hora d’ubicar un arbre cal estudiar la distancia 

a façana i vol de façana, la distancia a senyals de trànsit i fanals, a mobiliari urbà (pèrgoles, 

…), els límits parcel·laris verticals, quin trànsit rodat passarà pel vial per tal de què les 

capçades no molestin, … 

Si es tria bé l’espècie vegetal, es reduirà molt les tasques d’esporgues i retalls, que 

incrementen el cost de manteniment i que debiliten i condicionen el desenvolupament dels 

arbres. 

 

 La forma dels arbres:  aquest es defineix com la forma de la seva capçada. Si es preveu 

quin desenvolupament teòric tindrà la capçada d’un arbre, es pot fer una millor tria per tal 

d’evitar esporgues de reducció de capçada en un futur, que posen en perill l’existència dels 

arbres, i que augmenten els costos de manteniment i de tractament de malures. A 

continuació es mostra un esquema de diferents formes dels arbres estreta de la Guia per a 

la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari, escrita per Josep Selga Casarramona, Anna 

Terricabras Genís i Asier Ibero Etxeberría, editada per la Diputació de Barcelona al 2012. 

 

 El port:  aquest paràmetre ens parla del màxim desenvolupament de l’arbre que tindrà en 

un  futur. Es la relació que hi ha entre l’alçada que tindrà l’arbre i el diàmetre de la seva 

capçada.En aquest treball hem seguit la classificació que especifica la Guia de selecció 

d'espècies del verd urbà: arbrat viari, Diputació de Barcelona 2012, classificant els arbres en 

tres tipologies de port: petit, mitjà i gran. A continuació es mostra l’esquema que classifica el 

port de l’arbre en relació a la previsió de desenvolupament en alçada i capçada: 
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Imatge 10: Esquema de la forma dels arbres. 

Font: Guia de selecció d'espècies del verd urbà: arbrat viari, Diputació de Barcelona 2012 

 

Tipus de port:  

          

Alçada          

Alta 15 
m   

MITJÀ MITJÀ GRAN GRAN 
  

Mitjana 
6 m   

PETIT MITJÀ MITJÀ GRAN 
  

Baixa 
   

PETIT PETIT MITJÀ MITJÀ 
    

             

   2m 4m 6m 8m   

   Estreta Mitjana Ampla Molt ampla   

   
Capçada 

 

     

 L’esporga: cal escollir arbres, que no requereixen de gaire a l’esporga i que si es donés el 

cas de necessitar-la (refaldats, eliminació de branques que interfereixen amb senyals de 

trànsit, amb fanals, ...), tinguessin tolerància a aquesta. 

 Plagues/Malures: cal evitar escollir espècies, que presenten plagues o malures associades 

de forma crònica. 

 Residus: cal preveure, quines espècies presenten fruits i/o flors que poden generar molèsties 

i estudiar en quina zona col·locar-les, per tal de minimitzar aquest impacte. 

 

1.2.1.10. Valor estètic de l’arbrat 

Els arbres contribueixen a la millora qualitativa dels espais aportant valor i riquesa de percepcions. 

Articulen i cohesionen la trama urbana, creant continuïtats entre diferents espais i homogeneïtzant 

l’estètica dels carrers.. La cobertura que generen protegeix les xarxes viàries de l’impacte dels raigs 

UV. Els arbres aporten espais de natura agradables a les zones urbanes i actuen com elements de 

connexió entre l’escala edificatòria i les persones. Traçant carrers a la mida de les persones. 

A l’hora de fer una tria s’ha de tenir present criteris estètics i la funció articuladora i d’homogeneïtzació 

visual de la trama urbana que tenen els arbres. Per això quan es faci la tria de l’arbrat segons sigui a 

escala de carrer, barri, o eix principal del municipi, s’ha d’assegurar un ritme i una coherència visual 

per tal de que l’arbrat segueixi essent un element que ens proporcioni lligams i ordre al paisatge urbà. 

 

1.2.2.  Criteris per triar els arbres segons l’adaptabilitat i toleràncies de les espècies a Malgrat 
de Mar:  

A l’hora de triar les espècies cal que aquestes estiguin adaptades al lloc on han de viure, ja siguin les 

característiques del carrer, com les condicions climatològiques i edàfiques de Malgrat ara i en un 

futur. 

A continuació s’exposen els paràmetres que han d’acomplir els arbres per poder viure en el Malgrat 

del present, i en un futur condicionat pel efectes de canvi climàtic. 

Per a la tria d’aquests paràmetres s’ha utilitzat la Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: 
arbrat viari, escrita per Josep Selga Casarramona, Anna Terricabras Genís i Asier Ibero Etxeberría, 

editada per la Diputació de Barcelona al 2012. 
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1.2.2.1. Condicionants que han d’acomplir els arbres de Malgrat de Mar: 

Zona climàtica on pot viure:  

 Costa: arbre adaptat a un rang de precipitacions mitjanes anuals de 500-750 (mm) i unes 
temperatures mitjanes anuals de14,5-17ºC 

 Interior: arbre adaptat a un rang de precipitacions mitjanes anuals de 550-1.000 (mm) i unes 
temperatures mitjanes anuals d’11-15ºC 

 

Tolerància a la calor: tolerància a les temperatures altes 

 Resistent: pot viure en zones on la temperatura màxima mitjana del mes més càlid és superior 
a 28ºC 

 Tolerant: suporta la calor si no es tracta d’una situació excepcional 

 

Tolerància a les gelades: Tolerància a les temperatures baixes, inferiors als 0º 

 Resistent: pot viure en zones on hi ha un període de glaçada segura anual 

 Tolerant: suporta les gelades si no es tracta d’una situació excepcional 

 Sensible: no es recomana en les ubicacions amb temperatures baixes 

Tolerància a la sequera: tolerància a la manca d’humitat en el sòl, associada als valors de 

precipitació anual. 

 Resistent: resisteix una certa aridesa (P < 500 mm/any) Prioritzar els resistents 

 Tolerant: tolera una certa manca d’humitat (P = 500-1.000 mm/any) 

Tolerància a la calç: tolerància als sòls calcaris o amb pH superior a 8 

 Tolerant: Suporta diferents tipus de sòls, tant àcids, neutres com bàsics 

 Resistent: Pot viure en zones molt calcàries o amb pH superior a 8,5 

Proximitat al mar: Indica els diferents graus de tolerància enfront als ambients costaners 

 Resistent: es desenvolupa bé a primera línia de mar 

 Tolerant: tolera certa proximitat al mar 

Exposició solar: nombre d’hores d’exposició solar al dia en època vegetativa 

 Sol: 6 hores o més de llum solar directa 

 Sol/semi ombra: tolera el sol i la semi ombra 

 Semi ombra: 2 a 6 hores de llum solar directa o filtrada 

 

Espai aeri disponible:  

Espai aeri recomanable perquè es desenvolupin les capçades dels arbres. Distància entre l’eix de 

l’arbre i el vol de façana més proper. 

 Espai 1: amplada 2-2,5 m de l’obstacle. Arbre de capçada estreta amb forma columnar (ø = 

3-4 m) 

 Espai 2: amplada 2 a 3 m de l’obstacle. ARBRE DE PORT MITJÀ acompanyat d’una esporga 

de formació  on limita amb façana o  ARBRE DE PORT PETI (ø = 4-6 m)   

 Espai 3: amplada 3-4m de l’obstacle. Arbre de capçada ampla (ø = 6-8 m)   

 Espai 4: amplada A > 4 m de l’obstacle. Arbre de capçada molt ampla (ø > 8 m)  
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Imatge 11: Esquema d'espai disponible. Font :pròpia 

Espai de vorera disponible pels vianants lliure d’obstacles :  

A l’hora de triar si col·loquem o no un arbre s’ha d’assegurar si hi ha espai disponible al trànsit 

peatonal. Es recomana que com a mínim l’espai lliure per als vianants a la vorera sigui de 1,40 m, 

per tal d’assegurar l’accessibilitat universal. 

Espai radicular disponible 

Per a què els arbres ens aportin el màxim de beneficis és necessari garantir que es trobin en l’estat 

òptim de salut. Per això a part de tenir en compte tots els paràmetres explicats anteriorment, hem de 

procurar que tinguin un espai idoni pel desenvolupament radicular. 

Els arbres urbans acostumen a tenir problemes pel fet de que els hi manca volum de sòl útil per al 

desenvolupament radicular. Les obres d’urbanització i edificació empobreixen, compacten i canvien 

l’estructura del sòl. Aquesta compactació provoca greus problemes: 

 Es redueix l’espai per a l’intercanvi gasós d’O2 i CO2. 

 Disminueix la capacitat d’infiltració de l’aigua i per tant la disponibilitat d’aigua per a les arrels. 

 Es redueix la capacitat mecànica de fixació de les arrels, provocant a voltes arrels superficials, 

mal ancorades i deformades, amb el conseqüent augment del risc de caiguda de l’arbres. 

 Es redueix la fertilitat del sòl. 

En els sòls compactats s’estima que el volum de terra útil dedicat al desenvolupament radicular és 

d’un 50% i en àrees pavimentades pot arribar a ser d’un 25%. 

 
Diferents estudis indiquen que el sòl idoni per al desenvolupament radicular és aquell que té un 50% 

de matèria sòlida i un 50 % de matèria buida. La part sòlida ha d’estar composta per un 45% de 

matèria mineral i aproximadament un 5% de matèria orgànica. L’espai buit o porós, ha de contenir un 

equilibri d’aigua-aire, meitat aire i meitat aigua.  

En l’apartat 1.4. Proposta de solucions per a implantar arbrat a la trama urbana, s’exposaran diferents 

seccions tipus per a plantar arbres en zones pavimentades peatonal i de trànsit rodat per tal de 

garantir que no hi hagi compactació en l’espai radicular i evitar danys futurs en l’arbrat. 

 

Imatge 12: Exemple solucions plantació arbrat apartat 1.4. Font:Pròpia 
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1.2.3. Selecció d’espècies arbòries adaptades a les condicions de Malgrat de Mar : 

A continuació s’exposen 4 llistats d’arbres que es consideren òptims per a plantar a Malgrat 

de Mar, segons els criteris exposats anteriorment. 

El llistat 1, 2 i 3, estan classificats per el port. Llistat 1 arbres de port gran, llistat 2 arbres de 

port mitjà i llistat 3 arbres de port petit. En aquests llistat es ressalten els arbres que són 

resistents a la sequera. Els arbres que estan classificats com a tolerants a la sequera, 

necessitaran d’una aportació puntual d’aigua en el cas de que hi hagi períodes molt llargs 

sense precipitacions. Aquestes llistes són com a resultat de fer un anàlisi de la Guia per a la 

selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari, escrita per Josep Selga Casarramona, Anna 

Terricabras Genís i Asier Ibero Etxeberría, editada per la Diputació de Barcelona al 2012, 

tenint en compte els factors limitants i adaptació a Malgrat de Mar. 

El llistat 4, proposa nous arbres a provar, que creiem que es poden adaptar a les condicions 

de Malgrat de Mar. Aquest llistat surt de consultar i revisar quines tipologies d’arbres es 

planten a diferents ciutats de clima mediterrani com Califòrnia, Sant Francisco, Sidney i 

Melbourne. 
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GENERE ZONA CALOR GELADES SEQUERA CALÇ PROXIMITA
T MAR

EXPOSICIÓ 
SOLAR PORT FORMA

Brachychiton populneus Costa Resistent Sensible Resistent Resistent Tolerant Sol Gran Ovoïdal
Celtis australis Costa/Interior Resistent Resistent Resistent Resistent Tolerant Sol Gran Esfèrica
Grevillea robusta Totes Resistent Sensible Resistent Resistent Resistent Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Quercus ilex Muntanya Resistent Tolerant Resistent Resistent Resistent Sol/Semi ombr Gran Esfèrica
Robinia pseudoacacia Totes Tolerant Resistent Resistent Resistent Tolerant Sol Gran Ovoïdal
Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' Totes Tolerant Resistent Resistent Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Robinia pseudoacacia 'Unifoliola' Totes Tolerant Resistent Resistent Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Tipuana tipu Totes Resistent Sensible Resistent Tolerant Tolerant Sol Gran Estesa
Phoenix canariensis Muntanya/Interior Resistent Tolerant Resistent Resistent Resistent Sol Gran Ventall
Phoenix dactylifera Muntanya/Interior Resistent Sensible Resistent Resistent Resistent Sol Gran Ventall
Washingtonia filifera Costa Resistent Sensible Resistent Resistent Resistent Sol Gran Ventall
Washingtonia robusta Costa Resistent Sensible Resistent Resistent Resistent Sol Gran Ventall

Acer saccharinum 'Pyramidale' Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Pèndula
Alnus cordata Costa/Interior Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Corylus colurna Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Ficus microcarpa (F. retusa) Costa Resistent Sensible Tolerant Tolerant Resistent Sol/Semi ombr Gran Esfèrica
Ficus watkinsiana (F. bellingeri, F. nitida) Costa Resistent Sensible Tolerant Tolerant Resistent Sol/semi ombra Gran Esfèrica
Fraxinus americana Totes Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Fraxinus angustifolia Totes Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Ginkgo biloba Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Gran Cònica
Gleditsia triacanthos f. inermis Muntanya/Interior Resistent Resistent Tolerant Resistent Resistent Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Jacaranda mimosifolia Muntanya/Interior Resistent Sensible Tolerant Tolerant Tolerant Sol Gran Estesa
Juglans nigra Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Juglans regia Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Gran Esfèrica
Liquidambar styraciflua Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Cònica
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Cònica
Paulownia tomentosa Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol Gran Esfèrica
Platanus × acerifolia Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Platanus × acerifolia 'Bloodgood' Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Esfèrica
Platanus × acerifolia 'Pyramidalis' Costa Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Cònica
Platanus × acerifolia 'Vallis Clausa' PLATANOR® Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Cònica
Platanus orientalis Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Platanus orientalis var. cuneata Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Esfèrica
Platanus orientalis 'Digitata' Costa/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Pterocarya fraxinifolia Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol Gran Esfèrica
Pyrus calleryana 'Aristocrat' Costa/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol Gran Cònica
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica) Totes Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Gran Esfèrica
Tabebuia heptaphylla (Handroanthus heptaphyllus) Muntanya/Interior Resistent Sensible Tolerant Tolerant Tolerant Sol Gran Esfèrica
Tilia × euchlora Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Tilia tomentosa Costa/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Tilia tomentosa 'Szeleste' Costa/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Ulmus minor Totes Resistent Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/semi ombra Gran Ovoïdal
Ulmus pumila Muntanya/Interior Resistent Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/semi ombra Gran Ovoïdal
Ulmus 'New Horizon' RESISTA® Costa Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Cònica
Ulmus 'Sapporo Autumn Gold' RESISTA® Costa/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ovoïdal
Zelkova serrata Costa Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ventall
Zelkova serrata 'Flekova' GREEN VASE® Costa Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Gran Ventall

TAULA: Arbres de port gran adaptats a les condicions de Malgrat de Mar 
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GENERE ZONA CALOR GELADES SEQUERA CALÇ PROXIMITA
T MAR

EXPOSICIÓ 
SOLAR PORT FORMA

Acer monspessulanum Totes Resistent Resistent Resistent Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Esfèrica
Albizia julibrissin Costa/Interior Resistent Tolerant Resistent Resistent Tolerant Sol Mitjà Estesa
Albizia julibrissin 'Boubri' OMBRELLA® Costa/Interior Resistent Tolerant Resistent Resistent Tolerant Sol Mitjà Estesa
Bauhinia purpurea Costa Resistent Sensible Resistent Tolerant Tolerant Sol Mitjà Esfèrica
Bauhinia variegata Costa Resistent Sensible Resistent Tolerant Tolerant Sol Mitjà Esfèrica
Casuarina cunninghamiana Costa Resistent Tolerant Resistent Tolerant Resistent Sol Mitjà Columnar
Celtis sinensis Costa/Interior Resistent Resistent Resistent Tolerant Tolerant Sol Mitjà Esfèrica
Ceratonia siliqua Costa Resistent Sensible Resistent Resistent Tolerant Sol Mitjà Estesa
Cercis siliquastrum Costa/Interior Resistent Resistent Resistent Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Esfèrica
Lagunaria patersonia Muntanya/Interior Resistent Sensible Resistent Resistent Tolerant Sol Mitjà Ovoïdal
Melia azedarach Costa/Interior Resistent Tolerant Resistent Resistent Resistent Sol/Semi ombr Mitjà Ovoïdal
Melia azedarach 'Umbraculifera' Totes Tolerant Tolerant Resistent Resistent Resistent Sol/Semi ombr Mitjà Esfèrica
Morus alba 'Fruitless' Muntanya/Interior Resistent Resistent Resistent Resistent Resistent Sol/Semi ombr Mitjà Esfèrica
Morus bombycis (M. kagayamae) Costa/Interior Resistent Resistent Resistent Resistent Resistent Sol/Semi ombr Mitjà Estesa
Pistacia chinensis Muntanya/Interior Tolerant Resistent Resistent Resistent Tolerant Sol Mitjà Esfèrica
Robinia × margaretta 'Pink Cascade' ('Casque Rouge') Totes Tolerant Resistent Resistent Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Esfèrica
Robinia pseudoacacia 'Frisia' Totes Tolerant Resistent Resistent Resistent Tolerant Sol Mitjà Ovoïdal
Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis' Totes Tolerant Resistent Resistent Resistent Tolerant Sol Mitjà Columnar
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' Totes Tolerant Resistent Resistent Resistent Tolerant Sol Mitjà Esfèrica
Schinus terebinthifolia Muntanya/Interior Resistent Sensible Resistent Resistent Resistent Sol/Semi ombr Mitjà Esfèrica

Acer buergerianum Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Ovoïdal
Acer campestre Totes Resistent Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Esfèrica
Acer campestre 'Elsrijk' Totes Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Cònica
Acer campestre 'Queen Elizabeth' Totes Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Cònica
Acer × freemanii 'Armstrong' Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Columnar
Acer × freemanii 'Jeffersred' AUTUMN BLAZE® Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Ovoïdal
Acer 'Warrenred' PACIFIC SUNSET® Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Cònica
Cercis canadensis Costa/Interior Resistent Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Esfèrica
Cercis canadensis 'Forest Pansy' Costa/Interior Resistent Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Esfèrica
Ficus rubiginosa 'Australis' Costa Resistent Sensible Tolerant Tolerant Resistent Sol/semi ombra Mitjà Esfèrica
Firmiana simplex Costa/Interior Tolerant Tolerant Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Esfèrica
Fraxinus angustifolia 'Raywood' Totes Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Ovoïdal
Fraxinus ornus Totes Tolerant Tolerant Tolerant Resistent Resistent Sol/Semi ombr Mitjà Esfèrica
Ginkgo biloba 'Fastigiata' Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Columnar
Gleditsia triacanthos 'Rubylace' Muntanya/Interior Resistent Resistent Tolerant Resistent Resistent Sol/Semi ombr Mitjà Esfèrica
Gleditsia triacanthos 'Skyline' Totes Resistent Resistent Tolerant Resistent Resistent Sol Mitjà Cònica
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' Totes Resistent Resistent Tolerant Resistent Resistent Sol Mitjà Cònica
Koelreuteria bipinnata Muntanya/Interior Resistent Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol Mitjà Esfèrica
Koelreuteria paniculata Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol Mitjà Esfèrica
Ligustrum lucidum Totes Resistent Tolerant Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Esfèrica
Ligustrum lucidum 'Excelsum Superbum' ('Variegatum') Totes Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Esfèrica
Ostrya carpinifolia Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Ovoïdal
Podocarpus neriifolius Totes Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Columnar
Prunus avium 'Plena' Costa/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol Mitjà Esfèrica
Prunus serrulata 'Kanzan' Costa Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol Mitjà Esfèrica
Pyrus calleryana 'Chanticleer' Costa/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol Mitjà Ovoïdal
Pyrus calleryana 'Redspire' Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Cònica
Pyrus communis 'Beech Hill' Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol Mitjà Cònica
Sorbus domestica Totes Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Ovoïdal
Styphnolobium j. 'Columnare' (Sophora 'Columnare') Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Columnar
Styphnolobium 'Fleright' PRINCETON UPRIGHT (Sophora) Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Ovoïdal
Styphnolobium j. 'Regent'  (Sophora  'Regent') Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Ovoïdal
Ulmus 'Columella' Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Mitjà Columnar
Syagrus romanzoffiana (Arecastrum) Muntanya/Interior Resistent Sensible Tolerant Tolerant Resistent Sol/semi ombra Mitjà Ventall

TAULA: Arbres de port mitjà adaptats a les condicions de Malgrat de Mar 
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GENERE ZONA CALOR GELADES SEQUERA CALÇ PROXIMITA
T MAR

EXPOSICIÓ 
SOLAR PORT FORMA

Acer platanoides 'Globosum' Totes Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol Petit Esfèrica
Catalpa bignonioides 'Nana' (C. bungei hort.) Muntanya/Interior Resistent Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Petit Esfèrica
Cercis chinensis Totes Resistent Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Petit Esfèrica
× Chitalpa tashkentensis 'Pink Dawn' Costa/Interior Resistent Resistent Resistent Tolerant Tolerant Sol Petit Esfèrica
× Chitalpa tashkentensis 'Minsum' SUMMER BELLS® Totes Resistent Resistent Resistent Tolerant Tolerant Sol Petit Esfèrica
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' Totes Resistent Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol Petit Esfèrica
Crataegus × lavalleei 'Carrierei' Totes Resistent Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol Petit Ovoïdal
Fraxinus ornus 'Mecsek' Totes Tolerant Tolerant Tolerant Resistent Resistent Sol/Semi ombr Petit Esfèrica
Fraxinus ornus 'Paus Johannes-Paulus II' OBELISK® Totes Tolerant Tolerant Tolerant Resistent Resistent Sol/Semi ombr Petit Columnar
Gleditsia triacanthos 'Elegantissima' Totes Resistent Resistent Tolerant Resistent Resistent Sol Petit Ovoïdal
Hibiscus syriacus Muntanya/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol Petit Ventall
Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' Totes Tolerant Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol Petit Columnar
Lagerstroemia indica Muntanya/Interior Tolerant Tolerant Mitjanes Tolerant Tolerant Sol Petit Ovoïdal
Laurus nobilis Muntanya/Interior Resistent Tolerant Resistent Resistent Tolerant Sol/Semi ombr Petit Cònica
Nerium oleander Muntanya/Interior Resistent Sensible Resistent Resistent Resistent Sol Petit Esfèrica
Photinia × fraseri 'Red Robin' Costa Tolerant Tolerant Tolerant Resistent Tolerant Sol Petit Esfèrica
Prunus cerasifera 'Nigra' Costa Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Petit Esfèrica
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea') Costa/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol/Semi ombr Petit Esfèrica
Prunus × eminens 'Umbraculifera' (P. fruticosa 'Globosa') Costa/Interior Tolerant Resistent Tolerant Tolerant Tolerant Sol Petit Esfèrica
Tecoma stans Totes Resistent Sensible Resistent Tolerant Tolerant Sol Petit Ovoïdal
Trachycarpus fortunei Totes Resistent Resistent Tolerant Resistent Tolerant Sol/semi ombra Petit Ventall

TAULA: Arbres de port petit adaptats a les condicions de Malgrat de Mar 
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TAULA: Proposta de nous arbres per a implantar a  Malgrat de Mar 
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1.3. ELS SISTEMES URBANS DE DRENATGE SOSTENIBLE. 

La gestió dels recursos hídrics s’inclou dins de les estratègies de les ciutats a mitigar i adaptar-

se als efectes del canvi climàtic. Aquestes estratègies tenen com objectiu la gestió de tot el cicle de 

l’aigua per tal de mantenir o incrementar l’aigua disponible per a l’abastament, afavorir la reutilització 

i reduir l’aigua recollida per al sanejament, promoció de l’ús de sistemes de captació d’aigües pluvials 

pel reg de jardins, protecció de la qualitat ambiental de les zones  naturals  de  captació  i/o  

emmagatzematge  d’aigua  (aiguamolls, aqüífers), redacció de plans d’usos de l’aigua, gestió de les 

pluges torrencials... En resum, afavorir el cicle de l'aigua, protegir els sols i crear espais resilients vers 

les possibles inundacions i sequeres. 

Les precipitacions en àrees urbanes acostumen a ser més problemàtiques que en els entorns rurals. 

En condicions naturals la precipitació és absorbida per la vegetació, el  terreny natural i 

emmagatzemada  en la capa freàtica. L’aigua retinguda contribueix  a enriquir el medi natural i a 

reomplir els aqüífers. Un dels majors problemes mediambientals als que s’afronten les ciutats és 

l’important volum d’escorrentia superficial de les aigües pluvials. Els  paisatges   urbans  estan  

dominats   per  superfícies   impermeables   o  segellades, carreteres paviments, construccions,  .... 

que canalitzen l’aigua de pluja cap a la xarxa de clavegueram. 

Les zones permeables, afavoreixen al cicle de l’aigua en quant a què absorbeixen part de l’aigua de 

la pluja per infiltració en el terreny, quedant aquesta en els aqüífers, i en el sòl, disponible per la 

vegetació. D’aquesta manera es redueix el cabal d’aigua que va a la xarxa de clavegueram, afavorint 

la minimització de costos d’infraestructura de la ciutat. 

En el context actual de canvi climàtic, en l'àmbit mediterrani les prediccions són d'un augment de les 

temperatures, la reducció de la freqüència de precipitació i la concentració de les pluges en menys 

esdeveniments però de caràcter més torrencial. 

Aquests fenòmens agreujaran els efectes de les aigües de vessament urbà sobre el medi, ja que si 

els períodes de sequera són més llargs acumularan més partícules contaminants a les àrees urbanes 

i, a més, quan es donin les precipitacions els cabals punta seran molt elevats, per la combinació de 

la torrencialitat i l'elevada presència de superfícies impermeables. 

Per evitar la contaminació associada a aquestes aigües, en els últims anys s'han desenvolupat 

diferents sistemes que permeten drenar, transportar, emmagatzemar o tractar les escorrenties 

urbanes. Són estructures que es disposen a les zones susceptibles de ser focus de creació d'aquests 

vessaments, com per exemple, aparcaments, carreteres, grans zones pavimentades, etc., i que tenen 

una gran eficiència en la disminució de la càrrega contaminant de l'aigua. 

Els Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SuDS) són aquells elements participants en el drenatge 

de les ciutats que, a més de reduir el cabal produït per la pluja, disminueixen els contaminants 

arrossegats per l'escolament. Igual que els sistemes de drenatge convencional, la seva principal 

funció és la d'evitar el risc d'inundacions, però a més té unes altres, com és impedir la contaminació 

de les aigües, minimitzar costos econòmics en la gestió de pluvials i millorar el paisatge urbà. 

Molts dels SuDS són Infraestructures Verdes, que es caracteritzen per l'ús de la vegetació com a 

element de control i regulació de l'aigua pluvial. Aquestes infraestructures tenen diversos 

avantatges, om la millora estètica dels barris on s'implanten o la reducció de “illa de calor” . 

 

Imatge 13: Esquema de sistemes d'infiltració d'aigua amb arbrat 



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI AMB CRITERIS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

 

 

 
     
  
 

 

En aquest estudi, es proposen solucions per a la plantació d’arbrat, que agrupa, les necessitats 

d’infiltració de l’aigua de pluja del municipi, amb les necessitats d’espai radicular de qualitat per al 

millor desenvolupament dels arbres. 

Dins de les solucions que es proposen hi ha inclosos diferents tipologies de sistemes urbans de 

drenatges sostenibles: 

1. Paviments permeables: Són paviments, continus o modulars, que deixen passar l'aigua a 

través seu. Permeten que aquesta s'infiltri pel terreny o sigui captada i retinguda en capes 

subsuperficials per a la seva posterior reutilització o evacuació. El ferm es compon de diverses 

capes i totes elles tenen permeabilitats creixents des de la superfície cap al subsòl. L'aigua 

travessa la superfície permeable, que actua a manera de filtre, fins a la capa inferior que 

serveix de reserva, atenuant d'aquesta forma les puntes del flux d'escolament superficial. 

L'aigua que roman en aquesta reserva pot ser transportada a un altre lloc o infiltrada, si el 

terreny ho permet. A més les diferents capes permeables retenen partícules de diverses 

grandàries, olis i greixos 

Existeixen diverses tipologies de superfícies permeables. , entre elles estan: Paviments 

continus de qualsevol tipus de mescla porosa (asfalt, formigó, resines, etc.), gespa, gespa 

reforçada, graves, blocs impermeables amb juntes permeables, blocs i rajoles porosos, 

paviment de blocs impermeables amb buits farcits de gespa o grava, paviment de blocs 

impermeables amb ranures sense cap farciment, o paviment de blocs porosos. Aquests 

últims, també denominats paviments modulars, es componen per una capa superficial 

formada per mòduls de formigó, maó o plàstic reforçat que posseeixen una sèrie de buits que 

els travessen de dalt a baix que poden emplenar-se amb terra o gespa. 

Aquests paviments permeables s'empren en zones amb baixa intensitat de trànsit, carrers 

residencials, zones d'aparcament, etc., no estant recomanats en zones industrials, 

gasolineres o llocs en els quals s'acumulen quantitats de metalls pesats gens menyspreables. 

 

 

 

 

Imatge 14: Paviment peatonal permeable 

 

Imatge 15:Paviment per aparcament permeable 
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2. Escocells correguts amb zones de bioretenció: Solen ser sistemes allargats i profunds que es 

vegeten amb plantes que puguin suportar condicions de sequera i inundació. Tenen l’objectiu 

de captar l’aigua de la pluja i anar-la infiltrant cap al subsòl a poc a poc. 

Aquests sistemes, en les quals es planten diferents tipus de vegetació, estan formats per la 

disposició en capes de mulch (capa superficial), terra vegetal  (capa intermèdia) i graves (capa 

inferior), i recullen les aigües d'escorrentia i les deixen anar a l’entorn prèviament filtrades per 

el pas del mulch, el substrat i la vegetació. 
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1.4. SOLUCIONS GENÈRIQUES PER A IMPLANTAR ARBRAT VIARI A LA TRAMA URBANA 
DE MALGRAT DE MAR MITJANTÇANT EN COMBINACIÓ AMB TÈCNIQUES DE 
SISTEMES DE DRENATGE URBÀ SOSTENIBLE. 

En aquest apartat es mostren diferents solucions per a la implementació de l’arbrat viari a Malgrat 

de Mar.  

Con hem dit en apartats anteriors, l’arbrat viari acostuma a tenir problemes degut a la manca  de 

volum de sòl útil per al desenvolupament radicular. Les obres d’urbanització i edificació 

empobreixen, compacten i canvien l’estructura del sòl.  

En els sòls compactats s’estima que el volum de terra útil dedicat al desenvolupament radicular és 

d’un 50% i en àrees pavimentades pot arribar a ser d’un 25%. 

 
Diferents estudis indiquen que el sòl idoni per al desenvolupament radicular és aquell que té un 50% 

de matèria sòlida i un 50 % de matèria buida. La part sòlida ha d’estar composta per un 45% de 

matèria mineral i aproximadament un 5% de matèria orgànica. L’espai buit o porós, ha de contenir un 

equilibri d’aigua-aire, meitat aire i meitat aigua.  

Per tal de garantir això, i assegurar que en episodis de precipitació els arbres i el terreny puguin 

complir la seva funció d’interceptar i augmentar la infiltració de l’aigua de la pluja, a continuació 

s’exposen diferents seccions tipus per a plantar arbres en zones pavimentades peatonals i de trànsit 

rodat.  

S’han considerat 3 escenaris diferents, amb solucions diverses segons sigui el port de l’arbre.: 

1. Plantació d’arbres ubicats en vorera 

2. Plantació d’arbres ubicats en vials 

3. Plantació d’arbres ubicats en escocells correguts. 

 

 

 

 

El triar un o altre escenari tindrà a veure amb la secció i amplada de carrer. Partint de la base d’intentar 
plantar un arbre que doni el màxim d’ombra possible (de port el més gran possible), però garantint 
una distància mínima de vorera de 1,4 m per la circulació de peatons, i una distància a façana de 
copa de 0,5 m. És per això que en ocasions, no es tindrà més remei que plantar arbres en zones 
d’aparcament, per tal de donar el màxim benefici possible.  
 
A continuació es mostren els diferents materials proposats en les solucions: 
 
T1, o substrat de plantació de l’arbre que garanteixi aireació: Sòl format per una barreja de 30%: 
graves d’arestes vives d’origen granític o calcari, de granulometria 18-20 mm, i 70% de terra abonada 
de textura franc sorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% de  matèria orgànica d'origen vegetal. 
 
T2 o capa separadora: Feltre de fibres sintètiques, separador, amb gran resistència mecànica. 
 
T3, o substrat per a vivaces i arbustives en escocells correguts: Terra abonada de textura franc 
sorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% de  matèria orgànica d'origen vegetal. 
 
T4, o substrat de desenvolupament radicular que garanteixi un bon drenatge i aireació:  Sòl 
format per una barreja de 70%: graves d’arestes vives d’origen granític o calcari, de granulometria 
25-40 mm, i 30% de terra abonada de textura franc sorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 2-5% de  
matèria orgànica d'origen vegetal. El sòl és compactarà mecànicament per tal de garantir la bona 
col·locació de la grava i evitar problemes en els paviments. 
 
T5, capa d’aireació sota paviment: Capa formada per grava de graves d’arestes vives d’origen 
granític o calcari, de granulometria 18-20 mm, sota paviment, per proporcionar aireació a les arrels 
més superficials. 
 
T6, zona de desenvolupament radicular protegida amb cel·les estructurals: Cel·les estructurals, 
mòduls de material plàstic altament resistent que transfereixen la càrrega a la base del subsòl sense 
alterar l'estructura del sòl, reblerts amb substrat T4.  
 
T7, barrera per evitar danys a instal·lacions: Mur de formigó o barrera anti-arrels tipus "deep root" 
amb funció separadora d'espai radicular i xarxa d'instal·lacions i servituds. 
 
T8, embornal connectat a la xarxa de pluvials, per tal de garantir l’evacuació de l’aigua sobrants 
dels escocells en cas de pluges torrencials. 
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TIPOLOGIA 1: Arbre de port gran ubicat a vorera

SECCIÓ TRANSVERSAL

PLANTA

SECCIÓ TRANSVERSAL

Arbre de port gran plantat en vorera, escocell de mida  2 x 1,30m amb superfície 
radicular i estructural total de 4 x 3m (12m2).

Llegenda:

T1: Sòl format per una barreja de 30%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 18-20 mm, i 70% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T2: Feltre de fibres sintètiques, separador, amb gran resistència mecànica.

T4: Sòl format per una barreja de 70%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 25-40 mm, i 30% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 2-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T5: Capa formada per grava de graves d’arestes vives d’origen granític o 
calcari, de granulometria 18-20 mm, sota paviment, per proporcionar aireació a 
les arrels més superficials.

T7: Mur de formigó o barrera antiarrels tipus "deep root" amb funció separadora 
d'espai radicular i xarxa d'instal·lacions i servituds.

T8: Embornal connectat a la xarxa de pluvials.

Vorera
Calçada
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TIPOLOGIA 2: Arbre de port gran ubicat en vial

PLANTA

Arbre de port gran. Plantat en vial, escocell de mida 2 x 3m amb superfície 
radicular i estructural total de 5 x 2,7m  (13,5m2). Proposta de zona d’aparcament 
amb paviment drenant.

Llegenda:

T1: Sòl format per una barreja de 30%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 18-20 mm, i 70% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T2: Feltre de fibres sintètiques, separador, amb gran resistència mecànica.

T4: Sòl format per una barreja de 70%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 25-40 mm, i 30% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 2-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T5: Capa formada per grava de graves d’arestes vives d’origen granític o 
calcari, de granulometria 18-20 mm, sota paviment, per proporcionar aireació a 
les arrels més superficials.

T7: Mur de formigó o barrera antiarrels tipus "deep root" amb funció separadora 
d'espai radicular i xarxa d'instal·lacions i servituds.

T8: Embornal connectat a la xarxa de pluvials.

SECCIÓ TRANSVERSALSECCIÓ LONGITUDINAL

Vorera

Calçada amb paviment drenant

Calçada
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TIPOLOGIA 3: Arbre de port gran ubicat en escocell corregut

PLANTA

Llegenda:

T1: Sòl format per una barreja de 30%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 18-20 mm, i 70% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T2: Feltre de fibres sintètiques, separador, amb gran resistència mecànica.

T3: Terra abonada de textura francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% 
de  matèria orgànica d'origen vegetal.

T4: Sòl format per una barreja de 70%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 25-40 mm, i 30% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 2-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T5: Capa formada per grava de graves d’arestes vives d’origen granític o 
calcari, de granulometria 18-20 mm, sota paviment, per proporcionar aireació a 
les arrels més superficials.

T7: Mur de formigó o barrera antiarrels tipus "deep root" amb funció separadora 
d'espai radicular i xarxa d'instal·lacions i servituds.

T8: Embornal connectat a la xarxa de pluvials.

Arbre de port gran plantat  en escocell corregut amb vegetació, en vorera o vial 
d’amplada 1,5m. En l’estrat arbustiu, es plantaran espècies que afavoreixin la 
biodiversitat, que mostrin el concepte de temporalitat, i amb pocs requeriments 
hídrics. La part del subsòl treballa com a drenatge urbà sostenible.(necessita 
més volum de plantació zona arrels pel bon desenvolupament 4 x 3,5m).

SECCIÓ TRANSVERSAL 1 

SECCIÓ TRANSVERSAL 2

SECCIÓ LONGITUDINAL

Vorera

Escocell corregut

Calçada
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TIPOLOGIA 4: Arbre de port mitjà ubicat en escocell corregut

Llegenda:

T1: Sòl format per una barreja de 30%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 18-20 mm, i 70% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T2: Feltre de fibres sintètiques, separador, amb gran resistència mecànica.

T3: Terra abonada de textura francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% 
de  matèria orgànica d'origen vegetal.

T4: Sòl format per una barreja de 70%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 25-40 mm, i 30% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 2-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T6: Cel·les estructurals, mòduls de material plàstic altament resistent que 
transfereixen 
la càrrega a la base del subsol sense alterar l'estructura del sòl. 

T7: Mur de formigó o barrera antiarrels tipus "deep root" amb funció separadora 
d'espai radicular i xarxa d'instal·lacions i servituds.

T8: Embornal connectat a la xarxa de pluvials.

Arbre de port mitjà plantat en escocell corregut amb vegetació, en vorera o vial 
d’amplada 1,5m. En l’estrat arbustiu, es plantaran espècies que afavoreixin la 
biodiversitat, que mostrin el concepte de temporalitat, i amb pocs requeriments 
hídrics. La part del subsòl treballa com a drenatge urbà sostenible.

SECCIÓ TRANSVERSALSECCIÓ LONGITUDINAL

Vorera

Escocell corregut

Calçada

SECCIÓ TRANSVERSAL 2PLANTA
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TIPOLOGIA 5: Arbre de port mitjà ubicat a vorera

SECCIÓ TRANSVERSAL

PLANTA

Llegenda:

T1: Sòl format per una barreja de 30%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 18-20 mm, i 70% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T2: Feltre de fibres sintètiques, separador, amb gran resistència mecànica.

T4: Sòl format per una barreja de 70%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 25-40 mm, i 30% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 2-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T5: Capa formada per grava de graves d’arestes vives d’origen granític o 
calcari, de granulometria 18-20 mm, sota paviment, per proporcionar aireació a 
les arrels més superficials.

T7: Mur de formigó o barrera antiarrels tipus "deep root" amb funció separadora 
d'espai radicular i xarxa d'instal·lacions i servituds.

T8: Embornal connectat a la xarxa de pluvials.

Arbre de port mitjà plantat en vorera, escocell de mida  1,5x1,2m amb superfície 
radicular i estructural total de 3 x 2,5m (7 m2)

SECCIÓ LONGITUDINAL

Vorera
Calçada
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TIPOLOGIA 6: Arbre de port mitjà ubicat en vial 

PLANTA

Llegenda:

T1: Sòl format per una barreja de 30%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 18-20 mm, i 70% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T2: Feltre de fibres sintètiques, separador, amb gran resistència mecànica.

T4: Sòl format per una barreja de 70%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 25-40 mm, i 30% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 2-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T5: Capa formada per grava de graves d’arestes vives d’origen granític o 
calcari, de granulometria 18-20 mm, sota paviment, per proporcionar aireació a 
les arrels més superficials.

T7: Mur de formigó o barrera antiarrels tipus "deep root" amb funció separadora 
d'espai radicular i xarxa d'instal·lacions i servituds.

T8: Embornal connectat a la xarxa de pluvials.

Arbre de port mitjà. Plantat en vial, escocell de mida 2 x 2,8m amb superfície 
radicular i estructural total de 5 x 2,7m  (13,5 m2). Proposta de zona d’aparcament 
amb paviment drenant.

SECCIÓ TRANSVERSALSECCIÓ LONGITUDINAL

Vorera

Calçada amb paviment drenant

Calçada
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TIPOLOGIA 7: Arbre de port petit ubicat en vial

PLANTA

Llegenda:

T1: Sòl format per una barreja de 30%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 18-20 mm, i 70% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T2: Feltre de fibres sintètiques, separador, amb gran resistència mecànica.

T4: Sòl format per una barreja de 70%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 25-40 mm, i 30% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 2-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T5: Capa formada per grava de graves d’arestes vives d’origen granític o 
calcari, de granulometria 18-20 mm, sota paviment, per proporcionar aireació a 
les arrels més superficials.

T6: Cel·les estructurals, mòduls de material plàstic altament resistent que 
transfereixen la càrrega a la base del subsol sense alterar l'estructura del sòl. 

T7: Mur de formigó o barrera antiarrels tipus "deep root" amb funció separadora 
d'espai radicular i xarxa d'instal·lacions i servituds.

T8: Embornal connectat a la xarxa de pluvials.

Arbre de port petit plantat en vial, escocell de mida 1,5 x 2m amb superfície 
radicular i estructural (cel·les estructurals) total de 5 x 2,7m  (13,5 m2). Proposta 
de zona d’aparcament amb paviment drenant. 

SECCIÓ TRANSVERSALSECCIÓ LONGITUDINAL

Vorera

Calçada amb paviment drenant

Calçada
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PLANTA

Llegenda:

T1: Sòl format per una barreja de 30%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 18-20 mm, i 70% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T2: Feltre de fibres sintètiques, separador, amb gran resistència mecànica.

T3: Terra abonada de textura francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% 
de  matèria orgànica d'origen vegetal.

T4: Sòl format per una barreja de 70%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 25-40 mm, i 30% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 2-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T8: Embornal connectat a la xarxa de pluvials.

TIPOLOGIA 8: Arbre de port petit i forma columnar ubicat en escocell corregut 

Arbre de port petit i forma columnar plantat en un escocell corregut amb 
vegetació. En l’estrat arbustiu, es plantaran espècies que afavoreixin la 
biodiversitat, que mostrin el concepte de temporalitat, i amb pocs requeriments 
hídrics. La part del subsòl treballa com a drenatge urbà sostenible.

SECCIÓ TRANSVERSAL 1

SECCIÓ TRANSVERSAL 2

SECCIÓ LONGITUDINAL

Escocell corregut

Carrer a nivell

Carrer a nivell
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TIPOLOGIA 9: Arbre de port petit i forma columnar 

PLANTA

Llegenda:

T1: Sòl format per una barreja de 30%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 18-20 mm, i 70% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T2: Feltre de fibres sintètiques, separador, amb gran resistència mecànica.

T4: Sòl format per una barreja de 70%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 25-40 mm, i 30% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 2-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T5: Capa formada per grava de graves d’arestes vives d’origen granític o 
calcari, de granulometria 18-20 mm, sota paviment, per proporcionar aireació a 
les arrels més superficials.

T8: Embornal connectat a la xarxa de pluvials.

Arbre de port petit i/o forma columnar plantat en carrer a nivell. Escocell de 
mida 1,20 x 1,50m amb superfície radicular i estructural total de 2,50 x 3m 
(7,5 m2).

SECCIÓ TRANSVERSALSECCIÓ LONGITUDINAL

Carrer a nivell
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TIPOLOGIA 10: Arbre de port mitjà ubicat a vial amb cel·les estructurals 
(ALTERNATIVA)

PLANTA

Llegenda:

T1: Sòl format per una barreja de 30%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 18-20 mm, i 70% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 3-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T2: Feltre de fibres sintètiques, separador, amb gran resistència mecànica.

T4: Sòl format per una barreja de 70%: graves d’arestes vives d’origen granític 
o calcari, de granulometria 25-40 mm, i 30% de terra abonada de textura 
francsorrenca, màxim 20% d’argiles i entre 2-5% de  matèria orgànica d'origen 
vegetal.

T5: Capa formada per grava de graves d’arestes vives d’origen granític o 
calcari, de granulometria 18-20 mm, sota paviment, per proporcionar aireació a 
les arrels més superficials.

T6: Cel·les estructurals, mòduls de material plàstic altament resistent que 
transfereixen la càrrega a la base del subsol sense alterar l'estructura del sòl. 

T7: Mur de formigó o barrera antiarrels tipus "deep root" amb funció separadora 
d'espai radicular i xarxa d'instal·lacions i servituds.

T8: Embornal connectat a la xarxa de pluvials.

Arbre de port mitjà. Plantat en vial, escocell de mida 2 x 2,8m amb superfície 
radicular i estructural (cel·les estructurals) total de 5 x 2,7m  (13,5 m2). Proposta 
de zona d’aparcament amb paviment drenant.

SECCIÓ TRANSVERSALSECCIÓ LONGITUDINAL
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Espècie Número d'individus % d'espècies
TOTAL 1398 100
Platanus x hispanica 196 14,02
Tilia tomentosa 134 9,59
Pyrus calleryana "Chanticleer" 118 8,44
Celtis australis 116 8,30
Melia azedarach 111 7,94
Pterocarya fraxinifolia 108 7,73
Prunus cerasifera "Atropurpurea" 69 4,94
Koelreuteria paniculata 67 4,79
Brachychiton populneus 63 4,51
Lagerstroemia indica 55 3,93
Fraxinus angustifolia 44 3,15
Phoenix dactylifera 42 3,00
Ligustrum japonicum 35 2,50
Gleditsia triacanthos "Sunburst" 33 2,36
Lagunaria patersonii 25 1,79
Acer negundo 19 1,36
Crataegus monogyna 18 1,29
Pistacea chinensis 18 1,29
Pinus halepensis 17 1,22
Brachychiton acerifolius 16 1,14
Grevillea robusta 12 0,86
Acer x freemanii "Autumn Blaze" 8 0,57
Trachycarpus fortunei 8 0,57
Styphnolobium japonicum 7 0,50
Ginkgo Biloba 6 0,43
Pinus pinea 6 0,43
Casuarina equisetifolia 5 0,36
Jacaranda mimosifolia 5 0,36
Koelreuteria paniculata fastigiata 5 0,36
Eucalyptus camaldulensis 4 0,29
Gleditsia triacanthos "Inermis" 4 0,29
Morus alba "Kagayamae" 4 0,29
Quercus ilex 4 0,29
Quercus robur fastigiata 4 0,29
Morus alba 3 0,21
Morus alba fruitless 2 0,14
Morus nigra 2 0,14
Cedrus deodara 1 0,07
Magnolia grandiflora 1 0,07
Platanus orientalis 1 0,07
Quercus robur 1 0,07
Tilia platyphyllos 1 0,07

Distribució d'espècies d'arbrat viari a Malgrat de Mar. 2018 

1.5. ESTAT ACTUAL DE L’ARBRAT VIARI DE MALGRAT DE MAR. 

1.5.1. Descripció de l’arbrat viari de Malgrat de Mar 

A l’actualitat hi ha 48 carrers arbrats a Malgrat de Mar. Que representen aproximadament 14840 ml 

de voreres amb arbrat viari i una cobertura estimada d’arbrat viari de 23130 m2. 

Hi ha prácticament 45 espècies diferents. Totes les espècies, exceptuant el Platanus x Hispanica, 

no supera el 10% del total de l’arbrat. D’aquí podem concloure que la diversitat de l’arbrat urbà a 

Malgrat és molt elevada. Les espècies predominants són els Platanus x hispanica (14% de l’arbrat 

viari), Tilia Tomentosa (9,59%), Pyrus Challeriana Chanticleer (8,44%), Celtis Australis (8,33%) i  

Pterocarya fraxinifolia (7,73%). Es podria dir que hi ha una diversitat  alta. 

Valorant la diversitat d’edat de l’arbrat viari, observem que el 69% dels arbres tenen una mida/edat 

mitjana, amb el que encara els hi falta per a desenvolupar el port i augmentar la cobertura verda, el 

21% dels arbres tenen una mida/edat jove, generen poca cobertura verda en l’actualitat i encara els 

hi falta anys per a oferir una bona cobertura verda; i el 10% de l’arbrat ja té una edat madura i un 

port desenvolupat totalment. 

 

 
Distribució d'edat de la població d'arbrat viari a Malgrat de Mar, 2018., 
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Distribució  d'espècies d'arbrat viari dins la superfície de Malgrat de Mar, 2018 
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1.5.2. Clau per a analitzar la funció de l’arbrat viari actual a Malgrat en termes de resiliència i 
adaptació al canvi climàtic. 

Per tal de facilitar l’avaluació en termes de resiliència al canvi climàtic de l’arbrat viari actual a 

Malgrat de Mar, s’ha creat una “clau”, per poder valorar la ubicació de l’arbrat existent i els arbres 

actuals. Els criteris emprats per a realitzar la “clau” permeten analitzar i diagnosticar les mancances 

existents i permetran decidir si s’apliquen mesures per tal de millorar la trama urbana o si és 

necessari la renovació de l’arbrat existent. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ D’ARBRAT EN CARRERS AMB ARBRES EXISTENS

El carrer arbrat acompleix els diferents objectius per a 
fer ciutats més resilients?

Garanteix l’accessibilitat universal 
(mínim de vorera 1,8 m)?

Propicia espais per a les relacions humanes (espais 
d’ombra, espais amb bancs, amplada de vorera 
suficient, ...)?

El carrer té sistemes que afavoreixin el cicle de l’aigua: 
absorció i infaltració de l’aigua al sòl mitjantçant sistemes 
de drenatges sostenibles?

Garanteix un medi de cultiu òptim per als arbres, que 
els hi proporcioni els nutrients i l’equilibri aigua-aire i 
l’estabilitat estructural que necessiten les arrels per 
a desenvolupar-se correctament? Té sistemes de 
protecció del tronc i coll de l’arbre, sistemes de protecció 
per a evitar la compactació de les arrels, ...?

L’arbrat té l’espai aeri òptim per a què es desenvolupi 
correctament i generi ombra (distància a façana 
suficient, no hi ha columnes, fanals, ... que obstaculitzin 
el creixements, ...?

La configuració de la trama urbana propicia la reducció 
dels costos de manteniment en la gestió de l’arbrat 
(reg manual, esporga i necessitat de fitosanitaris/
fertilització)?

Per tal de valorar l’estat dels arbres existents en alguns carrers, cal fer una avaluació tenint en 
compte dos criteris:

L’arbrat està ben escollit, per acomplir funcions de resiliència?

Criteris a acomplir en l’elecció de l’espècie arbòria

·Tolera la sequera
·Tolera la calor
·Tolerància el vent
·Longevitat
·Tolerància a la contaminació
·Poca vulnerabilitat a patògens i plagues
·Pocs potencials al·lergògens
·Emet una bona superfície d’ombra 
·Té pocs requeriments de manteniment
·Tolerància a l’ombra / sol 
·Tolerància a la compactació del sòl
·Tolerància a inundació
·La forma i el port són adients al lloc d’ubicació?

Criteris per diagnosticar el disseny de l’arbrat del 
carrer amb valors de  resiliència: 

·Diversitat d’espècies dins el carrer 
·Diversitat d’espècie en relació a la global del municipi 
(el total d’arbres d’aquesta espècie no supera el 10% 
en relació del total d’arbres del municipi)
·Diversitat d’edats (afavoreix la successió)
·Capacitat/resistència d’absorció de contaminants
·Superfície foliar constant al llarg de l’any
·Espècies autòctones, o adaptades a condicions locals
·Millora la qualitat de l’aigua d’infiltració mitjançant 
processos de fitoremediació
·Afavoreix la biodiversitat de fauna 
·Té poca necessitat d’aigua

Valorar l’estat de l’arbre per una 
possible substitució parcial o total.

Valorar l’estat de l’arbre per una 
possible substitució parcial o total.

Adequar el carrer amb la proposta 
corresponent d’un carrer sense 

arbrat.

No s’actua sobre l’arbrat. No s’actua sobre l’arbrat.

No s’actua a nivell urbà.

SI SI 

SI 

NO NO

NO

Aquests criteris permetran analitzar i diagnosticar les mancances existents i 
decidir si s’apliquen mesures per modificar la trama urbana (Opció 1) o si es 

necessari fer una renovació de l’arbrat existent (Opció 2).
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2. ANÀLISI TRAMA URBANA DE MALGRAT DE MAR 

2.1. BREU INTRODUCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE MALGRAT DE MAR 

El nucli de Malgrat de Mar fou reconegut l’any 1345 per Berenguer de Palafolls, on es situa al voltant 

del turó del castell. Aquest es trobava vora l’antic camí de Palafolls sota la jurisdicció de la baronia 

de Palafolls.  

El castell va iniciar un procés de fortificació, el que va permetre un millor desenvolupament del nucli, 

ocupant part de la plana entre el turó, el mar i el marge esquerra de la riera de Palafolls. (POUM) 

Semblant a l’organització dels carrers romans Cardo i Decumano, Malgrat es desenvolupà seguint 

dos eixos. Aquests dos eixos responien al camí del mig, l’antic camí de Blanes i l'actual eix del carrer 

Guillem de Palafolls, una retícula perpendicular al mar. A raó de la retícula, propagà la construcció 

d’habitatges entre mitgeres de caràcter unifamiliar amb un pati a la part posterior de la casa.  

Els carrers d'aquesta trama acostumen a ser estrets i amb presència de balcons que agreugen la 

disponibilitat d’espai. En els orígens aquests carrers eren de terra i la vorera de llosa de pedra, que 

a dia d'avui alguns carrers encara preserven. Són carrers poc adients per a combinar pas de vianants, 

zona d’aparcament, vials i arbrat. Les amplades de carrers van des 5 a 6,5 metres d’amplada de 

mitjana, exceptuant alguns carrers com el Carme que té una amplada de 9 metres i el carrer  de les 

Escoles i el de Ramon Turró que tenen uns 11 metres d’amplada.  

Aquesta tipologia es mantingué fins als anys 50, quan la perspectiva d’encaminar el poble cap al 

turisme i l’estiueig fa variar les necessitats urbanístiques i de desenvolupament existent fins al 

moment. Hi ha la necessitat de crear habitatges per a un augment creixent de la població. El 

desenvolupament del municipi va ser molt ràpid Al 1958 Malgrat tenia una població d'uns 5.500 

habitants, mentre que a 1 de gener del 2006 la seva població era de 17.531 habitants. A partir de 

l'any 2008 es van superar els 18.000 habitants fins a estabilitzar-se en els anys següents.  

El poble es va expandir pel nord per l'actual zona del Parc del Castell i la Verneda - Turó d'en Mango. 

En aquest desenvolupament les cases seguien una tipologia similar a les de la zona antiga, però una 

mica més amples. Pel que fa a les amplades i tipologies de carrer eren variades, generalment estretes 

(entre 6 i 8 metres) i s’anaven adaptant a la topografia de la zona.  

Aquestes noves àrees de desenvolupament, s’expandien seguint les mateixes traces d’organització 

per retícula. Excepcionalment, aquesta traça es veu trencada per el recorregut de les rieres, on els 

carrers es modelen i s’adapten a elles.  

Entre finals dels 80 i els 90, l'ampliació es fa evident amb la consolidació de noves zones com el 

costat dret de la Tordera i el Turó d'en Mango. Per un costat, la zona dreta de la Tordera es 

desenvolupa seguin la trama d'eixample, amb carrers amples i alçades edificatòries proporcionals en 

funció dels carrers. Per l'altre costat, a la zona del Turó d'en Mango, s'edifiquen cases unifamiliars 

aïllades, amb baixa densitat de població, seguint una trama independent al relleu de la zona i a la 

trama original del poble.  

L’alçada edificatòria al centre urbà no s’alça més de PB+2, respectant una homogeneïtat edificatòria. 

Ja es en la zona contigua al seu perímetre on trobem edificis d’alçada important tot i que de forma 

puntual. Excepcionalment trobem edificacions turístiques a primera línia de mar on l’alçada arriba als 

12 pisos. 

Els barris de Ciutat Jardí i la Balconada a la zona forestal del nord-oest del terme, els Xalets del Turó 

de Can Dent, i part del sector de Can Palomeres i Can Palomeres Nord, es caracteritzen per una 

urbanització dispersa i de baixa densitat. 
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Imatge 16:Ortofotomapa Malgrat de Mar 1946 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 17:Ortofotomapa Malgrat de Mar 2004 
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2.2. IDENTIFICACIÓ DE LES ZONES AMB MÉS NECESSITAT ARBÒRIA DE LA POBLACIÓ 

A partir de l’anàlisi de la trama urbana de Malgrat de Mar i la identificació dels diferents espais 

d’interès natural i rural que l’envolten, s’ha definit els diferents eixos urbans prioritaris a 

implantar o millorar l’arbrat viari. Aquests eixos verds, tindran com a objectiu millorar l’entorn 

urbà ambiental i socialment, i garantir la connectivitat entre l’entorn urbà i les zones amb interès 

ecològic que confinen la superfície urbana. En el següent plànol es mostren en verd els 

diferents eixos a implantar arbrat viari. S’ha intentat connectar la zona litoral, amb la zona de 

boscos, camps, i zona fluvial. També s’ha observat les dues rieres que travesses el municipi. 
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Proposta d'implantació d'arbrat viari a diferents carrers a Malgrat de Mar. Es marquen amb verd, les propostes d’ubicació carrers arbrats. 
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2.3. PROPOSTA DE PER SELECCIONAR L’ARBRAT EN FUNCIÓ DE LA TIPOLOGIA DE 
CARRER: 

Per tal de facilitar la tria d’arbrat a Malgrat de Mar, i després de l’estudi exhaustiu de la 

forma i tipologia dels carrers que conformen la trama urbana i de les característiques del 

municipi (aquests anàlisi es mostra a l’apartat 3), i d’estudiar i analitzar les característiques 

que ha de tenir l’arbrat viari per procurar ciutats més resilients al canvi climàtic, s’ha 

dissenyat una clau per seleccionar arbrat viari. A continuació es mostra aquesta clau. 
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CARRER

SI

VIAL TRÀFIC VIAL TRÀFICVIAL APARCAMENT VIAL APARCAMENT

SI 

SI 

SI 

4-3m

>4m

>4m

>4m

NO

NO

NO
- OPCIÓ ALTERNATIVA -

3-2m

3-2m

4m - 3m

4m - 3m

NO
(CARRERS ENVOLTATS DE CAMPS, 

CARRERS CENTRE CIUTAT)

BUSCAR UNA SOLUCIÓ 
ESPECÍFICA EN CADA CAS

COL·LOCAR ESCOCELL A 
VORERA DE  2 m x 1,30m  amb 
superfície radicular i estructural 

total de 4mx3m (12 m2) O JARDÍ 
DE PLUJA

ARBRE DE 
PORT GRAN

sense
 restricció 

ARBRE 
DE PORT 

GRAN 

ARBRE 
DE PORT 

GRAN 

ARBRE DE 
PORT MITJÀ 
o ARBRE DE 

PORT GRAN** 

ARBRE DE 
PORT MITJÀ 
acompanyat 

d’una esporga 
de formació 

on limita amb 
façana o ARBRE 
DE PORT PETIT

OCUPAR PARCIALMENT VIAL APARCAMENT 
AMB ESCOCELL PROTEGIT I/O APROFITAR 

PER POSAR PAVIMENT PERMEABLE EN 
ZONA D’APARCAMENT

OCUPAR VIAL 
AMB ESCOCELL 
PROTEGIT I/O 

APROFITAR PER 
POSAR PAVIMENT 

PERMEABLE O JARDÍ 
DE PLUJA ENTRE 

ARBRES

AMPLIAR VORERA I COL·LOCAR ESCOCELL 
A DE 1,5m x 1,2m amb superfície radicular i 

estructural total de 3m x 2,5 m 
O JARDÍ DE PLUJA

>3,5 m 3,5 m > 2 m < 2 m

Te vorera el carrer?

Quants metres fa la vorera?

Amb que està confrontada? Amb que esta confrontada?

* Respectant els 4 m mínims de vial per a vehicles en un sentit i 7 m 
per ambdós sentits.
** Amb forma preferentment ovalada o columnar, acompanyat d’una 
esporga de formació on limita amb façana.

INTERVENCIÓ DE CARRER

PORT ARBRE

Permet una ocupació del vial de 2m respectant 
els 4m mínims de vial per a vehicles en un sentit 

i 7m per ambdós sentits?

*Es pot ampliar la vorera?*Es pot ampliar la vorera?

Distància centre de l’escocell a aliniació façana

Distància centre de l’escocell a aliniació façana

Distància centre de l’escocell a aliniació façana

Distància centre de l’escocell a 
aliniació façana

Distància centre de l’escocell aliniació façanaDistància centre de l’escocell aliniació façana

COL·LOCAR 
ESCOCELL A 
VORERA DE 

1,5mx1,2m amb 
superfície radicular i 

estructural total de 3m 
x 2,5 m O JARDÍ DE 

PLUJA

ARBRE DE 
PORT

 MITJÀ o ARBRE 
DE PORT 
GRAN**

ARBRE DE 
PORT MITJÀ 
acompanyat 

d’una esporga 
de formació 

on limita amb 
façana o 

ARBRE DE 
PORT PETIT

ARBRE DE 
PORT

 MITJÀ o ARBRE 
DE PORT 
GRAN**

4-3m>4m 3-2m

ARBRE 
DE PORT 

GRAN 

ARBRE DE 
PORT MITJÀ 
acompanyat 

d’una esporga 
de formació 

on  limita 
amb façana 

o ARBRE DE 
PORT PETIT

ARBRE DE 
PORT

 MITJÀ o ARBRE 
DE PORT 
GRAN**

4-3m>4m 3-2m

ARBRE 
DE PORT 

GRAN 

ARBRE DE 
PORT MITJÀ 
acompanyat 

d’una esporga 
de formació 

on  limita 
amb façana 

o ARBRE DE 
PORT PETIT

ARBRE DE 
PORT

 MITJÀ o ARBRE 
DE PORT 
GRAN**

4-3m>4m 3-2m

ARBRE 
DE PORT 

GRAN 

ARBRE DE 
PORT MITJÀ 
acompanyat 

d’una esporga 
de formació 

on  limita 
amb façana 

o ARBRE DE 
PORT PETIT

ARBRE DE 
PORT

 MITJÀ o ARBRE 
DE PORT 
GRAN**

OPCIÓ 
ALTERNATIVA

Sempre i quan 
es respecti 

l’amplada per 
a la circulació 

peatonal mínima 
de 1,2m es 
recomana 

l’anivellament 
de la calçada i 
vorera, el qual 

permetrà la 
plantació d’un 
arbre de port 

mitjà o petit, que 
requerirà d’un 

manteniment més 
intensiu degut al 
poc espai aeri. 
Es recomana 

en la plantació 
i en el subsòl el 

medi adequat per 
garantir el bon 

desenvolupament 
radicular 

i,  prevenir la  
compactació de 

les arrels 
ALERTA 

CANALITZA-
CIONS

Sempre i quan 
es respecti 

l’amplada per 
a la circulació 

peatonal mínima 
de 1,2m es 
recomana 

l’anivellament 
de la calçada i 
vorera, el qual 

permetrà la 
plantació d’un 
arbre de port 

mitjà o petit, que 
requerirà d’un 

manteniment més 
intensiu degut al 
poc espai aeri. 
Es recomana 

en la plantació 
i en el subsòl el 

medi adequat per 
garantir el bon 

desenvolupament 
radicular 

i,  prevenir la  
compactació de 

les arrels 
ALERTA 

CANALITZA-
CIONS

AMPLIAR VORERA I COL·LOCAR ESCOCELL 
A DE 1,5m x 1x2m amb superfície radicular i 

estructural total de 3m x 2,5 m 
O JARDÍ DE PLUJA

OCUPAR PARCIALMENT VIAL APARCAMENT 
AMB ESCOCELL PROTEGIT I/O APROFITAR 

PER POSAR PAVIMENT PERMEABLE EN 
ZONA D’APARCAMENT

ARBRE DE 
PORT MITJÀ 
acompanyat 

d’una esporga 
de formació on  

limita amb façana 
o ARBRE DE 
PORT PETIT

ARBRE DE 
PORT MITJÀ 
acompanyat 

d’una esporga 
de formació on  

limita amb façana 
o ARBRE DE 
PORT PETIT

CLAU DE SELECCIÓ D’ARBRAT EN CARRERS SENSE ARBRE
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3. PROPOSTA DE DISSENY D’IMPLANTACIÓ D’ARBRES A MALGRAT DE MAR 

3.1. FITXES DE CLASSIFICACIÓ DELS CARRES DE MALGRAT DE MAR PER TIPOLOGIES 

Les fitxes de tipologies de carrer, pretenen ser una recopilació de dades recollides a peu de 

carrer per tal d’estudiar la morfologia urbana de Malgrat de Mar i fer propostes per a la 

implantació d’arbrat i sistemes de drenatges urbans sostenibles. Aquestes permeten agrupar 

en diferents categories els carrers que presenten característiques similars.   

Les fitxes consten de dues parts diferenciades. La primera part recull l’anàlisi de la trama 

urbana de Malgrat carrer a carrer. La segona part, proposa possibles solucions per a la 

implantació de l’arbrat i sistemes drenatges urbans sostenibles. 

Per a la seva elaboració s'han tingut en compte la classificació dels carrers agrupant-los 

segons semblances en els diferents paràmetres estudiats. Els paràmetres analitzats han 

estat: les amplades de carrers i voreres, les alçades edificatòries, l’orientació dels carrer, ...,  

i altres factors reflectits a les fitxes, que afecten directament la implantació d'arbrat i sistemes 

de drenatge urbà sostenible. El fet d'agrupar carrers en tipologies permet la simplificació a 

l'hora d'intervenir al municipi. Cada tipologia de carrer te associades unes solucions concretes. 

S’ha intentat agrupar i simplificar al màxim el tipus d’intervencions per tal de facilitar els treballs 

tant d’implantació de l’arbrat com de sistemes de drenatge urbà sostenibles. Els detalls en 

secció de les solucions genèriques de plantació integrant tècniques de drenatges sostenibles 

s’explica en l’apartat 1.4. d’aquest document. 

Durant l'estudi, s'han observat característiques urbanes que es repeteixen al llarg del municipi, 

com es l'orientació dels carrers i d'altres molt variables com pot ser l'ample de les voreres, 

nivell d’accessibilitat, l'alçada edificatòria ,la xarxa de clavegueram, mobiliari, fanals, ...   

Cal esmenar la singularitat d'alguns carrers, que per la seva organització espacial són únics, 

com es el cas del Carrer de Barcelona en el seu tram central o el Carrer de Girona en el seu 

tram est. Aquests carrers se’ls ha representat amb una tipologia específica individual. 

A partir de l’anàlisi i les agrupacions de carrers s’han realitzat unes seccions i plantes 

genèriques que combinen les característiques més representatives de cada tipologia. També 

s’inclouen imatges dels diferents carrers que ajuden a interpretar les seccions.  

La segona part de les fitxes mostra les possibles solucions a implementar tenint en compte 

els condicionants trobats en l’anàlisi. En l’elaboració de les propostes s’han tingut en compte 

els criteris explicats en els apartats 1.1. i 1.2 d’aquest document, per tal d’aconseguir i escollir 

un arbrat urbà viari, resistent, saludable i divers que contribueixi a la millora de la salut i el 

benestar de la població i a la creació d'una ciutat habitable a escala humana i faunística. A 

continuació es detallen alguns d’aquests criteris: 

 A nivell d’accessibilitat peatonal: s’ha intentat respectar al màxim l’amplada mínima de 

vorera lliure per als la mobilitat dels peatons recomanada en el Pla de Mobilitat, 1,4 m. 

 A nivell de distàncies a l’edificació s’ha procurat que les capçades es mantinguin a 0.5 

m de la línia de vol dels edificis, per tal de procurar un bon desenvolupament aeri dels 

arbres i evitar molèsties al veïnatge. 

 Totes les solucions proposades milloren la infiltració de les aigües pluvials i de retruc 

redueixen el volum d’aigua d’escorrentia. 

 S’ha procurat ubicar el màxim d’arbres en les façanes sud i les façanes oest dels 

edificis per tal de de generar ombra en les hores de màxima insolació i reduir la 

demanda energètica en climatització. Cal dir que a vegades no ha estat possible, ja 

que en aquestes façanes hi havia volums sobresortits d’edificis, aparcaments amb 

sortida a carrer, infraestructures, ... 

 Connectivitat verda: s’ha intentat crear uns eixos verds que connectin les diferents 

zones verdes de la ciutat a través de l’arbrat i amb les zones agrícoles, periurbanes i 

boscoses que rodegen Malgrat de Mar. 

 Generar espais agradables i d’ombra: S’ha intentat generar espais agradables, que 

fomentin la mobilitat peatonal, sobretot als mesos més calorosos de l’any.  

 Naturalitzar la ciutat: mitjançant l’ús de franges d’infiltració amb vegetació arbustiva i 

arbòria, es generen diferents estrats en una mateixa zona, afavorint que es creïn 

diferents hàbitats i ecosistemes a la ciutat. 
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LLEGENDA:

  Proposta d’estudi nou arbrat viari (Ajuntament)

  Proposta d’estudi de xamfrans (Ajuntament)

  Proposta d’estudi de nou arbrat viari (Elisabet Contreras)

Llegenda de característiques dels carrers:

 Vorera      Il·luminació

     Panot 20x20 gris i gris/vermell           Aïllada lateral

     Panot 30x30 blanc/vermell            Aïllada laterals enfrontats

     Panot 40x40 blanc/vermell            Aïllada laterals alternat

     Terra     Aïllada central

     Llamborda de 70x30-60     A façana lateral

     Panot de 60x40            A façana laterals alternat

     Formigonada           Sense 
  

 Embornal      Mobiliari

     Lateral           Aparcabicicletes

     Amdós laterals          Paperera

     Amadós laterals i un central        Banc

     Central     Altres         
  
     Central i Lateral          Camí escolar
          
     Sense           Parada de bus
        
              Carril bici

 Accesibilitat      
 
         
 
 Carrer adaptat Carrer suficientment adpatat    Carrer amb adaptació nula
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LLEGENDA DE SOLUCIONS PROPOSADES 
PER A LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT
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Arbre de port gran plantat en vorera, escocell 
de mida  2 x 1,30 m amb superfície radicular i 
estructural total de 4 x 3 m (12 m2/).

Arbre de port gran. Plantat en vial, escocell de 
mida 2 x 3m amb superfície radicular i estructural 
total de 5 x 2,7 m  (13,5 m2/). Proposta de zona 
d'aparcament amb paviment drenant.

Arbre de port mitjà plantat en escocell corregut 
amb vegetació, en vorera o vial d’amplada 
1,5 m. En l’estrat arbustiu, es plantaran 
espècies que afavoreixin la biodiversitat, que 
mostrin el concepte de temporalitat, i amb 
pocs requeriments hídrics. La part del subsòl 
treballa com a drenatge urbà sostenible.

Arbre de port gran plantat  en escocell corregut amb 
vegetació, en vorera o vial d’amplada 1,5 m. En l’estrat 
arbustiu, es plantaran espècies que afavoreixin la 
biodiversitat, que mostrin el concepte de temporalitat, 
i amb pocs requeriments hídrics. La part del subsòl 
treballa com a drenatge urbà sostenible.(necessita més 
volum de plantació zona arrels pel bon desenvolupament 
4 x 3,5 m).

Arbre de port mitjà. Plantat en vial, escocell 
de mida 2 x 2,8 m amb superfície radicular 
i estructural total de 5 x 2,7 m  (13,5 m2/). 
Proposta de zona d’aparcament amb 
paviment drenant.

Arbre de port mitjà plantat en vorera, escocell 
de mida  1,5x1,2 m amb superfície radicular i 
estructural total de 3 x 2,5 m (7 m2/).

Arbre de port petit plantat en vial, escocell 
de mida 1,5 x 2 m amb superfície radicular i 
estructural (cel·les estructurals) total de 5 x 2,7 
m  (13,5 m2/). Proposta de zona d’aparcament 
amb paviment drenant. 

Arbre de port petit i/o forma 
columnar plantat en carrer a nivell. 
Escocell de mida1,20 x 1,50 m amb 
superfície radicular i estructural total 
de 2,50 x 3 m  (7,5 m2/).

Arbre de port petit i forma columnar 
plantat en un escocell corregut amb 
vegetació. En l’estrat arbustiu, es 
plantaran espècies que afavoreixin 
la biodiversitat, que mostrin el 
concepte de temporalitat, i amb pocs 
requeriments hídrics. La part del 
subsòl treballa com a drenatge urbà 
sostenible.
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TIPOLOGIA DE CARRER 1.1

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  25m
TRÀFIC  Dos sentits
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació laterals
EDIFICIS  PB+2 - PB+6
APARCAMENT  Al lateral de la calçada
VORERA  6,5-7,5m
ARBRES  Ambdues voreres

VORERA

Secció tipologia carrer 1.1

Planta tipologia carrer 1.1

Llegenda tipologia de carrer
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AVINGUDA MEDITERRÀNIA 
(tram nord)

AVINGUDA MEDITERRÀNIA 
(tram nord)

AVINGUDA MEDITERRÀNIA 
(tram nord)

AVINGUDA MEDITERRÀNIA 
(tram nord)

A
pa

rc
.

A
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rc
.
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7,5m 2,5m 6m 2,5m 6,5m

P
B

+2 -
P

B
+6

MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Carrer amb vorera molt ample i còmode, amb presència d’arbrat i/o arbustives i vivaces. Els arbres es troben en bon estat i 
acompleixen la funció de generar ombra. Tot i que la secció del carrer és correcte, es podria actuar ampliant els escocells dels 
arbres i així millorar l’intercanvi d’aigua i aire de les arrels, i augmentar la infiltració de les aigües pluvials al sòl.

Solucions proposades per a la implantació i/o millora de l’arbrat

SOLUCIÓ 1
alçat frontal i lateral
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TIPOLOGIA DE CARRER 1.2

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  19m
TRÀFIC  Dos sentits
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació lateral
EDIFICIS  Per urbanitzar
APARCAMENT  Als laterals de la calçada
VORERA  4m
ARBRES  Ambdues voreres

Secció tipologia carrer 1.2

Planta tipologia carrer 1.2
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P
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+4 -
P

B
+6

AVINGUDA DE BARCELONA 
(tram oest) 

AVINGUDA DE BARCELONA 
(tram oest) 

AVINGUDA DE BARCELONA 
(tram oest) 

AVINGUDA DE BARCELONA 
(tram oest) 
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3m 6m 3m 3,5m3,5m

P
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Llegenda tipologia de carrer

VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Tram de carrer que limita amb Santa Susana, realitzat recentment. En la realització s’ha tingut en compte deixar una vorera 
ample i còmode per als peatons, i la implantació d’arbrat en escocells en vorera de 1,2 x1,2 m, combinant arbres perennes i  
caducifolis. Tot i que la secció del carrer és correcte, es podria actuar ampliant els escocells dels arbres i així millorar l’intercanvi 
d’aigua i aire de les arrels, i augmentar la infiltració de les aigües pluvials al sòl.

Solucions proposades per a la implantació i/o millora de l’arbrat

SOLUCIÓ 1
alçat frontal i lateral
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TIPOLOGIA DE CARRER 2

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  34-35m
TRÀFIC  Sentit únic / dos sentits
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació centrals i laterals
EDIFICIS  PB+2 - PB+6
APARCAMENT  Als laterals de la calçada
VORERA  5m aprox. amb carril bici
ARBRES  Ambdues voreres i zona jardinada

Secció tipologia carrer 2

Planta tipologia carrer 2

AVINGUDA PAISOS CATALANS AVINGUDA PAISOS CATALANS AVINGUDA JOSEP RAGULL I 
VIARÓ  (tram nord)

AVINGUDA JOSEP RAGULL I 
VIARÓ  (tram nord)
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Llegenda tipologia de carrer

VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Tipologia de carrer caracteritzada per tenir, per una banda,  una zona peatonal arbrada, amb paviment permeable (sauló) que 
afavoreix la infiltració de l’aigua, amb poca compactació i que assegura un bon desenvolupament radicular. Per l’altra, ens 
trobem amb una secció de carrer amb voreres  amples, amb arbrat amb una distància correcte a façana, però amb dimensions 
reduïdes d’escocell.  En el carrer Avinguda dels Països catalans, alguna de les espècies una espècie que presenta problemes 
d’adaptabilitat a les condicions ambientals de Malgrat , Pterocarya fraxinifolia, segurament s’ha vist afectada per dies de molta 
calor, poca disponibilitat d’aigua i per una alta compactació del sòl.

Es recomana ampliar les mides dels escocells per a millora del desenvolupament radicular i augmentar la infiltració de les 
aigües pluvials i a mesura que s’hagin de canviar els arbres, aplicar les seccions de plantacions recomanades  per a arbres de 
port gran, sempre i quan sigui possible (estudiar les instal·lacions que passen). A l’avinguda dels Països Catalans, existeix una 
mitjanera actualment impermeable, es proposa la implantació d’arbrat amb escocell corregut i secció de franja d’infiltració en 
aquesta ubicació, per tal de generar més ombra i millorar el confort tèrmic del carrer.

SOLUCIÓ 3

SOLUCIÓ 5SOLUCIÓ 5

Proposta de solució d’implantació d’arbrat aplicat a l’avinguda Països Catalans



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 3

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  15-17m
TRÀFIC  Dos sentits
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació aïllats
EDIFICIS  PB+2 
APARCAMENT  Als laterals de la calçada
VORERA  2 voreres de 6,5-4,5m 
ARBRES  Sense arbrat

Secció tipologia carrer 3

Planta tipologia carrer 3

AVINGUDA MEDITERRANIA
(tram sud)

AVINGUDA MEDITERRANIA
(tram sud)

AVINGUDA MEDITERRANIA
(tram sud)

AVINGUDA MEDITERRANIA
(tram sud)
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Llegenda tipologia de carrer

VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Proposta de solució d’implantació d’arbrat

Carrer amb vorera  molt ample (4,5 i 6,5 metres) sense arbrat que permet la implantació d’arbrat de copa gran en els dos costats 
del carrer. Degut això, aquest carrer permet aplicar diferents sistemes d’implantació d’arbrat. El sistema escollit dependrà de 
factors econòmics, tenint en compte que cada solució aportarà uns beneficis de major o menor resiliència. Aquestes s’han 
d’adequar a les característiques i necessitats del carrer on s’ubica tenint en compte termes d’acumulació d’aigües pluvials, 
proximitat amb les façanes i necessitat d’estacionament.

SOLUCIÓ 1 SOLUCIÓ 1



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 4

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  15-16m
TRÀFIC  Dos sentits
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació al centre de la calçada
EDIFICIS  PB+4
APARCAMENT  Doble a cada lateral de la calçada
VORERA  1,5m aprox.  
ARBRES  Arbres sobre zona jardinada centre calçada

Secció tipologia carrer 4

Planta tipologia carrer 4

CARRER J.M. FOLCH I 
TORRES

(tram central) 

CARRER J.M. FOLCH I 
TORRES

(tram central) 

CARRER J.M. FOLCH I 
TORRES

(tram central) 

CARRER J.M. FOLCH I 
TORRES

(tram central) 
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Llegenda tipologia de carrer

VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Carrer amb presència d’edificació de PB+4 amb voladís i vorera estreta (1,5m) per un costat i un complex esportiu amb vorera 
variable per l’altre.  En l’eix central del carrer trobem una zona permeable (sauló) elevada uns 15cm, que impossibilita la 
infiltració d’aigua pluvial provinent del vial. En aquest eix hi trobem l’arbrat de copa mitja que s’uneix amb l’eix verd del carrer 
de Girona, però que no te continuació en direcció al mar. Degut al poc espai en vorera, es recomana, d’inici, adaptar la zona 
permeable per convertir-la en un sistema d’infiltració d’aigua de tot el carrer. 

Com a solució complementaria es proposa la implantació d’arbrat als laterals del carrer en zona d’aparcament intercalat amb 
cotxes amb sòl permeable preferentment al costat de la façana orientada a sud-oest.

Proposta de solució d’implantació d’arbrat

SOLUCIÓ 2



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 5

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  20-22m
TRÀFIC  Dos sentits
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació aïllats centrals i laterals
EDIFICIS  PB+3 - PB+5
APARCAMENT  Lateral de la calçada
VORERA  3,5-4m   
ARBRES  Amdues voreres i part central

Secció tipologia carrer 5

Planta tipologia carrer 5

CARRER DE GIRONA
(tram central)

CARRER DE GIRONA
(tram central)

CARRER DE GIRONA
(tram central)

CARRER DE GIRONA
(tram central)
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Llegenda tipologia de carrer

VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Carrer ample amb espai de pas per a vianants (3m i 4m de vorera). Al vial hi trobem un separador de carrils per tal de delimitar 
el sentit de circulació, facilitar la il·luminació i col·locació d’arbrat. Aquest obvia la possibilitat de convertir-se en un escocell 
corregut, que millorés el desenvolupament radicular de l’arbrat i l’augment de la infiltració de les aigües pluvials al sòl. Hi trobem 
presència d’arbrat jove de diferents especies afavorint la biodiversitat tant als laterals com al separador. 

Es recomana l’adequació del separador i la plantació d’arbrat de copa gran en el mateix, eliminant algun arbre de port mitjà.

Proposta de solució d’implantació d’arbrat

SOLUCIÓ 3



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 6

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  28m
TRÀFIC  Dos sentits
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació aïllats laterals
EDIFICIS  PB+2 - PB+5
APARCAMENT  Lateral de la calçada
VORERA  1,5-15m   
ARBRES  Amdues voreres i segona fila a una vorera

Secció tipologia carrer 6

Planta tipologia carrer 6

AVINGUDA DE BARCELONA 
(tram central)

AVINGUDA DE BARCELONA 
(tram central)

AVINGUDA DE BARCELONA 
(tram central)

AVINGUDA DE BARCELONA 
(tram central)

Tr
àfi
c

P
B

+2 -
P

B
+5

A
pa

rc
.

A
pa

rc
.

Vo
re

ra

Vo
re

ra

6m 2m 14-16m2m3m

P
B

+2 -
P

B
+5

Llegenda tipologia de carrer

VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Carrer ample i eix verd que en la seva totalitat comunica l’Avinguda Colom amb el nucli. Aquest tram del carrer Barcelona, es 
caracteritza pel fet de tenir una vorera ample en un dels costats (15m aprox.) i una de més reduïda en l’altre (3m). La vorera 
ample permet una doble fila d’arbres en un bon estat, que genera molta ombra i permet la col·locació de bancs i zones per estar. 
En el cas de la vorera inferior, hi trobem arbres en bon estat, però amb les copes deformades per tal de no causar molèsties als 
veïns (la capçada esta en contacte amb la façana).

Es proposa en un futur la col·locació d’arbrat als laterals del carrer en zona d’aparcament intercalat amb cotxes amb sòl 
permeable al costat de la façana orientada a sud.

Solucions proposades per a la implantació i/o millora de l’arbrat

SOLUCIÓ 2
alçat frontal i lateral



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 7.1

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  15m
TRÀFIC  Dos sentits
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació aïllats laterals alternats
EDIFICIS  Poligon industrial Can Patalina
APARCAMENT  Laterals de la calçada
VORERA  2m   
ARBRES  Sense arbrat

Secció tipologia carrer 7.1

Planta tipologia carrer 7.1

CARRER D’ARENYS CARRER DE L’ESTANY CARRER FONT DE LA MINA
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Llegenda tipologia de carrer

VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

CARRER D’ARENYS

Tipologia caracteritzada per la seva ubicació en zona industrial sense presència d’arbrat. Es imprescindible la implantació 
d’arbrat tant per tal d’afavorir una continuïtat de la fauna entre el bosc i la ciutat, generar eixos verds i cobrir la superfície 
exposada al sol per disminuir l’efecte “illa de calor”. En la morfologia del carrer hi destaquem l’entrada als edificis d’uns 5,5m de 
profunditat que habitualment es delimitada per un mur d’1m d’alçada. El fet que la façana de l’edifici no es trobi al límit amb la 
vorera assegurarà el correcte desenvolupament de la copa sense que hagi de ser modificada.

Per tal que l’arbrat i l’industria puguin conviure es recomana la plantació d’arbrat de copa gran en l’actual zona d’aparcament 
en els dos laterals.

Proposta de solució d’implantació d’arbrat

SOLUCIÓ 2 SOLUCIÓ 2



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 7.2

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  15-17m
TRÀFIC  Dos sentits
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació aïllats laterals alternats
EDIFICIS  Poligon industrial Can Patalina
APARCAMENT  Laterals de la calçada
VORERA  2m   
ARBRES  Sense arbrat

Secció tipologia carrer 7.2

Planta tipologia carrer 7.2

Llegenda tipologia de carrer

Av FRANCESC SANLLEHÍ Av FRANCESC SANLLEHÍ CARRER PLA D’EN VILA CARRER PLA D’EN VILA
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Tipologia caracteritzada per la seva ubicació en zona industrial sense presència d’arbrat. Es imprescindible la implantació 
d’arbrat tant per tal d’afavorir una continuïtat de la fauna entre el bosc i la ciutat, generar eixos verds i cobrir la superfície 
exposada al sol per disminuir l’efecte “illa de calor”. En la morfologia del carrer hi destaquem l’entrada als edificis d’uns 5,5m de 
profunditat que habitualment es delimitada per un mur d’1m d’alçada. El fet que la façana de l’edifici no es trobi al límit amb la 
vorera assegurarà el correcte desenvolupament de la copa sense que hagi de ser modificada. 

Per tal que l’arbrat i l’industria puguin conviure es recomana la plantació d’arbrat de copa gran en l’actual zona d’aparcament 
en els dos laterals. 

Proposta de solució d’implantació d’arbrat

SOLUCIÓ 2 SOLUCIÓ 2



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 8

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  10,5-12m
TRÀFIC  Dos sentits
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació aïllats laterals alternats
EDIFICIS  PB - PB+5
APARCAMENT  Als laterals de la calçada
VORERA  1,5-2m   
ARBRES  Sense arbrat

Secció tipologia carrer 8

Planta tipologia carrer 8

Llegenda tipologia de carrer

C. DE ZENÒBIA CAMPRUBÍ 
(tram central)

C. DE ZENÒBIA CAMPRUBÍ 
(tram central)

CARRER DE SANT GENÍS CARRER DE SANT GENÍS
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Tipologia caracteritzada per tenir molt espai de vial i poc reservat al pas de peatons, on predomina una alçada edificatòria de 
PB+2. No hi ha presència d’arbrat, causant l’augment de temperatura del carrer per la radiació solar directa. Es recomana col·locar 
arbrat. Caldria fer una ampliació de la vorera de la façana oest, per tal d’assegurar poder plantar arbres amb una distància de 
façana mínima de 4m des del centre de l’arbre o col·locar-ho en zona d’aparcament intercalat amb cotxes preferentment al 
costat de la façana orientada a sud. S’aconsella col·locar zones d’infiltració d’aigua entre arbres.

Proposta de solució d’implantació d’arbrat

SOLUCIÓ 2 SOLUCIÓ 2



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 9.1

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  11-16m
TRÀFIC  Sentit únic / Dos sentits
ELEMENTS AERIS    Presència de cablejat elèctric a alguns carrers
EDIFICIS  PB+1 - PB+5
APARCAMENT  Laterals de la calçada o un únic lateral
VORERA  1,5-3m   
ARBRES  Amdues voreres, dimencions molt reduides 

Secció tipologia carrer 9.1

Planta tipologia carrer 9.1

Llegenda tipologia de carrer

CARRER DE LES ESCOLES 
(tram sud)

CARRER DE GUILLEM DE 
PALAFOLLS

CARRER ISAAC ALBÉNIZ 
(tram sud)

CARRER MANUEL DE FALLA
(tram central)
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Tipologia caracteritzada per tenir molt espai de vial i poc reservat al pas de peatons, amb presència d’arbrat. En la majoria 
dels casos l’arbrat no pot desenvolupar la copa de forma lliure per les característiques de l’entorn (proximitat amb edificis, 
infraestructures urbanes,...). Cal doncs, començar a actuar als carrers més estrets, on l’arbrat presenta més deficiències. Es 
recomana treure l’arbrat existent on calgui i redissenyar la secció de carrer, on alguns casos caldrà anivellar la totalitat del carrer. 

Solucions proposades per a la implantació i/o millora de l’arbrat
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ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 9.2

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  11-16m
TRÀFIC  Sentit únic / Dos sentits
ELEMENTS AERIS    Presència de cablejat elèctric a alguns carrers
EDIFICIS  PB+1 - PB+5
APARCAMENT  Laterals de la calçada o un únic lateral
VORERA  1,5-3m   
ARBRES  Amdues voreres, dimencions molt reduides 

Secció tipologia carrer 9.2

Planta tipologia carrer 9.2

Llegenda tipologia de carrer

CARRER SANTIAGO RUSIÑOL CARRER SANTIAGO RUSIÑOL C. JUAN RAMON JIMÉNEZ 
(tram central)

C. JUAN RAMON JIMÉNEZ 
(tram central)
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Tipologia caracteritzada per tenir molt espai de vial i poc reservat al pas de peatons, amb presència d’arbrat. En la majoria 
dels casos l’arbrat no pot desenvolupar la copa de forma lliure per les característiques de l’entorn (proximitat amb edificis, 
infraestructures urbanes,...). Cal doncs, començar a actuar als carrers més estrets, on l’arbrat presenta més deficiències. Es 
recomana treure l’arbrat existent on calgui i redissenyar la secció de carrer, on alguns casos caldrà anivellar la totalitat del carrer. 

Solucions proposades per a la implantació i/o millora de l’arbrat
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 8



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 10

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  26,5m
TRÀFIC  Dos sentits
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació aïllats laterals alternats
EDIFICIS  PB+2 - camps
APARCAMENT  Lateral de la calçada
VORERA  14m   
ARBRES  A la zona jardinada

Secció tipologia carrer 10

Planta tipologia carrer 10

Llegenda tipologia de carrer

A. DE JOAQUIMA VEDRUNA A. DE JOAQUIMA VEDRUNA A. DE JOAQUIMA VEDRUNA A. DE JOAQUIMA VEDRUNA
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Carrer confrontat amb els horts, amb doble sentit de circulació per a vehicles i carril per a bicicleta. Mancança de vorera 
pavimentada als dos costat, tot i així, en un lateral hi trobem un passeig de sauló d’uns 14m. Actualment la zona s’està 
urbanitzant i per tant caldrà veure com el passeig es va adaptant a aquesta transformació. El carrer conté arbres joves, on 
l’entorn presenta unes característiques correctes per el seu desenvolupament. S’aconsella no plantar arbrat al costat dels horts 
per tal de preservar la visibilitat al delta de la Tordera.



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 11.1

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  8,5-16m
TRÀFIC  Sentit únic 
ELEMENTS AERIS    Presència de cablejat elèctric a alguns carrers
EDIFICIS  PB+2 - PB+5
APARCAMENT  Laterals de la calçada 
VORERA  1,5-3m   
ARBRES  Sense arbrat

Secció tipologia carrer 11.1

Planta tipologia carrer 11.1

Llegenda tipologia de carrer

A. DE TARRAGONA C. ROGER DE FLOR 
(tram est)

A. JUAN RAMON JIMENEZ 
(tram est)

C. BARCELONA
(tram est)
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Tipologia molt estesa al municipi i caracteritzada per una secció amb un vial d’una sola direcció i aparcaments als dos laterals 
i unes voreres estretes. El pas reservat als peatons es mínim i en alguns casos inferior al mínim obligatori (1,20m). La zona 
d’aparcament pren molt de protagonisme únicament interrompuda per el pas de vianants i algun aparcament privat en PB. En 
ocasions les façanes i els balcons sobresurten més que l’amplada de la vorera agreujant la sensació de poc espai peatonal i 
deixant poc volum aeri disponible pel desenvolupament arbori. 

Per tal de millorar aquests carrers caldria realitzar diferents mesures: Reduir la zona d’aparcament a un carril, o en els carrers 
o trams més estrets eliminar la zona d’aparcament totalment. Per altra banda caldria augmentar l’amplada de les voreres, 
assegurant un mínim de 2 metres d’espai lliure per als peatons. Si no és pot, caldria contemplar l’opció de posar al mateix nivell 
la vorera de la calçada, prioritzant la circulació peatonal. Sempre i quan hi hagi una distància mínima a façana s’haurien de 
plantar arbres, de port petit i/o mitjà, intercalats o no amb zones d’aparcament preferentment al costat de la façana orientada a 
sud o a l’oest. Sempre que l’edificació ho permeti per la seva alçada o distància de façana, es col·locaria un arbre de port major. 
un arbre de port major.

Solucions proposades per a la implantació i/o millora de l’arbrat
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ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 11.2

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  8,5-14.5m
TRÀFIC  Sentit únic 
ELEMENTS AERIS    Presència de cablejat elèctric a alguns carrers
EDIFICIS  PB+1 - PB+4
APARCAMENT  Laterals de la calçada 
VORERA  1,5-3m   
ARBRES  Sense arbrat

Secció tipologia carrer 11.2

Planta tipologia carrer 11.2

Llegenda tipologia de carrer

C. LOPE DE VEGA C. NARCÍS MONTURIOL C. BALMES (tram nord i sud) C. DOCTOR MARAÑON
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Tipologia molt estesa al municipi i caracteritzada per una secció amb un vial d’una sola direcció i aparcaments als dos laterals 
i unes voreres estretes. El pas reservat als peatons es mínim i en alguns casos inferior al mínim obligatori (1,20m). La zona 
d’aparcament pren molt de protagonisme únicament interrompuda per el pas de vianants i algun aparcament privat en PB. En 
ocasions les façanes i els balcons sobresurten més que l’amplada de la vorera agreujant la sensació de poc espai peatonal i 
deixant poc volum aeri disponible pel desenvolupament arbori. 

Per tal de millorar aquests carrers caldria realitzar diferents mesures: Reduir la zona d’aparcament a un carril, o en els carrers 
o trams més estrets eliminar la zona d’aparcament totalment. Per altra banda caldria augmentar l’amplada de les voreres, 
assegurant un mínim de 2 metres d’espai lliure per als peatons. Si no és pot, caldria contemplar l’opció de posar al mateix nivell 
la vorera de la calçada, prioritzant la circulació peatonal. Sempre i quan hi hagi una distància mínima a façana s’haurien de 
plantar arbres, de port petit i/o mitjà, intercalats o no amb zones d’aparcament preferentment al costat de la façana orientada a 
sud o a l’oest. Sempre que l’edificació ho permeti per la seva alçada o distància de façana, es col·locaria un arbre de port major. 
un arbre de port major.

Solucions proposades per a la implantació i/o millora de l’arbrat
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ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 12

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  18.5m
TRÀFIC  Sentit únic 
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació laterals
EDIFICIS  PB+2
APARCAMENT  Lateral de la calçada 
VORERA  2-3m   
ARBRES  Arbrat lateral sobre vorera i zona jardinada 

Secció tipologia carrer 12

Planta tipologia carrer 12

Llegenda tipologia de carrer

CARRER ROGER DE FLOR CARRER ROGER DE FLOR CARRER ROGER DE FLOR CARRER ROGER DE FLOR
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Carrer d’un sentit de circulació amb aparcament lateral i envoltat d’edificació unifamiliar de baixa altura. Es característic per tenir 
una zona permeable (sauló) en un dels laterals de la vorera. Aquesta permet la col·locació de bancs i altre mobiliari urbà. Els 
arbres plantats en la zona permeable es troben en bones condicions i generen una bona ombra. Per l’altre banda, l’arbrat en 
vorera podria millorar el seu desenvolupament si s’augmentés la mida dels escocells i augmentar la infiltració d’aigües pluvials 
i la superfície d’intercanvi gasós.  

Proposta de solució d’implantació d’arbrat

SOLUCIÓ 5



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 13

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  16,5-17,5m
TRÀFIC  Sentit únic 
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació laterals
EDIFICIS  Poliesportiu - PB+5
APARCAMENT  Laterals de la calçada 
VORERA  3-3,5m   
ARBRES  Sense arbrat 

Secció tipologia carrer 13

Planta tipologia carrer 13

Llegenda tipologia de carrer

CARRER TARRAGONA CARRER TARRAGONA CARRER BARCELONA
(tram est)

CARRER BARCELONA
(tram est)
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Tipologia de carrer caracteritzada per tenir voreres de 2.5 a 3.6 m., amb un sentit de circulació i dos laterals d’aparcament. Hi ha 
un predomini important de cotxes, circulació intensa habitual i aparcaments i zones de càrrega i descàrrega sempre ocupades. 
Això fa que siguin carrers poc agradables per a la circulació peatonal. 
Les seccions són el suficientment amples com per albergar arbres de port gran i/o mitjà, que generin una capçada amb ombra i 
naturalitzin el carrer.  La seva conformació fa que es puguin generar diferents opcions a l’hora d’implantar l’arbrat.

Solucions proposades per a la implantació i/o millora de l’arbrat
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ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 14

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  12.25m
TRÀFIC  Dos sentits 
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació laterals
EDIFICIS  PB+1
APARCAMENT  Lateral de la calçada 
VORERA  1m i 5,25m   
ARBRES  Jardineres amb arbustos i arbres al talús

Secció tipologia carrer 14

Planta tipologia carrer 14

Llegenda tipologia de carrer

CARRER SANT ROC CARRER SANT ROC CARRER SANT ROC CARRER SANT ROC
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Carrer ample, d’un sentit de circulació i una vorera d’uns 5m on hi ha jardineres encastades al terra. Per un costat hi trobem 
edificació baixa de PB i PB+1 i per l’altre una zona verda amb presència d’arbrat  i  arbustives, vivaces i gramínies. A les 
jardineres, de dimensions 1,5m x 4m hi trobem plantes i arbustos amb funcions estètiques i algun pas d’instal·lacions com la 
il·luminaria del carrer. Tot i la biodiversitat que hi trobem al carrer, es podria millorar la vegetació per tal d’augmentar la resiliència 
del lloc, sobretot pel que fa a l’obra. 

Es recomana la implantació d’arbrat de port gran ampliant les jardineres adequant-les per tal de facilitar la infiltració d’aigües 
pluvials.  

Proposta de solució d’implantació d’arbrat

SOLUCIÓ 3



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 15.1

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  8-11m
TRÀFIC  Sentit únic 
ELEMENTS AERIS    Cablejat en la majoria de carrers
EDIFICIS  PB+2 - PB+4
APARCAMENT  Lateral de la calçada 
VORERA  1m - 2m    
ARBRES  Sense arbrat

Secció tipologia carrer 15.1

Planta tipologia carrer 15.1

Llegenda tipologia de carrer

CARRER LLEIDA CARRER LLEIDA CARRER DE GIRONA
 (tram oest)

CARRER JOSEP CARALT 
(tram central)
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Tipologia de carrer amb amples de vorera variables d’entre 1 i 3m. En alguns casos les voreres no compleixen el mínim requerit 
per tal d’assegurar l’accessibilitat universal (1,2 m). La majoria d’edificació, d’alçada no gaire alta, te balcons que sobresurten, 
generen encara menys espais aeri disponible. 

Es recomana l’ampliació de les voreres per tal de millorar la mobilitat peatonal, fins a un mínim de 1,4 m d’amplada, i sempre 
que sigui possible col·locar arbrat sobre la zona d’aparcament, intercalant-lo amb l’estacionament de cotxes al costat de la 
façana orientada a sud-oest. S’aconsella col·locar zones d’infiltració d’aigua entre arbres. Estudiar la possibilitat de transformar 
el carrer, col·locant al mateix nivell vorera i calçada, per tal d’ampliar l’espai peatonal i encavir l’arbrat.

Solucions proposades per a la implantació i/o millora de l’arbrat
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ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 15.2

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  7,25-11m
TRÀFIC  Sentit únic 
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació laterals
EDIFICIS  PB+2 - PB+4
APARCAMENT  Lateral de la calçada 
VORERA  1m i 3m   
ARBRES  Sense arbrat

Secció tipologia carrer 15.2

Planta tipologia carrer 15.2

Llegenda tipologia de carrer

CARRER D’ENRIC BORRÀS CARRER DE L’INDUSTRIA CARRER D’ALEXANDER 
FLEMING

CARRER DEL COMERÇ
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Tipologia de carrer amb amples de vorera variables d’entre 1 i 3m. En alguns casos les voreres no compleixen el mínim requerit 
per tal d’assegurar l’accessibilitat universal (1,2 m). La majoria d’edificació, d’alçada no gaire alta, te balcons que sobresurten, 
generen encara menys espais aeri disponible. 

Es recomana l’ampliació de les voreres per tal de millorar la mobilitat peatonal, fins a un mínim de 1,4 m d’amplada, i sempre que 
sigui possible col·locar arbrat sobre la zona d’aparcament, intercalant-lo amb l’estacionament de cotxes al costat de la façana 
orientada a sud-oest. S’aconsella col·locar zones d’infiltració d’aigua entre arbres.

Solucions proposades per a la implantació i/o millora de l’arbrat
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ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 16

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  6-8m
TRÀFIC  Dos sentits 
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació 
EDIFICIS  Sense edificis pròxims
APARCAMENT  Sense aparcament 
VORERA  Inexistent o 1,5m aprox.   
ARBRES  Sense arbrat

Secció tipologia carrer 16

Planta tipologia carrer 16

Llegenda tipologia de carrer

CARRETERA BV-6001 CARRER DELS (HORTS) CARRER DELS (HORTS) CARRER DE ZENÒBIA 
CAMPRUBI (tram nord)
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Vista aèrea de la zona analitzada

Carrers situats en zones periurbanes o camps. Aquests carrers prioritzen la circulació amb vehicles, marginant l’espai per a 
la circulació peatonal. Alguns d’aquests carrers, BV-6001 i de Zenobia Camprubí, tenen agrupacions de pins i d’altres arbres 
autòctons en alguns laterals, que projecten la seva ombra sobre el vial de circulació. Els altres carrers situats entre zones 
agrícoles estan mancats d’arbrat. Es imprescindible l’arrengament dels passos de vianants per la seguretat dels usuaris. 

Tanmateix, es recomana l’ampliació d’arbrat autòcton/forestal  en els carrers periurbans per tal de potenciar l’ombra i la 
connectivitat faunística, i, en els carrers situats entre camps, es proposa mantenir la visibilitat  sobre els conreus agrícoles, amb 
l’objectiu de potenciar, identificar i reconciliar aquests paisatges propis de l’entorn de Malgrat.



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 17

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  16m
TRÀFIC  Sentit únic 
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació 
EDIFICIS  PB+2 - PB+6
APARCAMENT  Lateral de la calçada 
VORERA  3,25 - 7m
ARBRES  Sense arbrat

Secció tipologia carrer 17

Planta tipologia carrer 17

Llegenda tipologia de carrer

CARRER FÀBRICA DE L’AIGUA CARRER FÀBRICA DE L’AIGUA CARRER FÀBRICA DE L’AIGUA
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Carrer característic per tenir una vorera molt ample en un dels costat de 7m i 3,5m en l’altre. Hi ha barreja d’edificació plurifamiliar 
de PB+6 i PB+2 enfrontats entre sí.  Tot i que part de la vorera ample pot ser utilitzada per els establiments, resta un espai de 
3m de pas. Es recomana la implantació d’arbrat de port gran a la vorera ample i la implantació d’arbrat de port mitjà a la vorera 
més estreta, facilitant l’entrada d’aigua a l’escocell per tal d’ajudar a la infiltració d’aigües pluvials al sòl. 

Proposta de solució d’implantació d’arbrat

SOLUCIÓ 1
SOLUCIÓ 7



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 18

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  8m - variables
TRÀFIC  Dos sentits 
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació i cablejat elèctric
EDIFICIS  Industrials
APARCAMENT  Zones d’aparcament al lateral de la calçada
VORERA  De mides variables, de terra i pavimentada
ARBRES  Sense arbrat

Secció tipologia carrer 18

Planta tipologia carrer 18

Llegenda tipologia de carrer

CAMÍ DE LA POMEREDA CAMÍ DE LA POMEREDA CAMÍ DE LA POMEREDA CAMÍ DE LA POMEREDA
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Carrer de doble sentit, amb vorera discontinua i paral·lel a la costa. Es un eix que connecta la població amb la zona de càmping, 
les platges i l’espai natural del Delta de la Tordera. 
En aquest carrer hi ha un itinerari, passeig per als peatons de sorra compactada, que a voltes coincideix a amb zones 
d’aparcament. És un carrer que es veu afectat habitualment pels temporals costaners, degut a la regressió que als darrers anys 
hi ha hagut de les platges.Des de l’ajuntament de Malgrat i des del càmpings s’està treballant per consolidar el sistema dunar 
existent, que genera una barrera entre el mar i el carrer. 

És interessant potenciar i millorar aquest itinerari ja que és d’un gran interès paisatgístic per a la societat, vetllant per preservar 
sempre els interessos ambientals i de protecció de fauna que recomanen els experts que treballen en l’espai natural del Delta.
Per tal de fer un passeig/itinerari peatonal agradable, sobretot en els mesos d’estiu, s’aconsella  la plantació d’arbrat resistent a 
ambients costaners, tipus Tamarix sp, Pinus pinea, Pinus halepensis, Phytolacca dioica i/o Elaeagnus angustifolia. 

Proposta de solució d’implantació d’arbrat

SOLUCIÓ 9



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 19

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  4m
TRÀFIC  Doble sentit
ELEMENTS AERIS    Cablejat elèctric
EDIFICIS  Zona industrial
APARCAMENT  Nul
VORERA  Nula
ARBRES  Nul - Vegetació autòctona de riera

Secció tipologia carrer 19

Planta tipologia carrer 19

Llegenda tipologia de carrer

CARRER (FÀBRIQUES) CARRER (FÀBRIQUES) CARRER (FÀBRIQUES) CARRER (FÀBRIQUES)
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Carrer de doble sentit i mides reduïdes, majoritàriament sense vorera per al pas peatonal, envoltat de terrenys agrícoles i 
fàbriques. Observant la seva secció es pot apreciar que la part per a circulació de vehicles té una amplada d’entre 4 i 6 metres 
i que limita amb un pas de desguàs (riera) que recull les aigües d’escorrentia de diferents vials.
Es un carrer que connecta la zona nord-est de Malgrat amb el front marítim, per això acostuma ha haver un trànsit, no intens 
però si continu. També és el vial important de l’itinerari comercial i de distribució de la cooperativa agrícola i agrobotiga Pla de 
Grau i de la Indústria Química de Boehringer Ingelheim. Degut a la seva secció reduïda, al pas de camions per el vial, i al límit 
amb la zona de recollida d’aigües es fa difícil la implantació d’arbrat sense que generi problemes. 

És molt important habilitar un pas peatonal, ja que s’ha observat l’ús d’aquest vial per part de peatons, i a hores d’ara no hi ha 
separació física entre el pas a peu i el pas de vehicles.  



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 20

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  5m
TRÀFIC  Sentit únic i carril bici doble sentit
ELEMENTS AERIS    Cablejat elèctric, sense il·luminació
EDIFICIS  Nul - Es troba rodejat de camps de cultiu
APARCAMENT  Nul
VORERA  Nula
ARBRES  Nul - Vegetació salvatge autòctona del lloc

Secció tipologia carrer 20

Planta tipologia carrer 20

Llegenda tipologia de carrer

CAMÍ DEL MIG CAMÍ DEL MIG CAMÍ DEL MIG CAMÍ DEL MIG
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Històricament aquest era el vial que connectava Malgrat amb Pineda i Blanes i ara és una de les alternatives a la N-II, per fer 
aquest recorregut sense molt de trànsit. És un camí amb gran interès paisatgístic ja que en ell resten encara diferents terrenys 
agrícoles de conreus d’horta, i hi ha poca circulació de vehicles. Gran part del camí presenta un estat de conservació deficient, 
sense vorera i sense separació física entre els carrils de vehicles i bicicletes. Recentment s’ha arranjat la zona més propera a 
Malgrat de Mar, habilitant l’espai de passeig i de bicicletes.  

Es recomana ampliar aquestes millores al llarg de tot el camí per tal de potenciar un itinerari  per al passeig i esport de persones, 
i anar introduint zones de repòs i punts d’informació, per a l’observació del paisatge. Es recomana fer una plantació d’arbrat per 
tal de generar ombra al vial i a la zona peatonal.  Les espècies que a utilitzar serien pins en les zones de repòs per generar una 
ombra densa al vial,  i fruiters, en els llocs on es vulgui destacar el paisatge agrícola. Aquesta selecció d’arbrat també té com a 
objectiu afavorir una continuïtat en l’hàbitat de la fauna entre el bosc i la ciutat.

Vista aèrea de la zona analitzada



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 21.1 (centre ciutat)

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  5m
TRÀFIC  Sentit únic
ELEMENTS AERIS    Cablejat elèctric
EDIFICIS  PB+1 - PB+2
APARCAMENT  Nul
VORERA  Majoritariament llosa de pedra de 0,7m
ARBRES  Sense arbrat 

Secció tipologia carrer 21.1

Planta tipologia carrer 21.1

Llegenda tipologia de carrer

CARRER DE LA LLIBERTAT CARRER DE SANT ANTONI 
ABAT

CARRER DE MAÓ CARRER DE MILIO
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Tipologia de carrer ubicada a la par exterior del nucli antic. Es caracteritzen per ser carrers molt estrets, una mitjana de 5 metres, 
i amb una secció similar a la tipologia 22. En PB hi predominen els aparcaments d’alguns habitatges i algunes oficines. En 
alguns casos la vorera està feta amb lloses de pedra de cert valor arquitectònic. En la majoria de carrers manquen embornals 
per connectar la xarxa de pluvials. 

Es recomana l’anivellament del carrer, dotant-lo de les infraestructures necessàries. Degut a l’espai insuficient per la plantació 
d’arbrat s’aconsella l’ús de jardineres de mida petita en un lateral deixant una distancia de pas respecte la façana de 1,40m o 
estudiar la possibilitat de crear pèrgoles amb trepadores que generin ombra.

Proposta de solució d’implantació de vegetació



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

TIPOLOGIA DE CARRER 21.2 (centre ciutat)

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  5m
TRÀFIC  Sentit únic
ELEMENTS AERIS    Cablejat elèctric
EDIFICIS  PB+1 - PB+2
APARCAMENT  Nul
VORERA  Majoritariament llosa de pedra de 0,7m
ARBRES  Sense arbrat

Secció tipologia carrer 21.2

Planta tipologia carrer 21.2

Llegenda tipologia de carrer

CARRER CAPORAL FRADERA
(centre ciutat)

CARRER CAPORAL FRADERA
(centre ciutat)

CARRER DE SANT ELM CARRER DE SANT ELM
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

ESTAT CARRER

Tipologia de carrer ubicada a la par exterior del nucli antic. Es caracteritzen per ser carrers molt estrets, una mitjana de 5 metres, 
i amb una secció similar a la tipologia 22. En PB hi predominen els aparcaments d’alguns habitatges i algunes oficines. En 
alguns casos la vorera està feta amb lloses de pedra de cert valor arquitectònic. En la majoria de carrers manquen embornals 
per connectar la xarxa de pluvials. 

Es recomana l’anivellament del carrer, dotant-lo de les infraestructures necessàries. Degut a l’espai insuficient per la plantació 
d’arbrat s’aconsella l’ús de jardineres de mida petita en un lateral deixant una distancia de pas respecte la façana de 1,40m o 
estudiar la possibilitat de crear pèrgoles amb trepadores que generin ombra. 

Proposta de solució d’implantació de vegetació
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TIPOLOGIA DE CARRER 22.1 (centre ciutat)

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  5-6,5m
TRÀFIC  Circulació invertida
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació a façana
EDIFICIS  PB+1 - PB+2
APARCAMENT  Nul - Puntualment càrrega i descàrrega
VORERA  Circulació invertida
ARBRES  Nul - Puntualment us jardineres a C. de Mar

Secció tipologia carrer 22.1

Planta tipologia carrer 22.1

ESTAT CARRER

Llegenda tipologia de carrer

CARRER DEL MAR CARRER D’ESCLAPERS CARRER DE L’ESGLÈSIA CARRER DELS OLLERS
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5-6,5m

VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

En la majoria d’aquests carrers d’una amplada mitjana entre 4,5 i 6 metres, no es recomana la plantació d’arbres, però en el cas 
de voler vegetació es aconsellable l’ús de jardineres de mida petita en un lateral deixant una distancia de pas respecte la façana 
de 1,40m, o estudiar la possibilitat de crear pèrgoles amb trepadores que generin ombra. 

Proposta de solució d’implantació de vegetació

Tipologia de carrer ubicada al nucli urbà, molt estreta i arrengada recentment. Algun d’aquests carrers la calçada i la vorera es 
troba al mateix nivell, prioritzant la mobilitat peatonal, en una zona molt comercial en PB. La circulació esta permesa, tant per 
subministrar als comerços/empreses com per l’accés dels aparcaments en PB d’alguns habitatges. No hi trobem presència 
d’arbrat viari, únicament en places i jardins, degut a la seva dificultat d’implantació sense que molesti al veïnatge i la circulació 
de vehicles.



ANÀLISI PER LA IMPLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI EN CRITERIS D’ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

ESTAT CARRER

TIPOLOGIA DE CARRER 22.2 (centre ciutat)

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

AMPLADA  4,75-9m
TRÀFIC  Circulació invertida  
ELEMENTS AERIS    Punts d’il·luminació a façana 
EDIFICIS  PB+1 - PB+2
APARCAMENT  Nul - Puntualment càrrega i descàrrega
VORERA  Circulació invertida 
ARBRES  Nul - Puntualment us jardineres a C. Carme

Secció tipologia carrer 22.2

Planta tipologia carrer 22.2

Llegenda tipologia de carrer

CARRER RAMÓN TURRÓ
(tram central)

CARRER DEL CARME CARRER DE BELLAIRE TRAVESSERA DEL MERCAT 
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VORERA MOBILIARI IL·LUMINACIÓ EMBORNALS ACCESIBILITAT ALTRES

Tipologia de carrer ubicada al nucli urbà, molt estreta i arrengada recentment. Algun d’aquests carrers la calçada i la vorera es 
troba al mateix nivell, prioritzant la mobilitat peatonal, en una zona molt comercial en PB. La circulació esta permesa, tant per 
subministrar als comerços/empreses com per l’accés dels aparcaments en PB d’alguns habitatges. No hi trobem presència 
d’arbrat viari, únicament en places i jardins, degut a la seva dificultat d’implantació sense que molesti al veïnatge i la circulació 
de vehicles.

En la majoria d’aquests carrers d’una amplada mitjana entre 4,5 i 6 metres, no es recomana la plantació d’arbres, però en el cas 
de voler vegetació es aconsellable l’ús de jardineres de mida petita en un lateral deixant una distancia de pas respecte la façana 
de 1,40m, o estudiar la possibilitat de crear pèrgoles amb trepadores que generin ombra. Hi ha un carrer, que encara que té les 
mateixes característiques en quant alçada edificatòria i tipus de circulació varia en la seva amplada. És el carrer del Carme. Per 
aquest carrer es proposa un disseny diferent. Degut a l’amplada permet ubicar arbres de port petit formant una única alineació, 
sempre i qual es posi al mateix nivell vorera i calçada.

Proposta de solució d’implantació de vegetació
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TIPOLOGIA DE CARRER 1.1

AVINGUDA MEDITERRÀNIA (tram nord)

TIPOLOGIA DE CARRER 1.2

AVINGUDA DE BARCELONA (tram oest)

TIPOLOGIA DE CARRER 2

AVINGUDA PAISSOS CATALANS 
AVINGUDA JOSEP RAGULL I VILARÓ (tram nord)

TIPOLOGIA DE CARRER 3

AVINGUDA MEDITERRÀNIA (tram sud)

TIPOLOGIA DE CARRER  4

CARRER J.M. FOLCH I TORRES (tram central)

TIPOLOGIA DE CARRER 5

CARRER DE GIRONA (tram central)

TIPOLOGIA DE CARRER  6

AVINGUDA DE BARCELONA (tram central)

TIPOLOGIA DE CARRER 7.1 (zona industrial)

CARRER PLA D’EN VILA
CARRER DE L’ESTANY
CARRER FONT DE LA MINA

TIPOLOGIA DE CARRER 7.2 (zona industrial)
AVINGUDA FRANCESC SANLLEHÍ 
CARRER D’ARENYS

TIPOLOGIA DE CARRER 8

CARRER DE ZENÒBIA CAMPRUBÍ (tram central)
CARRER DE SANT GENÍS

TIPOLOGIA DE CARRER 9.1

Vorera >3,5m
CARRER ISAAC ALBÉNIZ (tram sud)
Vorera 3,5-2m
CARRER MANUEL DE FALLA (tram central)
Vorera ≤2m
CARRER DE LES ESCOLES (tram sud) 
CARRER DE GUILLEM DE PALAFOLLS
CARRER MOSSÈN FÈLIX PARADEDA (tram central) 

TIPOLOGIA DE CARRER 9.2

CARRER JUAN RAMON JIMÉNEZ (tram central) 
CARRER SANTIAGO RUSIÑOL

TIPOLOGIA DE CARRER  10

AVINGUDA JOAQUIMA VEDRUNA  

TIPOLOGIA DE CARRER  11.1
Vorera 3,5-2m
CARRER DE JOSEP CARALT (tram est) 

Vorera ≤2m
CARRER DE JOAN MARAGALL (tram est) 
CARRER DE JOSEP CARALT (tram oest)  
CARRER DELS PIRINEUS
AVINGUDA DEL CARME  
CARRER ROGER DE FLOR  (tram est) 
CARRER JUAN RAMON JIMÉNEZ
CARRER PINTOR FORTUNY
PASSATGE ALSINA
CARRER DE BADALONA (tram central) 
CARRER DE POMPEU FÀBRA
 
TIPOLOGIA DE CARRER  11.2

Vorera >3,5m
CARRER DE BALMES (tram nord i sud) 
Vorera 3,5-2m
CARRER DE L’ESCULTOR CLARÀ (tram est)
CARRER D’EIVISSA     
CARRER MANUEL DE FALLA (tram nord i sud) 
CARRER AUSIAS MARCH
CARRER RAMON LLULL
CARRER AVI XAXU 
AVINGUDA DE LA VERGE DE MONTSERRAT (tram nord) 
CARRER ISAAC ALBÉNIZ (tram nord) 
CARRER MOSSÈN FÈLIX PARAREDA (tram sud) 
Vorera ≤2m
CARRER DE LOPE DE LA VEGA
CARRER D’ENRIC GRANADOS
CARRER ABAT OLIBA
CARRER NARCÍS MONTURIOL
CARRER DOCTOR MARAÑON
AVINGUDA DE LA VERGE DE MONTSERRAT (tram sud) 
CARRER DE LES ESCOLES

TIPOLOGIA DE CARRER 12

CARRER ROGER DE FLOR  

TIPOLOGIA DE CARRER  13

AVINGUDA TARRAGONA
AVINGUDA DE BARCELONA (tram est) 

TIPOLOGIA DE CARRER 14

CARRER SANT ROC 13m / 2 cotxes / jardineres - PEA

TIPOLOGIA DE CARRER  15.1

Vorera 3,5-2m
CARRER DE JOSEP CARALT (tram central) 
AVINGUDA DE LA VERGE DE MONTSERRAT (tram central) 
Vorera ≤2m 
CAMÍ DEL PLA (tram central) 
CARRER DE LLEIDA
CARRER DE JOSEP CARALT (tram oest) 

TIPOLOGIA DE CARRER  15.2

Vorera 3,5-2m
CARRER D’ENRIC BORRÀS
CARRER D’ALEXANDER FLEMING 
Vorera ≤2m 
CARRER DEL COMERÇ
CARRER BERNAT ESTRONELL
CARRER DE JOAQUIM RUYRA
CARRER DE LA INDUSTRIA
CARRER BONAVISTA      
CARRER PAULA DELPUIG
    
TIPOLOGIA DE CARRER 17

CARRER DE LA FÀBRICA DE L’AIGUA

TIPOLOGIA DE CARRER 16 (carrers aïllats)

CARRETERA BV-6001
CARRER (DELS HORTS DEL TENIS) 
CARRER (CAMP FUTBOL) 
CARRER DE ZENÒBIA CAMPRUBÍ (tram nord) 

TIPOLOGIA DE CARRER 18

CAMÍ DE POMEREDA

TIPOLOGIA DE CARRER 19

CARRER (FABRIQUES) 

TIPOLOGIA DE CARRER  20

CAMI DEL MIG

TIPOLOGIA DE CARRER 21.1

CARRER DE LA LLIBERTAT
CARRER SANT ANTONI ABAT
CARRER DE MAÓ
CARRER EMILI 
PASSATGE DE SANT PERE

TIPOLOGIA 21.2

CARRER CAPORAL FRADERA
CARRER DE SANT ELM

TIPOLOGIA 22.1 (CENTRE CIUTAT)

CARRER DEL MAR
CARRER D’ESCLAPERS
CARRER DE L’ESGLESIA
CARRER DELS OLLERS
CARRER DE SANT ANTONI DE PÀDUA
CARRER DE BELLAIRE

TIPOLOGIA 22.2 (CENTRE CIUTAT)

CARRER RAMÓN TURRÓ (tram central)
CARRER DEL CARME 
TRAVESSERA DEL MERCAT
PASSATGE DE L’ESGLESIA

Carrers per tipologia
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3.2. PLÀNOLS DE PROPOSTA D’ACTUACIONS D’IMPLEMENTACIÓ DE L’ARBRAT 

Aquest estudi conclou amb un plànol on es recullen diferents propostes d’implantació d’arbrat. A partir 

de la clau de classificació i de l’observació in situ dels carrers projectats, s’han donat solucions a 

carrers amb tipologies i casuístiques diferents. 

En total, es proposen de plantar 597 arbres. A continuació es mostra una taula on hi ha el resum de 

la proposta de plantació associada a la tipologia de solució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrer Port Gran vial Port Gran vorera Port Gran escocell 
corregut

Port Mitjà vial Port Mitjà vorera Port Mitjà escocell 
corregut

Port Petit vial Port Petit columnar 
carrer a nivell

Port Petit columnar 
escocell corregut

Total arbres 
carrer

Frederic Soler "Pitarra" 7 7
Isaac Albéniz 9 17 26
Manuel de falla 7 14 20 41
Narcís Oller 5 5
Balmes 8 16 8 32
Les Eres 4 4
Verge de Montserrat 30 5 3 28 66
Plaça Ancora 1 1
Salvador Espriu 15 15
Joan Maragall 18 13 6 37
Roger de Flor 17 4 1 22
Barcelona 9 11 20
Pintor Fortuny 5 5
Tarragona 24 5 29
Sant Roc 4 4
Carrer de la Verneda 31 31
Carrer Miralles 14 14
Francesc Sanllehí 67 4 71
Costa Brava (rotonda) 5 5
Cadí 2 20 22
Lleida 4 1 39 16 60
Mediterranea 27 27
Folch i Torres 10 1 11
Carme 31 31
Cervantes 11 11

Total tipologia 150 202 21 59 23 40 16 70 16 597
25,13% 33,84% 3,52% 9,88% 3,85% 6,70% 2,68% 11,73% 2,68% 100,00%

PORT PETIT
2,68%62,48% 20,44% 14,41%

PORT GRAN PORT MITJÀ PORT PETIT COLUMNAR
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Arbre de port gran plantat en vorera, escocell de mida

2 x 1,30m amb superfície radicular i estructural total de

4 x 3m (12m

2

).

Arbre de port gran. Plantat en vial, escocell de mida

2 x 3m amb superfície radicular i estructural total de

5 x 2,7m (13,5m

2

). Proposta de zona d'aparcament amb

paviment drenant.

Arbre de port mitjà plantat en un escocell corregut amb

vegetació, en vorera o vial d'amplada 1,5m. En l'estrat

arbustiu, es plantaran espècies que afavoreixin la

biodiversitat, que mostrin el concepte de temporalitat, i amb

pocs requeriments hídrics. La part del subsòl treballa com a

drenatge urbà sostenible.

Arbre de port gran plantat  en un escocell corregut amb

vegetació, en vorera o vial d'amplada 1,5m. En l'estrat

arbustiu, es plantaran espècies que afavoreixin la

biodiversitat, que mostrin el concepte de temporalitat, i

amb pocs requeriments hídrics.

La part del subsòl treballa com a drenatge urbà sostenible

(necessita més volum de plantació zona arrels pel bon

desenvolupament 4 x 3,5m).

Arbre de port mitjà plantat en vorera, escocell de mida

1,5 x 1,2m amb superfície radicular i estructural total de

3 x 2,5m (7m

2

).

Arbre de port mitjà. Plantat en vial, escocell de mida

2 x 2,8m amb superfície radicular i estructural total de

5 x 2,7m (13,5m

2

). Proposta de zona d'aparcament amb

paviment drenant.

Arbre de port petit plantat en vial, escocell de mida

1,5 x 2m amb superfície radicular i estructural total de

5 x 2,7m (13,5m

2

). Proposta de zona d'aparcament amb

paviment drenant.

LLEGENDA:A
B C D E

1
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Escala 1:10.000

100 200 400

F G

8

9

900

Arbre de port petit i/o forma columnar plantat en carrer a

nivell. Escocell de mida 1,20 x 1,50m amb superfície

radicular i estructural total de 2,50 x 3m  (7,5 m

2

).

Arbre de port petit i forma columnar plantat en un escocell

corregut amb vegetació d'amplada 1,5m. En l'estrat arbustiu,

es plantaran espècies que afavoreixin la biodiversitat, que

mostrin el concepte de temporalitat, i amb pocs requeriments

hídrics. La part del subsòl treballa com a drenatge urbà

sostenible.

Arbre existent.

N

Plànol Index Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963

Proposta eliminació arbre.

Proposta de modificació de secció de carrer posant al mateix

nivell vorera i calçada.

Eixos connectors medi urbà - zones periurbanes - terrenys agrícoles -

bosc - espais fluvials.

Zona d'implamentació de solucions.

Bosc.

Camps i zones periurbanes.

Zona paviment drenant.

Escocell corregut amb vegetació
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Escala 1:1000

0 10 20 40 90

N

Detall plànol d'actuació: F-6 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: F-5 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: F-4 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: E-8 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: E-7 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: E-6 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: E-5 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963



Escala 1:1000

0 10 20 40 90

N

Detall plànol d'actuació: E-4 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: E-3 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: E-2 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: D-9 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: D-8 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: D-7 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: D-6 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: D-5 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: D-4 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: D-3 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: D-2 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: C-9 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963

C:\Users\User\Google Drive\Malgrat de Mar\0_ajuda\logo-vector-diputacion-barcelona-horizontal.jpg



Escala 1:1000

0 10 20 40 90

N

Detall plànol d'actuació: C-8 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: C-7 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: C-6 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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Detall plànol d'actuació: C-5 Anàlisi per la implantació d'arbrat viari en criteris d'adaptació del canvi climàtic. Num. Exp.: 2018/0008963
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4. RESULTATS  

Amb la  proposta realitzada, s’incrementa en un 40% l’arbrat viari actual de Malgrat, passant de 

tenir 1398 uts d’arbrat viari a finals del 2018, a augmentar en un futur a 1995 uts d’arbrat viari. 

En aquest augment de 597 uts d’arbres, un 62,49% seran arbres de port gran, un 20,49% arbres de 

port petit i un 17% en arbres de port petit o port columnar. 

Això suposarà un increment de 14530 m2 de cobertura verda en el nucli urbà. Passant de        

23130 m2 de cobertura verda deguda a l’arbrat viari actual a 37660 m2 de cobertura verda quan 

aquest arbres plantats estiguin en edat adulta. 

Amb la proposta hi haurà 27 carrers arbrats nous a Malgrat, que proporcionaran un augment dels 

beneficis ambientals, ecològics, econòmics i socials al poble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIS QUE APORTEN ELS ARBRES A LA TRAMA URBANA 

 

BENEFICIS AMBIENTALS 

Reducció efecte illa de Calor  (Sensació de disminució en 7ºC de temperatura. Disminució real 2ºC) 

Reducció de l'energia per climatització (una mitjana d'un 10%) 

Reducció de l’escorrentia superficial i de les inundacions 

Millora de la qualitat de l’aire 

    Segrest de Carboni (depèn de l'espècie, l'edat de l'arbre, climatologia, ...) 

 

BENEFICIS ECOLÒGICS 

Proporciona hàbitat per a la fauna 

Augmenta els nivells de biodiversitat de la ciutat 

 

BENEFICIS SOCIALS 

Potencia la consciència ambiental i ecològica 

Millora la cohesió social 

Millora el sentiment de seguretat i confiança dels ciutadans. 

Millora l'estat de salut mental i física 

Creació d'una identitat local mitjançant el paisatge urbà 

 

BENEFICIS ECONÒMICS 

Reducció dels costos energètics en climatització (fins a un 10%) 

Reducció en els costos de manteniment i renovació de l'asfalt viari  (fins a un 30%) 

Reducció dels costos relacionats amb la gestió de l'aigua d'escorrentia. 

Reducció dels costos en l'àmbit de la sanitat. 

Increment del valor dels immobles (entre un 10 i un 20%). 

Millora el funcionament de les àrees comercials i/o turístiques 
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