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 Beneficis socials i psicoemocionals: necessitat de natura (TDN (trastorn 

per dèficit de natura)), patrimoni cultural i identitari, lloc social... 

 B. ambientals: retenció contaminants, captació de C, regulació 

microclimàtica, reducció del soroll, retenció aigua de pluja, potenciador 

fauna...  

 B. econòmics: millora salut, estalvi energètic, revalorització propietats... 

 

Serveis i desserveis de l’arbrat urbà 

Els arbres també tenen desserveis: interferències amb serveis públics, sp 

emissores de COV’s (compostos orgànics volàtils), sp al·lergògenes, sp invasores, 

sp que aixequen paviments... 



3 



4 

 Competència per l’espai:  

 
 Molèsties a façanes (arbres massa a prop) 

 

 Tapen semàfors, fanals... 

 

 Interferències amb cablejat aeri (llum) 

 

 Interferències amb contenidors d’escombraries 

 

 Interferències amb trànsit rodat (sobretot en mitgeres). Ocasionalment en canvis 

d’itineraris del bus o en actes festius (carrosses...) 

 

 Problemes en accessibilitat: parades de bus, dins jocs infantils, a nivell de ciutat escocells 

massa fondos 

 

 Manca de visibilitat (dels habitatge a l’espai públic i a l’inrevés) (també rètols publicitaris) 

 

 Altres: interferències amb terrasses (tendalls i taules) i amb plaques solars 

 

 

 

 

Els desserveis de l’arbrat urbà 
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Els desserveis de l’arbrat urbà (2) 

 

 Interferències subterrànies (aixecament paviments, afectacions a 

serveis o habitatges...) 

 

 Plagues dels arbres que afecten al comfort ciutadà 

 

 Productors de substàncies problemàtiques (pol·len, COV’s...) 

 

 Creadors de matèria orgànica (fulla, flor, fruit...que es viu sovint com a 

font de brutícia) 

 

 Competència amb flora autòctona (espècies invasores) 

 

 Refugi de fauna d’algunes espècies molestes (rates, cotorres...) 
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Competència per l’espai  
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Competència per l’espai  
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Competència per l’espai  
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Competència per l’espai  
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Plagues dels arbres que afecten al comfort ciutadà 
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Plagues dels arbres que afecten al comfort ciutadà 
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Plagues dels arbres que afecten al comfort ciutadà 
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Caiguda de flors i fruits  
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Productors de substàncies problemàtiques (Pol·len, COV’s) 
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Interferències subterrànies (aixecament paviments, afectacions a 

serveis/habitatges...) 
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Interferències subterrànies (aixecament paviments, afectacions a 

serveis/habitatges...) 
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Interferències subterrànies (aixecament paviments, afectacions a 

serveis/habitatges...) 

No només aixequen voreres, si no que 
les arrels tenen tal força que poden 
entrar dins serveis subterranis 
(canonades d’aigua, vies tramvia/tren  
i inclús edificis...) 
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Competència amb flora autòctona (espècies invasores) 

Segons EXOCAT (Catàleg 
sp invasores) a Catalunya 
es poden considerar 
arbres invasors:  
 
- Ailanthus altissima 
- Robinia pseudoacacia 
- Albizia dealbata 
- Acer negundo 
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 Refugi de fauna d’algunes espècies 

molestes (rates, cotorres...) 



20 

Interferències visuals (de l’espai públic cap a dins i cap a fora) 

 

- Els arbres de vegades provoquen “molèsties” perquè no deixen veure una 
façana d’edifici històric o artístic. P.ex: Quadrat d’Or 

- Els arbres de vegades no deixen veure des de les cases l’exterior: carrer, 
mar... 
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SOLUCIONS A LES INTERFERÈNCIES 

- TÈCNIQUES “CURATIVES” 
 
 - Podes 
 - Arrabassaments 

 
- TÈCNIQUES “PREVENTIVES” 

 
- Biodiversitat d’espècies 
- Marcs de plantació correctes 
- Replanteig en obra- distància dels arbres a altre elements (fanals, senyals, 

guals) 
- Podes de formació a l’arbre 
- Per evitar problemes a nivell radicular: dotar bona superficie d’escocell, 

qualitat de sòl (aire i aigua) i protegir instal·lacions/serveis 
- Enfortir l’arbre (per evitar plagues i malures) 
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En funció de l’arbre:  
 
Arbre de port petit: diàmetre de capçada inferior a 4 m i alçada menor de 6 m. 
Arbre de port mitjà: diàmetre de capçada entre 4 i  6 m i alçada entre 6 i 15 m. 
Arbre de port gran: diàmetre de capçada major de 6 m i alçada superior a 15 m. 

En funció del carrer:  
 
Carrers estrets: amplada de vorera inferior a 3,5 m. Es planten sp de port petit. En amplades inferiors a 2,5m convé 
evitar la plantació. Distància de plantació entre arbres: 7m. 
Carrers mitjans:  amplada de vorera entre 3,5 i 6m. Es planten arbres de port mitjà. Distància de plantació : 9m. 
Carrers amples: amplada de vorera superior als 6m. Es planten arbres de port gran. Distància de plantació: 13 m. 

Marcs de plantació correctes 
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CONCEPTE 
Vorera estreta (2,5-3,5m)    

 Arbre de port petit 

Vorera mitjana (3,5-6m)    

Arbre de port mig 

Vorera ampla (>6m)         

Arbre de port gran 

  Interdistància entre arbres 6-7 m 9 m 13 m 

  Interdistància  entre arbre i 

fanal 
4 m 6 m 8 m 

  Alçada mínima punt de 

llum 
4 m 5 m 7,5 – 12 m 

  Alçada mínima inici copa 

de l’arbre 
3,5 m 4,5 m 5 m 

  Distribució   

• Unilateral (una vorera)  

cada 2 arbres (14m entre 

fanals) 

• Al portell cada 4 arbres   

(26m entre fanals) 

Al portell cada 3 arbres  

(30m entre fanals a una  

banda o 15m a l’eix) 

Al portell o bilateral cada 3  

arbres (42m entre fanals a una  

banda o 21m a l’eix) segons 

la tipologia de carrer 

Distàncies a fanals 
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Exemple de poda de formació 



25 



26 

MOLTES GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ!!! 
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