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Els arbres actuen beneficiosament sobre el medi urbà. Suavitzen les temperatures,
afavoreixen la humitat relativa, fixen i absorbeixen la pols i els gasos contaminants,
amorteixen la contaminació acústica, alliberen oxigen, filtren les radiacions, redueixen
els microorganismes patògens de l’aire, detenen o canalitzen el vent, atrauen la fauna, i
aporten efectes positius sobre l’estat psicològic de l’home. La seva presència resulta
per tant imprescindible per aconseguir una millor qualitat ambiental.
Per tal de preservar els arbres existents, s’ha de tenir ben present les Ordenances
Generals del Medi Ambient Urbà (d’obligat compliment) en el seu article 73-3, el qual
remet a l’Ordenança sobre obres i instal·lacions i serveis en el domini públic Municipal,
així com les indicacions que tot seguit es formulen:
En primer lloc, en cas que calgui realitzar trasplantaments o noves plantacions cal que
es respectin els períodes especificats en el punt 6.3. del plec de condicions tècnic
facultatives d’obra nova de jardineria d’aquest Institut que són els següents:
•
•
•
•

Caducifolis de clima fred: hivern
Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada
primaveral i de tardor)
Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final d’hivern i finals d’estiu
(abans de la brotada primaveral i de tardor)
Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i començament d’estiu
(preferentment palmeres i similars).

En els darrers anys, s’ha observat com durant els treballs de construcció, moltes
vegades inconscientment, els arbres pateixen danys irreparables. L’obertura de rases,
la compactació del terreny, la impermeabilització del sòl, l’elevació del nivell freàtic, són
factors que cal preveure a l’hora de treballar al voltant dels arbres. És important, per
tant, seguir les directrius que s’estableixen en el següent decàleg de protecció dels
arbres.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

És important no compactar el terreny al voltant dels arbres
Cal evitar obrir rases a menys de 1m de l’escossell dels arbres
No s’abocaran productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres
No s’acopiarà material ni es col·locarà la caseta d’obra sobre l’escocell dels
arbres.
No es podran utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals o
instal·lacions elèctriques o similars.
Caldrà valorar una possible poda correctora de la capçada per a contrarestar
l’eventual pèrdua d’arrels.
En espais oberts, caldrà protegir els arbres amb una tanca de fusta de 1,2-1,8 m
d’alçada, a una distància de 2 m de la capçada (5 m en arbres columnars)
Davant la impossibilitat d’impedir l’excés de trànsit i d’apilonaments, la superfície
del sòl al voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de
drenatge (grava) d’un mínim de 20 cm de gruix, sobre la qual es col·locarà un
revestiment de taulons o d’altre material semblant
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9. Per evitar danys mecànics, i sobre tot quan es tracta d’arbrat de carrer,
s’envoltarà el tronc amb una tanca de fusta, de 2m d’alçada com a mínim o
s’anellarà amb pneumàtics.
10. Les rases a menys d’un metre del tronc, s’obriran manualment i en cas de tenir
que tallar arrels serà necessària la supervisió de Parcs i Jardins.
11. Caldrà adequar l’arbrat susceptible de ser afectat, com és el lligat de Palmeres o
poda d’arbres, previ inici dels enderrocs
12. Els arbres es protegiran amb pneumàtic o taulons en cas d’elements individuals i
amb tancament tipus “Rivisa” en cas de grup.

El tràmit que cal respectar per tal d’aconseguit, una coordinació eficaç entre tots els
òrgans municipals intervinents, passaria pel següent:
En cas d’obra en les vies i espais públics, Parcs i Jardins ha d’emetre informe preceptiu
d’acord amb la valoració Norma Granada, i haurà d’exigir la constitució d’un dipòsit que
garanteixi la reposició dels elements vegetals, d’acord amb la valoració Norma Granada
que se’n faci.
En cas d’obra en espais privats, és preceptiu igualment l’informe de Parcs i Jardins
quan existeixin elements vegetals a l’interior de la finca, d’acord amb l’Ordenança
General de Medi Ambient Urbà.
A més de ser d’aplicació el decàleg exposat anteriorment prèviament a l’atorgament de
la llicència és necessari el pacte entre la propietat i Parcs i Jardins per tal de preveure
la compensació del valor de la vegetació afectada, d’acord amb el previst a l’esmentada
ordenança.
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