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1. Objecte i motivació

La conservació d’aquests elements que formen part del patrimoni natural, cultural i històric de
tots els terrassencs i terrassenques passa per la divulgació dels seus valors entre la població i
per la protecció legal dels exemplars. És per això que es redacta el Catàleg d’Arbres d’Interès
Local que ha de permetre disposar d’un inventari i registre ordenat de tots i cadascun dels
arbres que per diferents raons tenen interès específic dins el municipi i establir-ne la seva
protecció.
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Els entorns naturals de Terrassa estan formats per un ric mosaic de camps de conreu de
cereal, boscos travessats per rius i torrents i per un abundant patrimoni cultural i històric com
son les masies i els camins històrics. Un altre dels elements importants que configuren aquest
paisatge son els arbres que pel seu caire científic, històric, cultural i social presenten un valors
destacats i un elevat interès dins l’àmbit local. Alguns d’aquests exemplars estan en perill per
diferents causes com el vandalisme, els incendis forestals, la construcció d’infraestructures com
carreteres, autopistes, gasoductes, etc. i per tant és de molt interès la seva protecció
específica.

El Catàleg d’Arbres d’Interès Local esdevé un element més del conjunt de propostes i
actuacions incloses dins del Pla Especial d’Ordenació i Gestió de l’Anella Verda de Terrassa.
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Es tracta d’una primera fase de catalogació on es recullen aquells exemplars que estan situats
en sòl no urbanitzable o en la perifèria del sòl urbà en el límit amb el primer.

2. Antecedents

2.1 Normativa urbanística
El planejament urbanístic de Terrassa, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
aprovat l’any 2003, recull diferents elements de protecció de l’arbrat singular en les normes
urbanístiques, tant per aquell situat en sòl urbà com pel situat en sòl no urbanitzable;
Article 75.5.a Condicions d’edificació. Espai lliure interior d’illa. “…La posició d’aquestes construccions
auxiliars es lliure a l’interior de la parcel·la, sempre preservant la vegetació i les espècies arbòries més
significatives existents.”
Article 84.5.b Condicions d’edificació. Espai lliure interior d’illa. “…La posició d’aquestes construccions
auxiliars es lliure a l’interior ce la parcel·la, sempre preservant la vegetació i les espècies arbòries més
significatives existents.”
Article 274.1.b Espai lliure interior “L’edificació podrà ocupar amb plantes soterranis la totalitat de la
parcel·la sempre que es respectin l’existència de les espècies arbòries existents més significatives i es
prevegi el posterior enjardinament en una superfície mínima del cinquanta per cent (50%)…”
Article 201.3 Protecció de l’arbrat, referit a la protecció de l’arbrat en sòl no urbanitzable, i les diferents
compensacions en cas d’afectació: “Concepte d’arbre singular: diàmetres normals a partir dels quals un
arbre d’una espècie determinada assoleix la categoria d’arbre singular:
Espècie

Ventall al·luvial

Plana Vallès miocènic

Resta

Pinus halepensis
Pinus pinea
Quercus pubescens
Quercus ilex
Altres espècies

30 cm
45 cm
15 cm
15 cm
50 cm

35 cm
50 cm
20 cm
20 cm
60 cm

40 cm
50 cm
25 cm
25 cm
60 cm

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Els arbres singulars, quan estiguin subjectes a alguna intervenció que comporti la seva afectació,
obligatòriament s’han de trasplantar o realitzar plantació de restitució. S’ha de mantenir viu en cas d’obres
a menys de 4m de distància del tronc. En cas de mort com a conseqüència de les obres o d’altres
actuacions dutes a terme, cal realitzar una plantació de restitució de la mateixa espècie, en el lloc indicat
pels serveis tècnics de l’Ajuntament....
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Així mateix, la modificació puntual del POUM com el Pla Especial d’ordenació i gestió de
l’Anella Verda de Terrassa incorporen una regulació per a la protecció dels arbres inclosos en
el catàleg d’interès local situats en sòl no urbanitzable.
El Pla especial també realitza una regulació transitòria per aquells exemplars situats en sectors
de planejament derivat aprovats de manera que resten protegits sota les mateixes condicions
fins al moment en que s'iniciïn els treballs d'execució de la urbanització que els desenvolupa.

2.2 Estudis i publicacions
L’any 2007 l’Ajuntament de Terrassa va encarregar l’estudi Catàleg de paratges amb interès
natural i paisatgístic del municipi. Entre els elements d’interès que es van detectar es trobaven
alguns arbres i arbredes i el seu entorn immediat que per les seves característiques es
consideraven un element natural i paisatgístic d’importància. Aquest estudi dividia el terme en
tres unitats paisatgístiques i en cadascuna d’elles identificava algun arbre d’interès:

Serralada Prelitoral:

Plana del Vallès:

Serralada central vallesana:

Roure de la Font del Troncó

Roure del Camp del Roure

Alzina de Can Poal

Alzines de la Font de la Cirera

Pi de Can Viver de Torrebonica

Roures i alzines a Can Font de
Gaià

Alzina del Baixador de
Torrebonica*

Alzina de Can Colomer

Roure de Can Colomer
*La referència a aquest arbre també es pot trobar al document Criteris ambientals per la revisió del Pla
General de Terrassa redactat l’any 2000 com un element singular a la plana del Vallès.

El llibre Excursions pels arbres singulars del Vallès Occidental, Farell editors, any 2013 de
l’autor Albert Vicens Llauradó esmenta alguns arbres en el terme de Terrassa: el Roure del
Camp del Roure, l’Alzina de Can Poal, l’Alzina de Can Coniller, l’Alzina i el Roure de Can
Colomer i el Pi de Torrebonica.

3. Marc legal
La protecció d'arbres d’interès local es basa en el Decret 47/1988 sobre declaració d’arbres
d’interès comarcal i arbres d’interès local que permet als consells comarcals i als ajuntaments
declarar arbres d’interès comarcal i d’interès local respectivament. En aquests casos són
aquestes administracions les encarregades de tutelar l’arbre.
Per arbre d'interès local aquella planta que destaca dins del municipi per una o per diverses
característiques de tipus biològic, paisatgístic, històric, cultural o social, i que previ el
corresponent procediment, és declarat com a tal, i catalogat. Aquestes característiques el fan
mereixedor de formar part del patrimoni cultural i natural, la qual cosa implica que sigui d'interès
públic.
El Decret 47/1988 sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i arbres d’interès local, recull les
condicions de protecció i el procediment de declaració:

Article 2
2.1. Els arbres declarats d’interès comarcal o d’interès local es consideraran protegits.

2.3. Per a la realització dels treballs silvícoles i fitosanitaris que calguin per al manteniment del bon estat
de l’arbre caldrà l’autorització prèvia de l’administració que n’ha fet la declaració.
Article 3
3.2. La declaració dels arbres d’interès local es farà per acord de l’Ajuntament corresponent, d’ofici o a
petició dels propietaris del terreny on radiqui l’arbre.
3.3. Els Consells comarcals i els ajuntaments hauran d’informar a la Direcció General de Política Forestal
de les declaracions que s’efectuïn.
3.4.Per a la declaració se seguiran els criteris següents: interès científic, interès històric, edat i altres.
3.5. Prèviament a la declaració es podran demanar informes a les entitats locals afectades i a les
associacions de protecció de la natura. En qualsevol cas, es donarà vista a l’expedient al propietari del
terreny on radiqui l’arbre.
Article 4
El departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca elaborarà un inventari dels arbres declarats d’interès
comarcal o local
Article 8
Les infraccions al que disposa aquest Decret se sancionaran d’acord amb el que preveu la legislació
vigent sobre espais naturals, sòl i legislació forestal.

En el cas que el titular de l’arbre sigui una altra administració pública o un particular, serà
requisit previ imprescindible la notificació a l'interessat o interessats de la iniciació del
procediment de declaració. Així mateix, se li donarà audiència amb caràcter previ a la seva
aprovació definitiva perquè manifesti el que al seu dret estimi convenient.

4. Procediment de declaració i catalogació

4.1 Arbres a catalogar
El Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat ha realitzat un primer inventari d’arbres d’interès local
del municipi de Terrassa des del punt de vista ecològic, històric, de la seva edat i bellesa o de
la seva representativitat o singularitat. Tots ells situats en sòl no urbanitzable o al límit amb
aquest.
La proposta d’arbres a catalogar s’ha fet en part a partir del “Catàleg de paratges d’interès
natural i paisatgístic al municipi de Terrassa” realitzat el juny 2007. També s’ha comptat amb la
col·laboració del Centre Excursionista de Terrassa a través de la secció de Ciències Naturals
(grup de Botànica).
Aquest recull de 30 arbres no és una llista tancada i per tant seran possibles posteriors
actualitzacions a partir de propostes de particulars, entitats o de la pròpia administració local.
Aquestes propostes seran valorades pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament
de Terrassa qui decidirà sobre l’interès de la seva catalogació.
L’Ajuntament de Terrassa tindrà cura de l’actualització, conservació, guàrdia i custòdia d’aquest
inventari i l'accés a la informació continguda serà lliure per a tota persona o entitat que ho
demani. Així mateix, l’Ajuntament divulgarà el contingut del Catàleg mitjançant la publicació del
mateix.
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2.2. Aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los o arrencar-los totalment o parcial, així com danyarlos per qualsevol mitjà.
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4.2 Fitxa de catalogació
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El Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat ha elaborat el model de fitxa dels arbres seleccionats,
que inclou les següents dades:
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IDENTIFICACIÓ
- Codi de catalogació
- Nom de l’arbre
- Espècie arbòria (nom català i nom científic)
LOCALITZACIÓ
- Nom de l’indret (finca, nom d’un torrent proper...)
- Coordenades UTM (en dos sistemes de referència ED50 i ETRS89)
- Altitud
- Qualificació urbanística
- Descripció de l’entorn
- Accessos
VALORACIÓ
- Singularitat (raó per la seva catalogació)
- Estat vital
- Amenaces
- Mides (alçària, volt de canó i capçada)

ALTRES OBSERVACIONS
FOTOGRAFIA
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ

4.3 Aprovació definitiva i catalogació
Per la tramitació de la proposta de Catàleg d’Arbres d’Interès Local es seguirà el següent
procediment:
a) aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament de la declaració dels arbres d’interès local
b) exposició al públic de la proposta de Catàleg aprovada inicialment. En aquesta fase es
recolliran les propostes d’entitats i les associacions de protecció de la natura
c) en cas de situar-se en terrenys privats caldrà notificar la catalogació de l’arbre i donar
audiència al propietari del terreny on es situï l’arbre
d) aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament de la declaració dels arbres d’interès local
e) notificació al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del
Catàleg aprovat
f)

en cas de considerar d'interès local altres arbres, aquests es podran incorporar
posteriorment al Catàleg, tot realitzant el procés prèviament descrit.

5. Aspectes tècnics de la catalogació

Els paràmetres que es valoren a l’hora d’incloure un arbre dins del Catàleg d’Interès Local són
principalment la mida, la història, les seves qualitats estètiques, la singularitat, l’interès botànic
i altres valors excepcionals.
Mida: s’inclouen al catàleg els arbres que, amb relació a la majoria d’exemplars de la seva
mateixa espècie dins el municipi, tinguin unes dimensions més que destacables. Sigui tant per
l’alçada com per la mida del volt del canó o per les dimensions de la capçada. Pel que fa a les
espècies més comunes al municipi, quan la raó de catalogació és la mida, es pren com a criteri
general un volt de canó mínim per a la seva catalogació de 2,80 metres pel cas dels pins i 2,50
metres pel cas de les alzines i els roures.
Singularitat, peculiaritat, raresa, interès botànic o científic, qualitats estètiques: alguns
exemplars d’arbres procedents d’altres zones climàtiques, s’han desenvolupat a Terrassa,
especialment en jardins vinculats a masies. Aquests exemplars mereixen ser conservats com a
patrimoni terrassenc mitjançant la seva inclusió en l’esmentat catàleg. Aquest és el cas dels
arbres del jardí particular de la masia de Ca n’Amat de la Muntanya.
Interès històric, emblemàtic, cultural i/o tradicional: La transformació urbanística del
municipi ha fet desaparèixer molts dels jardins de masies, marges de conreu, peces de bosc,
etc. El creixement de la ciutat ha deixat alguns d’aquests arbres en un entorn urbanitzat, sovint
amb els seus voltants pavimentats, com el cas de l’Alzina de Can Barba. Tot i així esdevenen
únics testimonis del passat rural d’algunes zones de Terrassa. Amb la seva catalogació es
pretén protegir-los i preservar-los per a la memòria popular i el gaudi ciutadà.
Interès com a fites visuals: alguns arbres tot i no ser espectaculars des del punt de vista de la
seva mida, i no arribar a les mides mínimes esmentades, son característics de determinats
espais, com per exemple cruïlles d’avingudes importants, fonts naturals, masies, etc. Son
exemplars que son recordats i esmentats no només per les seves característiques botàniques,
si no també per l’indret on es troben i molts cops serveixen de fites visuals que identifiquen
aquests espais. Alguns exemples serien el Pi del pont de Can Petit, l’Alzina de Can Coniller i el
Pi del Pont de la Betzuca.

5.2 Metodologia emprada
Un cop identificats els possibles exemplars
a catalogar s’han introduït les seves dades
de localització en un sistema d’informació
geogràfica i s’ha efectuat un treball de camp
per avaluar cadascun dels arbres i prendre
les mesures necessàries per elaborar la
fitxa: alçària, volt de canó i diàmetre de la
capçada, principalment:
Alçària:
S’entén com a alçària de l’arbre la distància
existent entre el peu de l’arbre i el punt més
alt de la capçada. Les mesures s’han
efectuat amb ajuda d’un clinòmetre (figura
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5.1 Criteris de valoració
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1) utilitzant el següent procediment:
A distància coneguda (d), mesurada amb la cinta mètrica que permeti a l’observador visualitzar
l’arbre sencer, des de la base del tronc fins a l’extrem apical de la capçada, es mesura amb el
clinòmetre l’angle d’elevació (α), és a dir, des de l’alçada de la vista de l’observador, l’angle
existent entre l’extrem apical i la horitzontal, (figura 2)
Coneixent aquest angle, la distància a l’arbre (d) en metres i l’alçada de l’observador (h) en
metres, es calcula l’alçària de l’arbre.

En els casos en què el terreny presenta
pendent, (figura 3), s’ha mesurat, des d’una
distància suficient per veure l’arbre sencer,
l’angle d’elevació (α); l’angle existent, des de
l’alçada vista de l’observador, entre la base
del tronc i la horitzontal (β); i la longitud i
inclinació del pendent per poder determinar
la distància (d).
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Figura 2: Utilització del altímetre en un terreny pla

Figura 3: Utilització del altímetre en un terreny inclinat

Volt de canó:
Correspon al perímetre del tronc a una alçada de 1,30 metres del terra, des de la part més alta
del terreny. Es mesura de forma acurada emprant una cinta mètrica tot envoltant el tronc (a). La
mesura obtinguda s’expressa en metres i amb dos decimals.
En cas que el tronc sigui irregular a aquesta alçada, per la presència de branques, bonys o
altres elements, la mesura es fa al punt més proper per sota, on el tronc sigui més regular (b).
Si es tracta d’un arbre amb més d’un tronc que es bifurca abans o just a 1,30 d’alçària, es
mesura el volt mínim per sota de la bifurcació (c ). En el cas que els troncs surtin directament
del terra i no és possible mesurar per sota la bifurcació, com el cas del roure de les sis besses
dels Bellots, s’ha mesurat cadascun dels braços per separat.

Diàmetre de la capçada
Utilitzant una cinta mètrica es va calcular aproximadament la capçada de l’arbre a una el·lipse
que té el seu centre en el tronc, es va mesurar la projecció ortogonal, considerant el sòl com a
base, del diàmetre màxim (AB), que en general correspon al paral·lel a la corba de nivell, i del
perpendicular (CD), el de màxim pendent. Ambdues dades es van recollir expressades en
metres, i posteriorment s’ha fet la mitjana.

Figura 5: Com prendre les mesures del diàmetre de la capçada

5.3 Baixes
En el moment de produir-se la mort d’un arbre catalogat, el Servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat emetrà un informe on s’especificarà el número de catàleg, el nom de l’espècie, les
característiques de l’arbre i el motiu de la seva mort. Aquest informe s’arxivarà amb l’expedient
de l’arbre en qüestió.
Si s’escau, es prendran les mesures necessàries per evitar que l’arbre mort no suposi cap perill
per la circulació de persones o vehicles per la via pública o per conservar les seves restes.
Aquestes actuacions seran valorades pels serveis tècnics corresponents.
Anualment es redactarà un informe de les altes i baixes que s’han produït durant l’any en curs.
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Figura 4: Representació gràfica de com s’ha mesurat el volt de canó
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6. Pla de manteniment dels arbres catalogats
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L’Ajuntament de Terrassa va encarregar un primer estudi al juny de 2012 sobre les condicions
fitosanitàries dels arbres a catalogar, tanmateix d’ençà aquest estudi s’ha produït la
incorporació de nous exemplars al Catàleg.
L’Ajuntament com responsable de vetllar per al bon estat dels arbres catalogats i la seva zona
d’influència, tant dels arbres públics com dels privats, realitzarà una valoració de les condicions
fitosanitàries de cadascú dels arbres que apareixen al Catàleg d’Arbres d’Interès Local.
Aquesta valoració servirà per establir un pla manteniment dels exemplars.
En cas que el pla de manteniment estableixi que l’arbre requereix d’alguna actuació s’elaborarà
un informe que es remetrà al servei responsable del seu manteniment i en cas de ser un arbre
situat en sòl privat, es requerirà al propietari. Igualment, s’emetrà un informe quan l’arbre resulti
afectat per obres, actes vandàlics o d’altres incidents.
Si un arbre catalogat arriba a un estat de senescència o decadència que evidencien
deficiències que puguin fer pensar en la necessitat de realitzar una intervenció per perill de
caiguda, l’Ajuntament determinarà les actuacions necessàries.
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El pla de manteniment dels arbres catalogats també incorporarà els següents aspectes:


El manteniment de les fitxes amb les dades bàsiques dels exemplars. Aquesta fitxa a més
de recollir la informació bàsica referent a l’exemplar protegit descrites a l’apartat 4.2, podrà
incorporar dades addicionals, de caire històric, paisatgístic, del seu interès social i cultural,
etc.



La incorporació dels arbres en la cartografia i SIG municipal, per tal de tenir emplaçats
geogràficament aquests exemplars.



La promoció de la senyalització sobre el terreny dels arbres amb la col·locació d’una placa
a peu dels mateixos, que reculli la informació bàsica: nom de l’arbre, número del catàleg,
espècie (nom científic) i mides. Qualsevol col·locació de senyalització en terrenys privats,
tant de la placa a peu de l’arbre com de possibles indicacions de com arribar, es farà
sempre i quan es compti amb el permís del propietari.



El seguiment i anàlisi visual periòdica de l’arbre i el seu entorn immediat i seguiment i
control periòdic de l’estat de la senyalització.



En els arbres de titularitat pública, quan sigui necessari, i previ informe tècnic del servei
municipal competent, es faran podes de manteniment i neteja, operacions d’estabilitat
arbòria, i tractament fitosanitaris.

7. Efectes de les ventades sobre els arbres catalogats
El dia 9 de desembre de 2014 es va produir una situació meteorològica que va comportar forts
vents de ratxes superiors al 130 km/h, afectant especialment el municipi de Terrassa.
La forta ventada va provocar nombrosos danys materials que no només van afectar la ciutat,
sinó tot l’entorn forestal i agrícola que envolta el tram urbà de Terrassa que constitueix l’Anella
Verda.
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Els arbres, en la seva majoria pins blancs de
gran alçada i diàmetre i, en menor mesura pins
pinyers i alguns roures i alzines, van caure,
tallant molts camins, torrents i afectant diferents
finques; amb les capçades al terra, i molts amb
risc de caiguda i risc de trencament o caiguda
de branques.
Els càlculs a partir de la superfície afectada
revelen que, entre boscos públics, finques
privades, camins i torrents, el vent va fer caure
uns 118.000 arbres, les superfícies afectades
es distribueixen de la següent forma:
TOTAL
Xarxa camins
Torrents
Boscos públics
Finques privades
Total públic
Total

Ha
41
34
121
245
192
633
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Figura 6: Roure del torrent de la Grípia

En aquest sentit, 3 arbres de grans
dimensions van ser afectats d’una
manera que no es va poder realitzar cap
actuació per assegurar la seva
supervivència. Els arbres morts degut a
les ventades són:
-

Cedre de Ca n’Amat de la Muntanya
II de titularitat privada
Roure del torrent de la Grípia de
titularitat pública
Roure de Can Colomer de titularitat
pública

Figura 7: Un dels cedres de grans dimensions del jardí
de ca n’Amat de la Muntanya

En el cas del Cedre de Ca n’Amat de la Muntanya, situat al jardí interior de la masia, àmbit molt
afectat per la ventada, la seva caiguda va afectar greument una de les edificacions. Aquest
exemplar va ser retirat i actualment no queda cap resta de la seva anterior existència.
El Roure del Torrent de la Grípia, exemplar de gran bellesa situat en la finca de Can Viver de
Torrebonica i a tocar del torrent, sòl de titularitat pública, va quedar greument afectat,
desapareixent tota la capçada i amb grans danys al tronc (figura 6).

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

El Roure de Can Colomer,
situat en sòl públic en un marge
de la carretera de Rellinars, i un
dels exemplars de major
grandària del terme, amb un
volt de canó de 3,95 metres, va
ser afectat per la caiguda d’un
pi blanc i posteriorment va ser
greument
vandalitzat
per
l’aprofitament de la llenya.

Figura 8: Roure de Can Colomer
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És voluntat de l’Ajuntament de Terrassa la
conservació i protecció de les restes dels
dos exemplars situats en sòl públic.
En el cas del Roure de Can Colomer s’han
realitzat les tasques de redreçament i
estabilització de les restes del tronc i la
senyalització de l’arbre indicant el motiu de
la seva mort. En el Roure del Torrent de la
Grípia està previst realitzar les feines de
conservació d’un part del tronc que encara
resta en peu i la seva posterior
senyalització.
Les fitxes d’aquests tres exemplars
s’inclouen en aquest Catàleg en un apartat
específic.

Figura 9: Roure de Can Colomer després
dels treballs de conservació

8. Normativa

L’objecte de la present normativa és la regulació de la conservació, ús i protecció dels arbres
d’interès local del municipi, i serà d’aplicació a tots aquells arbres catalogats d’interès local que
es trobin situats al terme municipal de Terrassa.
Article 2.- Definició d’arbre d’Interès Local (AIL)
S’entén per arbre d'interès local aquella planta llenyosa que destaca dins del municipi per una o
per diverses característiques de tipus biològic, paisatgístic, històric, cultural o social, i que previ
el corresponent procediment, és declarat com a tal, i catalogat. Aquestes característiques el
fan mereixedor de formar part del patrimoni cultural i natural, la qual cosa implica que sigui
d'interès públic la seva protecció i conservació.
Article 3.- El Catàleg d’arbres d’interès local
1. El catàleg d’arbres d’interès local té com a objecte l’inventari, registre i protecció de cada un
dels arbres declarats com d’interès local per l’Ajuntament de Terrassa, i és competència
d’aquesta administració la redacció, actualització i divulgació de la informació continguda.
Aquesta declaració engloba tant arbres situats en terrenys públics com privats.
2. Els arbres d’interès local es cataloguen d’acord amb el Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre
declaració d’arbres d’interès comarcal i local.
3. La modificació puntual del POUM i el Pla Especial d’Ordenació i Gestió de l’Anella Verda de
Terrassa incorpora una nova regulació de protecció dels arbres d’interès local situats en sòl no
urbanitzable i transitòriament per aquells situats en sectors de planejament derivat aprovats.
4. El arbres inclosos en el Catàleg d’arbres d’interès local són els recollits en l’annex que
acompanya a aquesta normativa, i serà objecte d’actualització segons el procediment
establerts en l’article següent.
Article 4.- Actualització del Catàleg d’Arbres d’Interès Local
1. En el moment de produir-se la mort d’un arbre catalogat, els serveis tècnics municipals
emetran un informe on s’especificarà el número de catàleg, el nom de l’espècie, les
característiques de l’arbre i el motiu de la seva mort. L’òrgan competent adoptarà la resolució
per declarar la baixa de l’arbre en qüestió i donarà compte al Ple. Anualment es redactarà un
informe de les altes i baixes que s’han produït durant l’any en curs i s’informarà al Ple de
l’Ajuntament.
2. Si s’escau, es prendran les mesures necessàries per evitar que l’arbre mort no suposi cap
perill per la circulació de persones o vehicles per la via pública. Aquestes actuacions seran
valorades pels serveis tècnics corresponents.
3. La incorporació de nous exemplars al catàleg es farà per acord del Ple de l’Ajuntament,
d'ofici o a petició dels propietaris del terreny on radiqui l’arbre. En el cas que sigui d’ofici, es
notificarà l’acord d’aprovació inicial a la persona propietària i se li donarà un termini d’audiència
de quinze dies hàbils per tal que pugui presentar les al·legacions que estimi convenient. En el
cas que en aquest termini no es presentin al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu.
4. Les condicions de protecció establertes per aquesta normativa seran d’aplicació per tots
aquells exemplars que s’incorporin al Catàleg.

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Article 1.- Objecte i àmbit d’aplicació
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Article 5.- Protecció dels arbres d’interès local
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1. Els arbres declarats d'interès local es consideraran protegits. La declaració com arbre
d’interès local implica les següents condicions de protecció:
-

Resta prohibit tallar-los o arrencar-los total o parcialment, així com de danyar-los per
qualsevol mitjà, tant en capçada i el tronc com en sistema radicular.

-

Per a la realització dels tractaments silvícoles i fitosanitaris que calguin per al manteniment
del bon estat de l'arbre caldrà l'autorització prèvia de l'administració que n'ha fet la
declaració. Aquests tractaments s’ajustaran estrictament a les Normes Tecnològiques de
Jardineria i Paisatgisme (NTJ).

-

Qualsevol proposta de planejament, projecte o activitat que pugui afectar un arbre protegit,
s’adaptarà per tal de preservar-lo i per garantir la seva seguretat i supervivència durant
l’execució.

-

Quan, per raons d’interès públic, sigui impossible preservar l’element protegit en la seva
localització original, l’Ajuntament podrà autoritzar el seu trasplantament. Aquest seguirà
estrictament les Normes Tecnològiques de Jardineria i garantirà una esperança de
supervivència de l’exemplar no inferior al 90%.

-

S’estableix un espai de protecció al voltant de l’arbre corresponent a una circumferència del
150% de la projecció vertical de la capçada, on no es podrà en cap cas:
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Abassegar materials de qualsevol tipus o situar cap infraestructura d’obra.
Permetre el pas de maquinària pesada o ser utilitzada com a zona d’aparcament.
Fer passar serveis soterrats (aigua, clavegueram, gas, llum etc.)
En general qualsevol activitat que pugui afectar les arrels dels arbres o qualsevol altre
part del mateix.

2. En les zones de bosc on hi hagi un arbre declarat d’interès local s’ha de respectar la
vegetació adjunta i les seves pròpies interaccions, tenint en compte el conjunt com element de
protecció del vent i afavoridor de l’estabilitat. Només es podran tallar peus adjunts que suposin
competència directa per l’exemplar protegit.
Article 6.- Règim sancionador
1. El Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local
estableix que les infraccions al que disposa aquest Decret es sancionaran d'acord amb el que
preveu la legislació vigent sobre Espais Naturals, Sòl i Legislació Forestal.
2. Correspon a l’Ajuntament exercir el control del compliment d’aquesta normativa, exigir
l’adopció de mesures correctores i efectuar totes les inspeccions que siguin necessàries per
assegurar el compliment d’aquestes normes.
Article 7.- Responsabilitat sobre la protecció i conservació dels arbres catalogats
L’Ajuntament de Terrassa conjuntament amb els propietaris del arbres catalogats situats en sòl
privat hauran de vetllar per la conservació, la seguretat i la salubritat d’aquests exemplars. Les
tasques de manteniment i millora dels arbres situats en sòl privat que calgui realitzar podran ser
efectuades per l’Ajuntament de Terrassa en conveni i d’acord amb els propietaris.
En cas que no hi hagi conveni entre el propietari i l’Ajuntament de Terrassa, la responsabilitat
de la conservació, la seguretat i la salubritat dels arbres recaurà en el propietari. Si aquest no
efectua el manteniment en les condicions adequades, l’Ajuntament li requerirà a fer-ho,
advertint que en cas d’incompliment en els terminis estipulats, l’Ajuntament tindrà la potestat
d’actuar subsidiàriament o podrà adoptar les mesures d’execució forçosa previstes en la
normativa vigent.

Disposició transitòria única

Tanmateix, en el desenvolupament del planejament derivat d'altres sectors pendents
d'aprovació , o en el cas en que es produeixi una modificació del planejament aprovat que
afecti a l'àmbit on es situa l'arbre, es vetllarà per la conservació dels exemplars catalogats.
Disposició final única.- Vigència
La present normativa entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província.
Annex 1: Arbres inclosos en el Catàleg d’interès local
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Pi del Pont de Can Petit
Pi del Pont de la Betzuca
Pi de Can Montllor
Roure del Camp del Roure
Alzina de Torrebonica
Alzina del Baixador de Torrebonica
Pi de Torrebonica
Roure de Can Figueres
Roure de les Sis Besses dels Bellots
Alzina de Can Barba
Alzina de Can Coniller
Alzina de Can Guitard de la Riera
Roure de Can Gitard de la Riera
Alzina de Can Casanoves
Roure de Can Poal
Roure del Torrent de Can Poal
Alzina de Can Poal
Alzina de Can Font de Gaià I
Alzina de Can Font de Gaià II
Alzina de Can Font de Gaià III
Alzina de la Font de la Cirera I
Alzina de la Font de la Cirera II
Roure de la Font del Troncó
Xiprer de Monterrey de Ca n’Amat de la Muntanya
Til•ler de Ca n’Amat de la Muntanya
Cedre de Ca n’Amat de la Muntanya
Alzina de Ca n’Amat de la Muntanya I
Alzina de Ca n’Amat de la Muntanya II
Roure de Can Carbonell
Alzina de Can Colomer

Arbres afectats per les ventades:
1. Cedre de Ca n’Amat de la Muntanya II
2. Roure del Torrent de la Grípia
3. Roure de Can Colomer
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Els arbres inclosos al Catàleg que entrin en contradicció amb les determinacions de sectors de
planejament derivat aprovats (Plans Parcials, Plans de millora urbana,) restaran protegits fins al
moment en que s'iniciïn els treballs d'execució de la urbanització que els desenvolupa.
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8. Llista d’arbres catalogats

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

La llista d’arbres a catalogar és la següent:
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1.

Pi del Pont de Can Petit

20. Alzina de Can Font de Gaià III

2.

Pi del Pont de la Betzuca

21. Alzina de la Font de la Cirera I

3.

Pi de Can Montllor

22. Alzina de la Font de la Cirera III

4.

Roure del Camp del Roure

23. Roure de la Font del Troncó

5.

Alzina de Torrebonica

24. Xiprer de Monterrey de Ca n’Amat de

6.

Alzina del Baixador de Torrebonica

7.

Pi de Torrebonica

25. Til·ler de Ca n’Amat de la Muntanya

8.

Roure de Can Figueres

26. Cedre de l’Himalaia de Ca n’Amat de

9.

Roure de les Sis Besses dels Bellots

la Muntanya

la Muntanya

10. Alzina de Can Barba

27. Alzina de Ca n’Amat de la Muntanya I

11. Alzina de Can Coniller

28. Alzina de Ca n’Amat de la Muntanya II

12. Alzina de Can Guitard de la Riera

29. Roure de Can Carbonell

13. Roure de Can Gitard de la Riera

30. Alzina de Can Colomer

14. Alzina de Can Casanoves
15. Roure de Can Poal
16. Roure del Torrent de Can Poal
17. Alzina de Can Poal
18. Alzina de Can Font de Gaià I

Arbres afectats per les ventades:
1. Cedre de l’Himalaia de Ca n’Amat de
la Muntanya II
2. Roure del Torrent de la Grípia
3. Roure de Can Colomer

19. Alzina de Can Font de Gaià II
Dels 30 arbres, 9 estan situats en sòl de propietat pública i 21 en sòl de propietat privada.
Codi de l’arbre catalogat
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tipus de propietat
Públic
Públic
Privat
Públic
Públic
Públic
Públic
Privat
Privat
Públic
Privat
Privat
Privat
Públic
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat

Tipus de propietat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Públic

A continuació s’adjunta plànol amb la localització dels arbres vius del Catàleg.
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Codi de l’arbre catalogat
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Figura 10: localització dels arbres catalogats
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FITXES DELS ARBRES
CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL
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Codi 01
Nom de l’arbre Pi del Pont de Can Petit
Espècie Pi pinyer- Pinus pinea
Nom de l’indret: Riera de les Arenes
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 418849 Y: 4604347
X:418755 Y: 4604142

Altitud: 363 m
Qualificació urbanística Sòl Urbà. Qualificació viari (clau V)
Descripció de l’entorn

Es troba situat a al creuament de l’orbital B-40 amb el pont sobre la riera de les
Arenes, en un entorn urbà

Accessos Accés des de l’Avinguda Portugal
Singularitat Grandària i forma
(raó per la catalogació) Interès com a fita visual
Estat Vital Bo
Amenaces No significatives
Alçaria total: 12 m
Mides (m) Volt de canó: 2,60 m
Diàmetre de la capçada: 15 m

Observacions

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL
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Fotografies
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Plànol de localització

Codi 02
Nom de l’arbre Pi del Pont de la Betzuca
Espècie Pi pinyer- Pinus pinea
Nom de l’indret: pont sobre el torrent de la Betzuca de la carretera de Sabadell a
Matadepera BV-1248
Localització

Coordenades UTM:
ED50

X: 419978 Y: 4605356

ETRS89

X: 419884 Y: 4605151

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Altitud: 275 m
Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Protecció de rieres i torrents (clau R)
Descripció de l’entorn

Es troba a un lateral de la carretera de Sabadell a Matadepera BV-1248, un cop
passat el pont sobre el torrent de la Betzuca

Accessos Accés des de la pròpia carretera
Singularitat Grandària
(raó per la catalogació) Interès com a fita visual
Estat Vital Regular, amb alteracions estructurals a la capçada

Amenaces

La proximitat a la carretera de gran trànsit pot provocar danys a l’arbre com
l’escapçada que ja presenta

Alçaria total: 23 m
Mides (m) Volt de canó: 2,91 m
Diàmetre de la capçada: 16 m

Observacions
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Fotografies
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Plànol de localització

Codi 03
Nom de l’arbre Pi de Can Montllor
Espècie Pi pinyer- Pinus pinea
Nom de l’indret: can Montllor
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 419986 Y: 4603661
X: 419892 Y: 4603456

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Altitud: 318 m

Qualificació urbanística

Sòl Urbà pendent de desenvolupar. Pla de Millora de Can Montllor. Qualificació
terciari (clau A11.0)

L’arbre es troba envoltat de camps de conreu de cereal en un sòl urbà on s’ha
Descripció de l’entorn recuperat l’activitat agrícola fins el seu desenvolupament urbanístic. Es troba al camí
que baixa fins al torrent de la Grípia.
Accessos Accés des del camí ral de Terrassa a Castellar del Vallès des de Torre Mossèn Homs
Singularitat
Grandària
(raó per la catalogació)
Estat Vital Bo

Amenaces

No significatives, però caldrà tenir en compte la protecció de l’arbre fins l’inici de les
obres d’urbanització

Alçaria total: 19 m
Mides (m) Volt de canó: 3,28 m
Diàmetre de la capçada: 15 m

Observacions

27

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Fotografies
28
2

Plànol de localització

04
Codi
Nom de l’arbre Roure del Camp del Roure
Espècie Roure martinenc- Quecus pubescens
Nom de l’indret: Camp del Roure
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 420299 Y: 4602379
X: 420205 Y: 4602174

Altitud: 289 m
Qualificació urbanística Sòl Urbà. Qualificació viari (clau V)

Descripció de l’entorn

Es troba situat a uns pocs metres de la línia de tren de RENFE, amb part de la seva
capçada sobre la via

Accessos Accés pel camí dels Monjos des del camp del Roure
Singularitat
Grandària i bellesa
(raó per la catalogació)
Bo, però amb alteracions significatives a la capçada
Estat Vital
Amenaces Proximitat a la via de tren
Alçaria total: 17 m
Mides (m) Volt de canó : 3,25 m
Diàmetre de la capçada: 21 m

Referències bibliogràfiques:
Observacions Catàleg de paratges d’Interès Natural i Paisatgístic (any 2007)
Arbres singulars del Vallès Occidental (any 2013)
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FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL
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Fotografies
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Plànol de localització

Codi 05
Nom de l’arbre Alzina de Torrebonica
Espècie Alzina- Quercus ilex
Nom de l’indret: Torrent de la Grípia
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 420587 Y: 4602199
X:420493 Y: 4601994

Altitud: 263 m
Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de Sistema Hídric (clau H)

Descripció de l’entorn

Es troba situada en un entorn forestal, a pocs metres del torrent de la Grípia. Al
marge del camí de Terrassa a Sabadell

Accessos Accés des del camí vell de Terrassa a Sabadell
Grandària i forma de la capçada. Tot i no arribar a la mida mínima de volt de canó
Singularitat
per la catalogació aquesta alzina té una capçada molt ben conformada i té interès
(raó per la catalogació)
com a fita visual al camí vell de Terrassa a Sabadell
Estat Vital Regular, amb afectacions estructurals a arrels, tronc i capçada
Afectació pel corc de les alzines (Coraebus florentinus) i fulles afectades per la
mosca dels cedicis foliars (Dryomia lichtensteini)
Amenaces
Compactació excessiva del sòl en la part de projecció de la capçada i proximitat al
camí
Alçaria total: 15 m
Mides (m) Volt de canó: 2,19 m
Diàmetre de la capçada: 33 m

Observacions
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FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL
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Fotografies
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Plànol de localització

Codi 06
Nom de l’arbre Alzina del Baixador de Torrebonica
Espècie Alzina- Quercus ilex
Nom de l’indret: Baixador de Torrebonica
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 420769 Y: 4602258
X: 420675 Y: 4602053

Altitud: 282 m
Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Boscos (clau B)
Descripció de l’entorn Situada en un entorn forestal en l’àmbit de l’antic baixador de Torrebonica
Accessos Accés pel camí vell de Sant Quirze a Matadepera
Alçada. Tot i no arribar a la mida mínima de volt de canó per la catalogació aquesta
Singularitat alzina té una alçada considerable i té interès com a fita visual al baixador de
(raó per la catalogació) Torrebonica.

Estat Vital Bo, però amb alteracions estructurals a les arrels i al coll

Amenaces

Ferides a la part baixa del tronc provocades per la circulació de vehicles i elevada
compactació

Alçaria total: 21 m
Mides (m) Volt de canó: 2,39 m
Diàmetre de la capçada: 19 m

Referència bibliogràfica:
Observacions
Catàleg de paratges d’Interès Natural i Paisatgístic (any 2007)
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Plànol de localització

Codi 07
Nom de l’arbre Pi de Torrebonica
Espècie Pi pinyer- Pinus pinea
Nom de l’indret: Can Viver de Torrebonica
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 421225 Y: 4601655
X: 421131 Y: 4601450

Altitud: 259 m
Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de Sistema Hídric (clau H)
Es troba en un entorn forestal a tocar de la llera del torrent de la Betzuca, dins de la
Descripció de l’entorn finca de Torrebonica
Accessos

S’accedeix pel camí vell de Sant Quirze a Sant Julià d’Altura també anomenat camí
de Can Canya

Singularitat
Grandària i interès de l’entorn
(raó per la catalogació)
Estat Vital Bo

Amenaces

Afectat per l’erosió efectuada pel torrent de la Betzuca, actualment protegit mitjançant
escullera

Alçaria total: 23 m
Mides (m) Volt de canó: 3 m
Diàmetre de la capçada: 23 m

S’ha realitzat una escullera de pedra per protegir l’arbre de l’erosió del torrent.
Observacions

Referències bibliogràfiques:
Catàleg de paratges d’Interès Natural i Paisatgístic (any 2007)
Arbres singulars del Vallès Occidental (any 2013)
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Plànol de localització

Codi 08
Nom de l’arbre Roure de Can Figueres
Espècie Roure martinenc- Quecus pubescens
Nom de l’indret: can Figueres
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 420834 Y: 4601039
X: 420740 Y: 4600834

Altitud: 238 m
Qualificació urbanística Sòl No Urbanitzable. Qualificació de zona Agrícola (clau A)
L’arbre es troba en un emplaçament ocupat per diversos horts i altres construccions.
Descripció de l’entorn La visió de l’arbre complet no es possible ja que està dins d’un hort i envoltat per una
tanca realitzada amb materials de rebuig
Accessos Accés des de la carretera de Sabadell Nacional N-150, sota l’estació elèctrica
Singularitat
Grandària
(raó per la catalogació)
Estat Vital Regular- Dolent

Amenaces

Té tres branques trencades per l’acció del pas de camions
La seva situació dins d’un hort marginal

Alçaria total: 22 m
Mides (m) Volt de canó: 2,67 m
Diàmetre de la capçada: 17 m

Observacions

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL
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Fotografies
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Plànol de localització

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Nom de l’arbre Roure de les Sis Besses dels Bellots
Espècie Roure martinenc- Quecus pubescens
Nom de l’indret: Els Bellots
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 420134 Y: 4600718
X: 420040 Y: 4600513

Altitud: 249 m

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Codi 09

Qualificació urbanística Sòl Urbà. Pla Parcial dels Bellots. Qualificació industrial aïllada (Clau A9.4.1)
39
L’arbre es troba entre les finques de can Torrella i can Montllor, a tocar del polígon
Descripció de l’entorn
industrial els Bellots a l’extrem sud-oest dels camps de conreu de la finca.
Accés des del camí dels Monjos, un cop passada la masia can Torrella es pren un
Accessos camí a mà dreta a l’alçada d’una torre elèctrica. Travessant pel lateral de camps de
conreu, l’arbre es troba tocar del polígon industrial dels Bellots.

Singularitat
Forma amb 6 braços
(raó per la catalogació)
Estat Vital Bo

Amenaces

Es troba dins terrenys qualificats com a sòl urbanitzable derivat. Caldrà tenir en
compte la protecció de l’arbre fins l’inici de les obres d’urbanització.

Alçaria total: 16 m
Volt de canó: es prenen les mides de cadascun dels braços. En el sentit de les
Mides (m)
agulles del rellotge: 1,16, 0,72, 0,77, 1,47, 1,22 i 1,08
Diàmetre de la capçada: 15 m

Observacions

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Fotografies
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Plànol de localització

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Nom de l’arbre Alzina de Can Barba
Espècie Alzina- Quercus ilex
Nom de l’indret: Can Barba
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 421541 Y: 4600781
X: 421447 Y: 4600576

Altitud: 250
Qualificació urbanística Sòl Urbà. Qualificació equipament ambiental (clau E.8)
Descripció de l’entorn

Es troba situat al costat de la deixalleria de Can Barba, un entorn urbà. Davant la
masia de Can Barba

Accessos S’accedeix per la carretera de Terrassa a Sabadell (N-150)
Singularitat
Grandària
(raó per la catalogació)
Estat Vital Dolent
Ferides mecàniques ocasionades pel pas de camions i greus danys al sistema
radicular provocat per obres anteriors
Important recobriment de fongs del tronc. Al coll del tronc existeix nombrosos bolets
Amenaces
xilòfags (Ganoderma)
Afectat per insectes perforadors (Cermabyx cerdo)
Possible afectació de la capçada pel fong Ganoderma
Alçaria total: 12 m
Mides (m) Volt de canó : 2,66 m
Diàmetre de la capçada: 11 m

Observacions

Calen actuacions periòdiques contra els fongs que afecten l’arbre

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Codi 10
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Fotografies
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2

Plànol de localització

Codi 11
Nom de l’arbre Alzina de Can Coniller
Espècie Alzina - Quercus ilex
Nom de l’indret: Can Coniller
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 421961 Y: 4599997
X: 421867 Y: 4599792

Altitud: 222 m
Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Agrícola (clau A)
Descripció de l’entorn Es troba situada en mig d’un camp de conreu a la finca de Can Coniller

Accessos

S’accedeix pel camí vell de Sant Quirze a Sant Julià d’Altura, també anomenat camí
de Can Coniller, a través del camí que porta als camps de conreu

Singularitat
Grandària
(raó per la catalogació)
Estat Vital Bo
Amenaces Cap significativa
Alçaria total: 14 m
Mides (m) Volt de canó: 2,95 m
Diàmetre de la capçada: 20 m

Referència bibliogràfica:
Observacions

Arbres singulars del Vallès Occidental (any 2013)

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL
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Plànol de localització

Codi 12
Nom de l’arbre Alzina de Can Guitart de la Riera
Espècie Alzina - Quercus ilex
Nom de l’indret: can Guitart de la Riera
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 418899 Y: 6598727
X: 418804 Y: 4598522

Altitud: 213 m
Sòl urbanitzable pendent de desenvolupar. Pla Parcial Palau Sud. Qualificació
Qualificació urbanística industrial aïllada (clau A9.5.1)

Descripció de l’entorn

L’alzina es troba a tocar de la via de tren FGC Barcelona Terrassa, en mig d’uns
camps abandonats

Accessos

Accés des del lateral de l’autopista C-16, es pren un camí de terra i passats uns
metres es travessa un camp de conreu abandonat direcció riera del Palau

Singularitat
Grandària
(raó per la catalogació)
Estat Vital Bo

Amenaces

Cap significativa. Es troba dins el Pla Parcial Palau Sud i caldrà tenir en compte la
protecció de l’arbre fins l’inici de les obres d’urbanització.

Alçaria total: 23 m
Mides (m) Volt de canó: 2,54 m
Diàmetre de la capçada: 15 m

Observacions

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL
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Plànol de localització

Codi 13
Nom de l’arbre Roure de Can Guitart de la Riera
Espècie Roure martinenc- Quercus pubescens
Nom de l’indret: can Guitart de la Riera
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 419136 Y: 4598762
X: 419041 Y: 4598557

Altitud: 200 m

Qualificació urbanística

Sòl urbanitzable pendent de desenvolupar. Pla Parcial Palau Sud. Qualificació viari
(clau V)

Descripció de l’entorn

El roure es troba a tocar d’un camp de conreu però dins la tanca d’una casa
particular. L’arbre es pot veure de del camí vell de Terrassa a Rubí

Accessos

Accés des del camí vell de Terrassa a Rubí

Singularitat
Grandària
(raó per la catalogació)
Estat Vital Bo

Amenaces

Cap significativa. Es troba dins el Pla Parcial Palau Sud i caldrà tenir en compte la
protecció de l’arbre fins l’inici de les obres d’urbanització. Actualment es troba dins
l’espai tancat d’una casa particular

Alçaria total: 23 m
Mides (m) Volt de canó: 2,84 m
Diàmetre de la capçada: 14 m

Observacions

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL
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Plànol de localització

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Nom de l’arbre Alzina de Can Casanoves
Espècie Alzina- Quercus ilex
Nom de l’indret: Can Casanoves
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 418771 Y: 4599422
X: 418676 Y: 4599217

Altitud: 229 m
Qualificació urbanística Sòl Urbà. Sistema d'espais lliures, Parc Territorial (clau P7)
Descripció de l’entorn

Situada a la finca municipal de Can Casanoves, a prop de la zona d’aparcament de
la masia. Situada en un entorn agroforestal en sòl urbà.

Accessos Accés des de la carretera de Rubí pel camí interior de la finca de Can Casanoves.
Singularitat
Grandària
(raó per la catalogació)
Estat Vital Regular- Dolent
Voltants molt compactats per antics usos (aparcament)
Amenaces Afectada per la sequera estival
Afectada per la caparreta (Kemes vermilio) i el fong Diplodia mutila
Alçaria total: 13 m
Mides (m) Volt de canó: 2,50 m
Diàmetre de la capçada: 15 m

Observacions

Calen actuacions urgents
tractament fungicida

per evitar la compactació, esporga de brancam i

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Codi 14
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Plànol de localització

Codi 15
Nom de l’arbre Roure de Can Poal
Espècie Roure martinenc- Quercus pubescens
Nom de l’indret: can Poal
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 416194 Y: 4600672
X: 416100 Y: 4600467

Altitud: 338 m
Qualificació urbanística

Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Agrícola (clau A)

L’arbre es troba enmig d’un camp de conreu situat al lateral del camí particular
Descripció de l’entorn d’accés a la masia de can Poal. Forma un conjunt bonic amb un altre roure i una
alzina. També destaquen les vistes de la ciutat des d’aquest punt.

Des de la carretera de Martorell a la Cogullada es pren el camí vell d’Ullastrell
Accessos direcció can Palet de Vista Alegre. Uns 300 metres des del tancament a mà dreta es
troba el camí particular d’accés a la masia. L’arbre es troba al camp de conreu

Singularitat
Grandària
(raó per la catalogació)
Estat Vital Bo
Amenaces

Cap significativa

Alçaria total: 17 m
Mides (m) Volt de canó: 2,70 m
Diàmetre de la capçada: 17 m

Observacions

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL
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Plànol de localització

Codi 16
Nom de l’arbre Roure del Torrent de Can Poal
Espècie Roure martinenc- Quercus pubescens
Nom de l’indret: can Poal
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 416522 Y: 4600775
X: 416428 Y: 4600570

Altitud: 288 m
Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Protecció de rieres i torrents (clau R)
L’arbre es troba al marge del camí vell de Terrassa a Ullastrell, concretament al talús
Descripció de l’entorn existent entre un camp de conreu i el camí. L’arbre és visible des del camí

Des de la carretera de Martorell a la Cogullada, es pren el camí vell d’Ullastrell
Accessos direcció can Palet de Vista Alegre. L’arbre es troba a mà esquerra a uns 200 metres
des del tancament

Singularitat
Grandària
(raó per la catalogació)
Estat Vital Bo
Amenaces Cap significativa
Alçaria total: 20 m
Mides (m) Volt de canó: 2,97 m
Diàmetre de la capçada: 15 m

Observacions

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL
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Plànol de localització

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Espècie Alzina- Quercus ilex
Nom de l’indret: Can Poal
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 416328 Y: 4600800
X: 416234 Y: 4600595

Altitud: 322 m

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Codi 17
Nom de l’arbre Alzina de Can Poal

Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Masies (clau M)
55
Descripció de l’entorn Es troba situada en l’entorn de la masia de Can Poal
Accessos S’accedeix des del camí vell d’Ullastrell, per l’interior de la finca de Can Poal
Singularitat
Grandària i bellesa
(raó per la catalogació)
Estat Vital Bo- Regular
Elevada compactació de la base i pobre perfil del sòl
Amenaces Afectació significativa per la caparreta de les alzines (Kermes vermilio), formiga de
cap vermell i afectada per galeries del perforador Cerambyx cerdo
Alçaria total: 18 m
Mides (m) Volt de canó: 3,95 m
Diàmetre de la capçada: 20 m

Referències bibliogràfiques:
Observacions

Catàleg de paratges d’Interès Natural i Paisatgístic (any 2007)
Arbres singulars del Vallès Occidental (any 2013)

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Fotografies
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Plànol de localització

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Nom de l’arbre Alzina de Can Font de Gaià I
Espècie Alzina- Quercus ilex
Nom de l’indret: Can Font de Gaià
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 415006 Y: 4604057
X: 414912 Y: 4603852

Altitud: 330 m

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Codi 18

Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Protecció de rieres i torrents (clau R)
57
Situada en un entorn forestal envoltat d’un alzinar. A pocs metres de la font de Can
Descripció de l’entorn
Font de Gaià
Accessos S’accedeix pel camí vell de Rellinars, per l’interior de la finca de Can Font de Gaià
Singularitat
Alçada i interès de l’entorn, tot i no arribar a la mida mínima de volt de canó per la
(raó per la catalogació)
catalogació
Estat Vital Bo
Amenaces Cap de significativa
Alçaria total: 30 m
Mides (m) Volt de canó: 2,13 m
Diàmetre de la capçada: 17 m

Referència bibliogràfica:
Observacions
Catàleg de paratges d’Interès Natural i Paisatgístic (any 2007)

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Fotografies
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L’alzina situada més a la dreta del conjunt de tres

Plànol de localització

Codi 19
Nom de l’arbre Alzina de Can Font de Gaià II
Espècie Alzina- Quercus ilex
Nom de l’indret: Can Font de Gaià
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 415006 Y: 4604057
X: 414912 Y: 4603852

Altitud: 330 m

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Protecció de rieres i torrents (clau R)
59
Descripció de l’entorn

Situada en un entorn forestal envoltat d’un alzinar. A pocs metres de la font de Can
Font de Gaià

Accessos S’accedeix pel camí vell de Rellinars, per l’interior de la finca de Can Font de Gaià
Alçada i interès de l’entorn, tot i no arribar a la mida mínima de volt de canó per la
Singularitat
catalogació
(raó per la catalogació)

Estat Vital Bo
Amenaces Cap de significativa
Alçaria total: 24 m
Mides (m) Volt de canó: 2,27 m
Diàmetre de la capçada: 13 m

Referència bibliogràfica:
Observacions
Catàleg de paratges d’Interès Natural i Paisatgístic (any 2007)

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Fotografies
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L’alzina situada al centre del conjunt de tres

Plànol de localització

Codi 20
Nom de l’arbre Alzina de Can Font de Gaià III
Espècie Alzina -Quercus ilex
Nom de l’indret: Can Font de Gaià
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 415006 Y: 4604057
X: 414912 Y: 4603852

Altitud: 330 m

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Protecció de rieres i torrents (clau R)
61
Descripció de l’entorn

Situada en un entorn forestal envoltat d’un alzinar. A pocs metres de la font de Can
Font de Gaià

Accessos S’accedeix pel camí vell de Rellinars, per l’interior de la finca de Can Font de Gaià
Singularitat Alçada i interès de l’entorn , tot i no arribar a la mida mínima de volt de canó per la
(raó per la catalogació) catalogació
Estat Vital Bo
Amenaces Cap de significativa
Alçaria total: 23 metres
Mides (m) Volt de canó: 220 cm
Diàmetre de la capçada: 15 metres

Referència bibliogràfica:
Observacions
Catàleg de paratges d’Interès Natural i Paisatgístic (any 2007)

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Fotografies
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L’alzina situada més a l’esquerra del conjunt de tres

Plànol de localització

Codi 21
Nom de l’arbre Alzina de la Font de la Cirera I
Espècie Alzina- Quercus ilex
Nom de l’indret: Font de la Cirera
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 413805 Y: 4606433
X: 413711 Y: 4606228

Altitud: 492 m

Qualificació urbanística

Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Bosc (clau B)

Descripció de l’entorn Situada en un entorn forestal. A pocs metres de la font de la Cirera
Accessos Accés des de la carretera de Rellinars, pel camí de Can Guitard de la Muntanya
Singularitat
Alçada i interès de l’entorn
(raó per la catalogació)
Estat Vital Bo

Amenaces

Danys a la capçada per la mosca dels cecidis foliars (Dryomia lichtensteini) i atac
lleu del corc de les branques (Coraebus florentinus)

Alçaria total: 24 m
Mides (m) Volt de canó: 2,67 m
Diàmetre de la capçada: 13 metres

Referència bibliogràfica:
Observacions
Catàleg de paratges d’Interès Natural i Paisatgístic (any 2007)

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL
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63

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Fotografies

64
2

Plànol de localització

Codi 22
Nom de l’arbre Alzina de la Font de la Cirera II
Espècie Alzina- Quercus ilex
Nom de l’indret: Font de la Cirera
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 413805 Y: 4606433
X: 413711 Y: 4606228

Altitud: 492

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Bosc (clau B)
65
Descripció de l’entorn

Situada en un entorn forestal envoltat d’un alzinar. A pocs metres de la font de la
Cirera

Accessos Accés des de la carretera de Rellinars, pel camí de Can Guitard de la Muntanya
Grandària i interès de l’entorn, tot i no arribar a la mida mínima de volt de canó per la
Singularitat
catalogació forma un bonic conjunt amb les altres dos alzines catalogades al mateix
(raó per la catalogació)
indret
Estat Vital Bo

Amenaces

Danys a la capçada per la mosca dels cecidis foliars (Dryomia lichtensteini) i atac
lleu del corc de les branques (Coraebus florentinus)

Alçaria total: 20 m
Mides (m) Volt de canó: 2,34 cm
Diàmetre de la capçada: 13 metres

Restes d’una branca trencada fa anys.
Observacions Referència bibliogràfica:
Catàleg de paratges d’Interès Natural i Paisatgístic (any 2007)

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Fotografies
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Plànol de localització

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Nom de l’arbre Roure de la Font del Troncó
Espècie Roure martinenc- Quercus pubescens
Nom de l’indret: Font del Troncó
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 415381 Y: 4606993
X: 415287 Y: 4606788

Altitud: 570 m

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Codi 23

Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Bosc (clau B)
67
Descripció de l’entorn Situat en un entorn forestal. A pocs metres de la Font del Troncó
Accessos Des de la carretera de Rellinars, a través del camí de la Font del Troncó
Singularitat de l’entorn d’alzinar i capçada ben formada. Tot i no arribar a la mida
Singularitat
mínima de volt de canó per la catalogació, es considera que representa una fita
(raó per la catalogació)
visual i una referència de la font del Troncó
Estat Vital Bo
Amenaces Cap de significativa
Alçaria total: 17 m
Mides (m) Volt de canó: 1,85 m
Diàmetre de la capçada: 15 m

Referència bibliogràfica:
Observacions
Catàleg de paratges d’Interès Natural i Paisatgístic (any 2007)

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Fotografies
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Plànol de localització

FITXA PER LA CATALOGACIÓ DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Nom de l’arbre Xiprer de Ca n’Amat de la Muntanya
Espècie Xiprer de Monterrey- Cupressus macrocarpa
Nom de l’indret: Ca n’Amat de la Muntanya
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 415965 Y: 4604922
X: 415871 Y: 4604717

Altitud: 395 m
Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Masies (clau M)
Descripció de l’entorn Situada al jardí de la masia de Ca n’Amat de la Muntanya
Accessos

Accés des de la carretera de Rellinars, pel camí de la masia de Ca n’Amat de la
Muntanya

Singularitat Grandària i singularitat
(raó per la catalogació) Interès de l’entorn
Estat Vital Dolent

Amenaces

Afectació greu pel fong Seridium cardinale
Base del tronc afectada per bolets de soca

Alçaria total: 23 m
Mides (m) Volt de canó: 4,20 m
Diàmetre de la capçada: 13 m

L’arbre ha perdut gran part de la seva capçada original degut als tractaments contra
el fong que han obligat a podar dràsticament l’arbre.
Observacions
L’arbre es troba en tractament contra el fong Seridium cardinale des de l’any 2007.
Cal continuar amb el tractament.

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Codi 24
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Plànol de localització

Codi 25
Nom de l’arbre Til·ler de Ca n’Amat de la Muntanya
Espècie Til·ler platejat- Tilia tomentosa
Nom de l’indret: Ca n’Amat de la Muntanya
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 415965 Y: 4604922
X: 415871 Y: 4604717

Altitud: 395 m

Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Masies (clau M)
Descripció de l’entorn Situada al jardí de la masia de Ca n’Amat de la Muntanya
Accessos

Accés des de la carretera de Rellinars, pel camí de la masia de Ca n’Amat de la
Muntanya

Singularitat
Grandària i bellesa
(raó per la catalogació)
Estat Vital Bo
Amenaces Cap significativa
Alçaria total: 21 m
Mides (m) Volt de canó: 2,45 m
Diàmetre de la capçada: 19 m

Observacions L’arbre està podat
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Nom de l’arbre Cedre de Ca n’Amat de la Muntanya
Espècie Cedre de l'Himàlaia - Cedrus deodara
Nom de l’indret: Ca n’Amat de la Muntanya
Coordenades UTM:
Localització ED50
X: 415965 Y: 4604922
ETRS89
X: 415871 Y: 4604717
Altitud: 395 m

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Codi 26

Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Masies (clau M)
Descripció de l’entorn Situada al jardí de la masia de Ca n’Amat de la Muntanya
Accessos

Accés des de la carretera de Rellinars, pel camí de la masia de Ca n’Amat de la
Muntanya

Singularitat Raresa, grandària i bellesa
(raó per la catalogació) Interès de l’entorn
Estat Vital Bo
Amenaces Cap significativa
Alçaria total: 32 m
Mides (m) Volt de canó: 3,55 m
Diàmetre de la capçada: 19 m

Observacions La base de l’arbre està coberta per un encoixinat de triturat vegetal
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Codi 27
Espècie Alzina- Quercus ilex
Nom de l’indret: Ca n’Amat de la Muntanya
Coordenades UTM:
Localització ED50
X: 415965 Y: 4604922
ETRS89
X: 415871 Y: 4604717
Altitud: 395 m
Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Masies (clau M)
Descripció de l’entorn Situada al jardí de la masia de Ca n’Amat de la Muntanya
Accessos

Accés des de la carretera de Rellinars, pel camí de la masia de Ca n’Amat de la
Muntanya

Singularitat Grandària i forma de la soca
(raó per la catalogació) Interès de l’entorn
Estat Vital Bo- Regular
Capçada afectada per la seca de les alzines
Amenaces Possible afectació pel fong Diplodia mutila i possible afectació del coll i arrel d’un
fong tipus Ganoderma, Armilaria o Phytophthora
Alçaria total: 15 m
Mides (m) Volt de canó: 2,22 m
Diàmetre de la capçada: 19 m

Observacions

Calen actuacions urgents contra el fongs radiculars i entrecavat manual a la zona de
projecció vertical de la capçada de l’arbre
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Nom de l’arbre Alzina de Ca n’Amat de la Muntanya I
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Codi 28
Espècie Alzina-Quercus ilex
Nom de l’indret: Ca n’Amat de la Muntanya
Coordenades UTM:
Localització ED50
X: 415965 Y: 4604922
ETRS89
X: 415871 Y: 4604717
Altitud: 395 m
Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Masies (clau M)
Descripció de l’entorn Situada al jardí de la masia de Ca n’Amat de la Muntanya
Accessos

Accés des de la carretera de Rellinars, pel camí de la masia de Ca n’Amat de la
Muntanya

Singularitat
Grandària i interès de l’entorn
(raó per la catalogació)
Estat Vital Bo- Regular
Capçada afectada per la seca de les alzines
Amenaces Possible afectació pel fong Diplodia mutila
Presència de planta entapissant al parterre de l’arbre
Alçaria total: 18 m
Mides (m) Volt de canó: 2,63 m
Diàmetre de la capçada: 19 m

Observacions

Calen actuacions urgents contra el fongs radiculars i entrecavat manual a la zona de
projecció vertical de la capçada de l’arbre
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Nom de l’arbre Alzina de Ca n’Amat de la Muntanya II
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Codi 29
Nom de l’arbre Roure de can Carbonell
Espècie Roure martinenc- Quercus pubescens
Nom de l’indret: can Carbonell
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 417499 Y: 4605383
X: 417405 Y: 4605178

Altitud: 373 m
Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Protecció de rieres i torrents (clau R)
Descripció de l’entorn Situat en la fondalada formada per la Riera de Palau, canalitzada en aquest punt, a
pocs metres de la carretera del sanatori
Accés des de la carretera del Sanatori (BV-1274). Pocs metres abans de l’entrada al
Accessos Parc Audiovisual de Catalunya cal prendre el camí vell de Can Carbonell, i abans
d’arribar a la masia seguir per un camí de terra que porta a la fondalada on es troba
l’arbre
Singularitat
Grandària
(raó per la catalogació)
Estat Vital Bo
Amenaces Cap significativa
Alçaria total: 25 m
Mides (m) Volt de canó: 3,45 m
Diàmetre de la capçada: 18 m

Observacions
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Nom de l’arbre Alzina de Can Colomer
Espècie Alzina- Quercus ilex
Nom de l’indret: Can Colomer
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 416723 Y: 4603922
X: 416629 Y: 4603717

Altitud: 327 m
Qualificació urbanística Sòl Urbà. Qualificació illa oberta (clau A4.5)
Descripció de l’entorn

En un marge de la carretera de Rellinars, envoltat per la urbanització de Can
Colomer

Accessos Accés per la carretera de Rellinars
Singularitat
Grandària
(raó per la catalogació)
Estat vital Regular- Dolent

Amenaces

Afectat per les obres d’urbanització (escullera)
Escorça afectada per fongs

Alçaria total: 17 m
Mides (m) Volt de canó: 3 m
Diàmetre de la capçada: 29 m

Cal assegurar un terreny de protecció al voltant de l’arbre, afegir terra vegetal al
voltant de la base del tronc i realitzar una esporga selectiva de les branques seques
Observacions

Referències bibliogràfiques:
Catàleg de paratges d’Interès Natural i Paisatgístic (any 2007)
Arbres singulars del Vallès Occidental
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Codi 1
Nom de l’arbre Cedre de Ca n’Amat de la Muntanya II
Espècie Cedre de l'Himàlaia - Cedrus deodara
Nom de l’indret: Ca n’Amat de la Muntanya
Coordenades UTM:
Localització ED50
X: 415965 Y: 4604922
ETRS89
X: 415871 Y: 4604717
Altitud: 395 m
Qualificació
Sòl no urbanitzable. Qualificació de zona Masies (clau M)
urbanística
Descripció de l’entorn Situada al jardí de la masia de Ca n’Amat de la Muntanya
Accessos

Accés des de la carretera de Rellinars, pel camí de la masia de Ca n’Amat de la
Muntanya

Singularitat Raresa, grandària i bellesa
(raó per la catalogació) Interès de l’entorn
Estat Vital Bo
Amenaces Parterre cobert de planta entapissant
Alçaria total: 32 m
Mides (m) Volta de canó: 3,60 m
Diàmetre de la capçada: 21 m

Observacions

Aquest exemplar va ser afectat per les ventades del dia 9 de desembre de 2014.
L’arbre va ser retirat i no queda cap resta sobre terreny.
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Nom de l’arbre

2
Roure del Torrent de la Grípia

Espècie Roure martinenc- Quecus pubescens
Nom de l’indret: torrent de la Grípia
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 420912 Y: 4601450
X: 420818 Y: 4601245

Altitud: 242 m

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Codi

Qualificació urbanística Sòl no urbanitzable. Qualificació de Sistema Hídric (clau H)
87
Aquest roure es troba en un indret forestal molt ben conservat a tocar de la llera del
Descripció de l’entorn torrent de la Grípia. L’accés a través d’un petit sender que passa entre bosc i camps
de conreu configuren un entorn amb valors estètics destacables

Accessos

Accés des del camí vell de Sant Quirze a Matadepera, a través d’un sender que
s’endinsa pels camps de conreu cap al torrent de la Grípia

Grandària i qualitat estètica. Tot i no arribar a la mida mínima de volt de canó
Singularitat
necessària per la catalogació aquest roure té una qualitat estètica destacable que
(raó per la catalogació)
conjuntament amb el seu entorn és digne de catalogar
Estat Vital Bo
Amenaces No significatives
Alçaria total: 25 m
Mides (m) Volta de canó: 2,40 m
Diàmetre de la capçada: 17 m

Observacions

Aquest exemplar va ser afectat per les ventades del 9 de desembre de 2014. La
capçada va desaparèixer completament i actualment només resta una part del tronc.
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Codi
Nom de l’arbre

3
Roure de Can Colomer

Espècie Roure martinenc- Quercus pubescens
Nom de l’indret: Can Colomer
Coordenades UTM:
Localització ED50
ETRS89

X: 416757 Y: 4603969
X: 416663 Y: 4603764

CATÀLEG D’ARBRES D’INTERÈS LOCAL

FITXA
FITXA PER LA CATALOGACIÓ
DELS ARBRES D’INTERÈS LOCAL

Altitud: 337 m
Qualificació urbanística Sòl Urbà. Qualificació viari (clau V)
Descripció de l’entorn

En un marge de la carretera de Rellinars, envoltat per la urbanització de Can
Colomer

Accessos Accés per la carretera de Rellinars
Singularitat
Grandària i singularitat
(raó per la catalogació)
Estat Vital Regular- Dolent
Tronc afectat per focs anteriors i vandalisme.
Part baixa tronc afectada per insectes xilòfags (formigues de la fusta, corcs i
Amenaces
perforadors (Cerambyx cerdo)
A nivell de fulla símptomes d’atac de fong de la cendrosa
Alçaria total: 26 m
Mides (m) Volta de canó: 3,95 m
Diàmetre de la capçada: 19 m

Referències bibliogràfiques:

Observacions

Catàleg de paratges d’Interès Natural i Paisatgístic (any 2007)
Arbres singulars del Vallès Occidental
Aquest exemplar va ser afectat per les ventades del dia 9 de desembre de 2015 i
posteriorment vandalitzat per l’aprofitament de la llenya. Actualment es conserva
sobre terreny una part del tronc.
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