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1. Introducció
Arbres d’interès local al municipi de Sant Quirze del Vallès
Aquest projecte té com a objecte la protecció, conservació i millora de les espècies vegetals
amb interès social, biològic i paisatgístic del municipi. D’aquesta manera es busca assegurar el
bon manteniment dels processos biològics, la preservació de la biodiversitat així com la
supervivència d’individus concrets d’interès local, degut a la seva bellesa, singularitat o valor.
Aquesta proposta del servei de Medi Ambient proposa protegir els arbres d’interès local, i està
composta per un total de 39 fitxes d’arbres que es considera que, per varis motius, són
mereixedors d’una protecció especial, per tal d’assegurar-ne la supervivència i bon
desenvolupament en un futur.
2. Criteris de valoració per a catalogar els exemplars.
2.1 Criteris de valoració per a la catalogació d’arbres:
Els paràmetres que es valoren a l’hora d’incloure un arbre dins del Catàleg són, principalment,
la mida , l’edat, la història, les seves qualitats estètiques, la singularitat i el interès botànic.
a) Espècie arbòria, prioritàriament arbres autòctons.
b) Característiques biomètriques (alçària, volta de canó a 1,3 m, amplada de la capçada, alçada
fins a la primera branca, vigorositat , estabilitat). La valoració serà major si té dimensions
destacables.
c) La longevitat. L’edat d’un arbre és molt variable depenent de l’espècie de què es tracti, però
generalment l’edat mínima d’un arbre que ha evolucionat sense patir malures ni altres
agressions alienes es calcula en 50 anys. Quant a l’edat màxima, n’hi ha molts que sobrepassen
el miler d’anys.
d) Interès històric, emblemàtic, cultural i/o tradicional. Els successius canvis que s’han produït
en l’ampliació i urbanisme de Sant Quirze del Vallès al llarg de la seva història han ocasionat la
desaparició d’antigues zones verdes i camps. Sovint només resten els arbres com a
reminiscències dels antics boscos i del nostre passat agrícola. En aquest cas, són l’últim reducte
de la història d’aquell indret, ja que gràcies a la seva longevitat són, molt sovint, els únics
testimonis vius de la història dels barris i del poble. Amb la seva catalogació es pretén protegirlos i preservar-los per a la memòria popular.
e) Singularitat, peculiaritat, raresa, interès botànic o científic, qualitats estètiques o
paisatgístiques. Exemplars d’arbres i plantacions procedents d’altres zones climàtiques s’han
desenvolupat extraordinàriament al nostre poble gràcies a un microclima especial i també,
sovint, gràcies a les tasques acurades de manteniment. Aquests exemplars adults mereixen ser
conservats com a patrimoni del poble mitjançant la seva inclusió en l’esmenta’t Catàleg. En
altres ocasions la singularitat pot significar la presència de l’únic exemplar d’una espècie al
barri. La biodiversitat, a més de necessària per assegurar la continuïtat de la flora i fauna del
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planeta en un medi ambient natural, és també important dins d’una ciutat com a mostra de la
vegetació que és pròpia d’altres zones geogràfiques.
f) També es consideraran aquells arbres aïllats que compleixin condicions anteriors i que es
trobin situats en espais agrícoles, com a mesura de protecció dels hàbitats de marge agrícoles.
2.2 Criteris de valoració de les arbredes:
a) Àmbit territorial amb riquesa ecològica i paisatgística (arbredes fluvials, mosaic agroforestal,
disposició en fileres en forma de passeig, etc.).
b) Funció que desenvolupen: corredor ecològic, conservació de biodiversitat o varietat
d’hàbitats, en successió ecològica, etc
c) Interès històric, emblemàtic cultural, tradicional i/o paisatgístic
d) Singularitat, raresa o interès botànic o científic de l’arbreda
3. Treball de camp i presa de dades
Per cada un dels arbres afegits al catàleg, s’han valorat les següents dades biomètriques:
‐ Alçada: alçada màxima de l’arbre, mesurada des del punt més elevat de contacte amb el
terra. Aquesta mesura es va realitzar amb l’ajuda de dos aparells;
-

Clinòmetre Suunto, model PM-5/360 PC OPTI.
Telèmetre làser Range Finder PRO X7.

Imatge 1. Aparells de mesura d’alçada utilitzats en el projecte de creació del catàleg. Clinòmetre Suunto a
l’esquerra i telèmetre làser Range Finder a la dreta.

En tots els casos es va emprar el clinòmetre, per tal de determinar els graus de l’angle format
pel punt d’observació i la part superior de l’arbre respecte a l’angle 0. El telèmetre es va
utilitzar en aquells casos en els que no era possible mesurar la distancia d’observació amb una
cinta mètrica convencional degut a la densitat de la massa vegetal.
Pel que fa al càlcul d’aquesta alçada mitjançant les dades obtingudes amb els aparells
esmentats anteriorment, es va seguir una metodologia, basada en càlculs trigonomètrics.
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Degut a que comptàvem amb el valor de la distància des de el punt d’observació fins a la base
de l’arbre i l’angle que formava aquest triangle, es podia calcular l’alçada, o catet oposat, a
partir de la fórmula següent:

b

b = a x tg

α
a
On a és la distància d’observació, b és l’alçada de l’arbre i α és l’angle que es forma al mirar la
part superior de l’arbre amb el clinòmetre.
Ja que l’angle 0 no es trobava en cap dels casos exactament en la base de l’arbre degut a les
pendents del terreny, calia calcular dos angles i sumar-ne o restar-ne l’alçada resultant, en
funció del punt d’observació. És a dir, quan es mesuraven els angles des de un pendent positiu
molt pronunciat, l’angle 0 quedava per sota la base del tronc de l’arbre, i per tant calia calcular
dos angles, un des de l’angle 0 fins la base de l’arbre, i l’altre des de la base fins la part superior
de la copa i restar l’alçada que s’obtingués d’aquests dos catets, mentre que si l’angle 0
quedava per sobre de la base del tronc, calia calcular dos angles, un des de l’angle 0 fins la part
superior de la copa, i l’altre des de l’angle 0 fins la base de l’arbre, i sumar l’alçada obtinguda
dels dos catets.
‐ Perímetre de tronc o volt de canó: perímetre del tronc, pres per mesura directa en un pla
perpendicular a aquest, a una alçada d’1,30 metres des del punt més elevat de contacte amb
el terra. En els casos en que per sota d’1,30 metres l’arbre es ramificava en varies besses o
branques, es va mesurar la circumferència per sota la ramificació, anotant l’alçada
corresponent.
‐ Ramificació a menys de 1,30m: en els casos en que l’arbre es ramificava abans del metre
trenta, es mesurava l’alçada en que començava aquesta ramificació, per a tenir en compte els
arbres en que el procediment de mesura era diferent. D’aquesta manera es podia mesurar el
volt de canó a 1,30m de les diferents besses.
- Perímetre de la soca: perímetre de la soca, mesurada amb cinta mètrica sobre la base de
l’arbre, a alçària nul·la. Degut a que aquest paràmetre està sotmès a grans alteracions degut a
les arrels superficials o la inclinació del terreny, la presa de dades va ser difícilment
homogènia.
‐ Amplada: amplitud màxima de la brancada que forma la capçada, mesurada a partir de la
projecció sobre el terra. Es varen mesurar dues distàncies perpendiculars a partir de l’eix
central de l’arbre. D’aquestes dues mesures, se’n feia la mitjana per tal de calcular l’amplada
promig. En aquells casos en els que degut a la dificultat del terreny, ja fos per pendent
pronunciat o vegetació massa espessa, tan sols se’n mesurava una distància.
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La metodologia de presa de dades i les mesures dels arbres, s’han obtingut seguint el protocol
de fitxes de camp d’arbres singulars de Catalunya, facilitada per la mateixa Generalitat de
Catalunya.

Figura 1. Indicacions per a la presa de dades dels arbres singulars. Extret des de:
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/coneixeunos/arbres_monumentals/per_saber_ne_mes/mesures/mesures_09-2016.pdf

4. Marc legal
La protecció d’arbres i arbredes monumentals de Catalunya es basa en tres decrets que
regulen la protecció d’aquests. Els tres prenen com a base legal els articles 9 i 10 de la Llei
12/85, de 13 de juny, d’espais naturals.
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La Generalitat, a proposta del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesaca i d’acord amb el
Consell Executiu, va aprovar diverses lleis. Els decrets que es basen en aquestes son els
següents:
-

El Decret 214/1987 de 9 de juny sobre declaració d’arbres monumentals
(DOGC 857, 1987.06.29).
Faculta el Departament per declarar protegits –mitjançant una ordre- aquells
exemplars que, per dimensions excepcionals entre els de la seva espècie o per l’edat,
història o particularitat científica, són mereixedors de mesures de protecció. Aquesta
protecció implica la prohibició de tallar-los i arrencar-los totalment o parcialment així
com danyar-los per qualsevol mitjà. La declaració pot fer-se d’ofici o a petició del
propietari del terreny on radiqui l’arbre.

-

El Decret 47/1988 d’11 de febrer sobre declaració d’arbres d’interès comarcal
i local (DOGC 961, 1988.03.04).
Permet als consells comarcals i als ajuntaments declarar arbres d’interès comarcal i
d’interès local respectivament. El grau de protecció és semblant al del Decret anterior.
En aquests casos són aquestes administracions les encarregades de tutelar l’arbre.

-

El Decret 120/1989 de 17 d’abril sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès
comarcal i local (DOGC 1150, 1989.06.02).

Estableix les figures d’arbreda monumental, arbreda d’interès comarcal i arbreda
d’interès local.
Les administracions que les poden declarar són respectivament, el Departament
competent, els consells comarcals i els ajuntaments. Aplicant aquest Decret poden
protegir-se conjunts d’arbres en lloc d’exemplars individuals. La protecció bàsica és la
mateixa que en els casos anteriors. L’única diferència és que les arbredes només es
poden declarar amb el consentiment del propietari.
A part d’aquests decrets, es pot promoure la protecció d’arbres i arbredes d’interès a partir
d’altres instruments.
En el nostre municipi, s’ha optat per a protegir-los afegint els arbres d’interès local al POUM
com a catàleg de patrimoni natural i paisatgístic.

5. Catàleg dels arbres d’interès local de Sant Quirze del Vallès
En el llistat d’arbres escollits, hi predominen aquells situats en zona forestal o en masies de
l’extraradi. Degut al ràpid creixement del nucli urbà del municipi, les zones de camp i forestals
varen ser ocupades per urbanitzacions i blocs de pisos, asfaltant grans quantitats de terreny i
deixant pocs romanents de l’antiga disposició rural del poble.
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Es coneixia l’existència d’algun exemplar aïllat pel centre, tot i que aquests van acabar morint i
en alguns tan sols en queden els escocells.
Degut que Sant Quirze del Vallès es troba en el límit entre el clima litoral mediterrani i el de
muntanya, hi trobem les espècies típiques d’aquests. Així doncs, en el llistat hi predominen les
alzines, roures martinencs, pins blancs, pins pinyoners, figueres i xiprers.
Degut a que varis torrents circulen pel poble, també s’hi troben espècies típiques de boscos de
ribera, tals com pollancres, àlbers o salzes.
El total d’espècies que conformen el catàleg és de 15, compost pràcticament en la seva
totalitat per espècies autòctones.
Els arbres de majors dimensions es troben majoritàriament en les antigues masies, on han
crescut durant segles sense ser talats.
Al documentar i anotar les dades obtingudes durant la cerca, es varen crear fitxes de camp,
valorant els paràmetres esmentats anteriorment. Així doncs, per a cada arbre o arbreda
singulars, es va crear una fitxa en la que s’anotaven el perímetre de la soca, del tronc a 1,30m,
l’amplada de la capçada i l’alçada de cada arbre. De cadascun també es va fer una descripció
de l’exemplar, del seu entorn i dels motius que en justificaven la protecció. Es varen anotar les
coordenades UTM d’aquest per a poder localitzar-los i apreciar la distribució d’aquests en el
municipi.
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6. TAULA NUMERADA DELS
ARBRES DEL CATÀLEG
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nom de l’arbre
Lledoner de Can Barra
Pi de les tres branques
Figuera Can Ponsic
Pi gros de dues
branques
Arbre solitari
Roure del camí oreneta
Alzina de Can Camps I
Alzina de Can Camps II
Pi pinyer de Sant Feliuet
Pi pinyer de Can
Corbera
Rara avis
Roure del torrent de la
Font d’en Macià
Salze gran del torrent

Lledoner
Pi pinyoner

Espècie
Celtis australis
Pinus pinea

Figuera
Pi blanc

Ficus carica
Pinus halepensis

Alzina

Quercus ilex

Roure martinenc
Alzina
Alzina
Pi pinyoner
Pi pinyoner
Pollancre
Roure martinenc
Salze

Quercus pubescens
Quercus ilex
Quercus ilex
Pinus pinea
Pinus pinea
Populus nigra
Quercus pubescens

Pi gros skatepark
Alzina de Can Corbera I
Alzina de Can Corbera II
Xiprers de Can Pallars

Pinassa
Alzina
Alzina
Xiprer

18
19

Roure de Can Ponsic
Alzina de Sant Quirze
Jardí
Pollancre del camí de
Can Ponsic
Roure de Can Vinyals I
Roure de Can Vinyals II
Roure de Can Vinyals III
Lledoner de Can Vinyals

Roure martinenc
Alzina

Pinus nigra
Quercus ilex
Quercus ilex
Cupressus
sempervierens
Quercus pubescens
Quercus ilex

Pollancre

Populus nigra

Roure martinenc
Roure de fulla gran
Roure martinenc
Lledoner

Quercus pubescens
Quercus petraea
Quercus pubescens
Celtis australis

21
22
23
24

Localització
Can Barra

422251 / 4598161
424324 / 4596515
422508 / 4595782
422452 / 4595762
420500 / 4595843

Pallàs-Llobater
Can Ponsic
Bosquet al costat de Can
Ponsic
Camp de conreu de darrere
la residència
Camí oreneta
Can Camps
Can Camps
Sant Feliuet

419870 / 4596632
422384 / 4598348

Can Corbera
Camí de la residència Assis

423132 / 4597764

Can Barra
Al pont que creua la riera,
masia de Can Ponsic
Carrer dels avets
Can Corbera
Can Corbera

422190 / 4598596
422069 / 4598622

Salix alba

14
15
16
17

20

Coordenades UTM
423435 / 4597828
422442 / 4598419

422182 / 4598410
423267 / 4597900
419741 / 4596731
419744 / 4596724
422597 / 459846
422032 / 4598620
422533 / 4598391
422328 / 4598356
423499 / 4597072
423469 / 4597136
423536 / 4597134
423431 / 4597066

Pallàs-Llobater
Camp a l’oest de Can Ponsic
Entre Pallàs-Llobater i Ronda
d’arraona
Al marge del torrent, al camí
de Can Ponsic
Can Vinyals
Can Vinyals
Can Vinyals
Can Vinyals

Ref. Cadastral
3581001DF2938S0001KA
2387509DF2928N0001TX
2387508DF2928N0001LX
2387508DF2928N0001LX
08238A010000130000QA
Sense referència cadastral
08238A006000240000QX
08238A006000170000QO
08238A007000360000QE
08238A007000040000QE
08238A010000130000QA

08238A009090130000QJ
3581001DF2938S0001KA
08238A007000110000QH
08238A007000110000QH
Sense referència cadastral
Sense referència cadastral
Sense referència cadastral
2387509DF2928N0001TX
08238A005000160000QI
08238A006000080000QQ
08238A005000160000QI
08238A005000400000QT
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Plataner del torrent

Plataner

Platanus hispanica

26

Àlber gros del torrent

Àlber

Populus alba
422116 / 4598481

Al marge del torrent, a
l’alçada de Los Rosales, al
costat dels horts del Colomer
Al marge del torrent, a prop
de Can Ponsic

422875 / 4598769
423743 / 4598311
423593 / 4597087

Antic cementiri
Parc de les morisques
Torrent de Ca n’Arús

3886301DF2938N0001IE
08238A005000120000QK

423569 / 4596931

Sud finca Can Vinyals

08238A005000170000QJ

423417 / 4597488
423125 / 4597601

Carrer de Yurimaguas
Camí antic de Rubí
Torrent de la font del pont, a
prop de l’IES
Torrent de la font del pont,
al pont de Can Pallars

3376803DF2937N0001TO
2977705DF2927N0001OT

Torrent de Can Vinyals
Serra de Galliners, terreny de
Can Ponsic
Jardí de la residència Assis
Carrer dels castanyers, camí
de terra de Can Barnola
Les Fonts. Cruïlla Passeig
Ferrocarril / C. Josep Mitats

08238A005000350000QP

423808 / 4597639

27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38

Xiprer antic cementiri
Olivera vella
Pollancreda del torrent
Roures i alzina

Roure de Yurimaguas
Figuera de la dona
Àlber antic del torrent
de la Font del Pont
Salze del torrent de la
Font del Pont
Pollancre del torrent de
Can Vinyals
Xiprer de Can Ponsic
Alzina de la residència
Alzina de Can Bernola

Xiprer

Figuera
Àlber

Cupressus
sempervirens
Olea europaea
Populus nigra
Quercus
puebescens i
Quercus ilex
Quercus petraea
subsp. petraea
Ficus carica
Populus alba

Salze

Salix alba

Olivera
Pollancre
Roure martinenc i
alzina
Roure de fulla gran

421782 / 4598981

Alzina
Alzina

Cupressus arizonica
greene
Quercus ilex
Quercus ilex

422010 / 4598194
422234 / 4598570
422094 / 4596806

39

Roure de les Fonts

Roure de fulla gran

2689606DF2928N0001FX
Sense referència cadastral

Populus nigra
422708 / 4596474

Xiprer blau

P08238A009000310000QA
3090002DF2939S0001TT

422435 / 4598823

Pollancre

3879501DF2937N0001LO

Quercus petraea
419459 / 4597140

08238A010000110000QH
2387510DF2928N0001PX
08238A011000650000QF
Sense referència cadastral

7. MAPES AMB LA LOCALITZACIÓ DELS
ARBRES AL MUNICIPI

8. FITXES DELS ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS
LOCAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 1
Nom de l’arbre

Lledoner de Can Barra

Espècie

Lledoner / Celtis australis

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situat a l’entrada de la masia de Can Barra.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 423435,092

Finca / Adreça

Can Barra

Ref. Cadastral

3581001DF2938S0001KA

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2.37m

Alçada

16.47m

Descripció de l’arbre

Gran lledoner, situat a l’entrada de la masia de Can
Barra. La part inferior de la base va quedar soterrada
en sediment quan es varen fer obres per a anivellar
l’entrada de la masia, pel que la base mesurada és
relativament més petita del que seria amb la totalitat
de la base exposada.
Uns anys enrere es va mirar de taponar una cavitat
que presentava l’arbre en la base, i podia ser un punt
d’entrada d’infeccions o de debilitament de
l’exemplar. Es va emprar escuma de poliuretà, la qual
encara es pot apreciar al peu del tronc.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Arbre de gran port, grans dimensions per la seva
espècie, destaca entre els arbres de la zona. Es troba
al lateral del camí de l’entrada de la masia, per tant no
està protegit ni envoltat de vegetació. Seria
interessant conservar-lo.

Si

y: 4597828,342

3,04m
13,20 x 14,40
Arrodonida
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Lledoner de Can Barra.1 Vista General

Lledoner de Can Barra.2 Vista general des del Passeig de
Can Barra
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 2
Nom de l’arbre

Pi de les tres branques

Espècie

Pi pinyoner / Pinus pinea

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situat al camí de terra en direcció a la masia de Can
Ponsic.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 422442,481

Finca / Adreça

Can Ponsic

Ref. Cadastral

2387509DF2928N0001TX

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

3,49m

Alçada

16,3m

Descripció de l’arbre

Pi de grans dimensions, del qual en creixen tres troncs
principals de la base. Es troba en el camí de terra en
direcció a la masia de Can Ponsic, a la segona corba
després dels xipresos.

Observacions

Petita heura creixent a la base. Bon estat de
conservació

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Arbre singular per les tres grans branques que creixen
des de la base. Es troba aïllat a la vora del camí de
terra. Seria interessant poder protegir-lo degut a la
seva particularitat i mida.

Si

y: 4598419,251

2,93m
15,90 x 16,10
Arrodonida, oberta en parasol

19

LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Pi de les tres branques.1 Vista general

20

Pi de les tres branques.2 Vista general

21

Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 3
Nom de l’arbre

Figuera de Can Ponsic

Espècie

Figuera / Ficus carica

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situada al pati posterior de la masia de Can Ponsic, al
costat dels camps llaurats.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 422190,492

Finca / Adreça

Can Ponsic / Av. Can Ponsich

Ref. Cadastral

2387508DF2928N0001LX

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,64m

Alçada

8,7m

Descripció de l’arbre

Figuera de gran port, amb una capçada àmplia.
Destaca per les grans dimensions dins la seva espècie.

Observacions

Al voltant hi creixen dues figueres de menor dimensió.

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Arbre de gran mida, destaca entre els del seu voltant.
Particularment gran per la seva espècie. Seria
interessant poder conservar-lo degut a la seva gran
mida i avançada edat.

Si

y: 4598596,719

2,57m
11,70 x 12,80
Rodona

22

LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Figuera de Can Ponsic.1

23

Figuera de Can Ponsic.2

Figuera de Can Ponsic.3

24

Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 4
Nom de l’arbre

Pi Gros de dues branques

Espècie

Pi blanc / Pinus pinea

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situat a uns 50 metres a l’oest de la masia de Can
Ponsic.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 422069,740

Finca / Adreça

Can Ponsic

Ref. Cadastral

2387508DF2928N0001LX

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

1,98m

Alçada

25,14m

Descripció de l’arbre

Pi blanc de grans dimensions. El tronc es bifurca en
dues grans branques, les quals li donen una particular
singularitat dins la seva espècie. De gran capçada i
elevada altura, destaca entre els arbres del seu
voltant, elevant-se per sobre, sent així l’arbre
dominant.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Les grans dimensions de l’arbre i la seva particularitat
de les dues branques el fan destacar entre la
vegetació dels voltants. Varis pins i alzines creixen en
el bosquet, tot i que el pi destaca per sobre dels
demés.

Si

y: 4598622,741

2,59m
11,4 x 11,5
Arrodonida i irregular. Separada en les dues besses.

25

LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Pi gros de dues branques.1

Pi gros de dues branques.2

26

Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 5
Nom de l’arbre

Arbre solitari

Espècie

Alzina / Quercus ilex

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situada en un camp de conreu al sud de la masia de
Can Ponsic, creuant el torrent de la Betzuca.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 422251,862

Finca / Adreça

Can Ponsic

Ref. Cadastral

08238A010000130000QA

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,79m

Alçada

11,3m

Descripció de l’arbre

Alzina de grans dimensions, port simètric i branques
baixes que aporten ombra a la part inferior. creix
aïllada enmig d’un camp de conreu, a prop de la masia
de Can Ponsic. Arbre conegut per la gent del poble
com a “Arbre solitari”, el qual visiten puntualment i
utilitzen com a punt de trobada. Bon estat de salut. Ha
estat alterat posteriorment, presenta un bloc de
ciment a la base. El fet de trobar-se aïllat aporta
diversitat i encant a la zona, fet pel qual ha esdevingut
popular.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Aquest arbre de gran mida, tot i que no excepcional
en la seva espècie, resulta de gran interès per la gent
del poble, doncs és conegut per part de la població, la
qual el visita al llarg de l’any com a punt de
desconnexió, i com a refugi d’ombra a les excursions
d’estiu.

Si

y: 4598161,077

3,61m
14,8 x 14,2
Regular i rodona

27

LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Arbre solitari.1 Vista general

28

Arbre solitari.1 Vista general

Arbre solitari.2 Vista de la soca

29

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 6
Nom de l’arbre

Roure del camí oreneta

Espècie

Roure martinenc / Quercus pubescens

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton
Descripció de l’entorn

Proposat com a arbre d’interès local

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 424324,466

Finca / Adreça

Castelltort / Camí oreneta

Ref. Cadastral

Sense referència cadastral

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,64m

Alçada

22,84m

Descripció de l’arbre

Roure de gran port, d’elevada alçada i capçal allargat i
reduït. Es troba situat al mig del camí de l’oreneta. El
camí està sense asfaltar. Al voltant de l’arbre hi
creixen pins de grans dimensions. En un dels costats
està instal·lat el cablejat elèctric de la urbanització, el
qual es situa per sota de les branques inferiors de
l’arbre. El roure esta danyat a la part inferior del tronc,
on presenta una àmplia cavitat.
Segons comenta un veí de la zona, es creu que l’arbre
té uns 400 anys d’edat aproximadament.
Arbre de gran port i bellesa. Situat en una zona
urbanitzada i al mig del camí. Seria convenient
protegir-lo per a evitar-ne la tala. Seria interessant
envoltar-lo amb un petit tancat i senyalitzar-lo per
evitar possibles col·lisions amb vehicles. Caldria
desviar el cablejat per evitar un accident amb un
possible trencament d’una branca. En la mesura del
possible, evitar asfaltar l’entorn de l’arbre. En cas de
fer-ho, seria convenient asfaltar només un dels
cantons i deixar l’altre lliure per a potenciar el seu
desenvolupament i facilitar l’absorció de nutrients per
part de l’arbre.

Propostes de gestió

Observacions
Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Si
Enmig del camí oreneta. Camí de terra sense asfaltar.
y: 4596515,397

2,79m
24,4m
Ovalada i irregular

30

LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Roure del camí oreneta.1

31

Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 7
Nom de l’arbre

Alzina de Can Camps I

Espècie

Alzina / Quercus ilex

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situada al sud del municipi, a la vora del camí de terra
que condueix a la masia de Can Camps. A uns 50
metres de la masia.
UTM: x: 422508,976 y: 4595782,534

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça

Can Camps

Ref. Cadastral

08238A006000240000QX

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

4,96m

Alçada

18,48m

Descripció de l’arbre

Alzina de gran port, de dimensions excepcionals en la
seva espècie. De gran mida i edat, amb una alçada i
amplada considerables. Presenta una ferida en una de
les branques superiors, degut al impacte d’un llamp el
hivern passat. Una antiga cicatriu indica que l’arbre va
ser impactat per un llamp en el mateix lloc que aquest
últim, el qual ha reobert la ferida. Sembla estar
infectat pel banyarriquer del roure (Cerambyx cerdo).
Alguna de les branques principals ha estat podada
anteriorment.

Observacions

Caldria revisar la ferida originada pel llamp i possible
infeccions per Cerambyx cerdo.

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Alzina de majors dimensions trobada al municipi.
Presenta una soca de gran mida que resulta
impressionant. Caldria considerar-la d’interès superior
al local. És força antiga i protegir-la n’asseguraria la
seva supervivència i bon desenvolupament.

5,01m
22,56 x 26,40
Arrodonida i aplanada

32

LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Alzina Can Camps I.1 Ferida del llamp

33

Alzina Can Camps I.2 Vista general

34

Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 8
Nom de l’arbre

Alzina de Can Camps II

Espècie

Alzina / Quercus ilex

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situada al sud del municipi, a la vora del camí de terra
que condueix a la masia de Can Camps. A uns 80
metres de la masia. A uns 30 metres de l’alzina de Can
Camps I.
UTM: x: 422452,427 y: 4595762,011

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça

Can Camps

Ref. Cadastral

08238A006000170000QO

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

3,15m

Alçada

23,28m

Descripció de l’arbre

Alzina antiga, de grans dimensions, amb una capçada
àmplia. Situada a uns 30 metres de l’alzina de Can
Camps I. De mida excepcional en la seva espècie, amb
una alçada i amplada considerables. Presenta un bon
estat de salut, i no sembla haver estat podada i
alterada com l’altre. Situada també a prop del camí
que porta a la masia, aquesta es troba uns metres
allunyada, pel que això sembla haver afavorit el fet de
que no se la modifiqués ni retallés.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Alzina de grans dimensions, la segona de major mida
trobada al municipi. Seria interessant convertir-la en
arbre d’interès local per a assegurar-ne la protecció.

5,72m
17,05 x 21,10
Arrodonida

35

LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Alzina Can Camps II.1

36

Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 9
Nom de l’arbre

Pi pinyer de Sant Feliuet

Espècie

Pi pinyoner / Pinus pinea

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situat a uns 50 metres al sud de l’ermita de Sant
Feliuet, a la part superior d’un pendent.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 420500,444

Finca / Adreça

Ermita de Sant Feliuet

Ref. Cadastral

08238A007000360000QE

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,55m

Alçada

15,95m

Descripció de l’arbre

Pi pinyoner de gran mida, amb un tronc gros i una
capçada ample. Es troba envoltat de petits pins i
arbustos.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Pi de grans dimensions, destaca per l’amplitud del seu
tronc. Gran en relació als arbres dels seus voltants i als
de la seva espècie. Protegir-lo afavoriria la seva
conservació i el seu desenvolupament.

Si

y: 4595843,891

2,71
13,5m
Aplanada i parasol

37

LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Pi pinyer de Sant Feliuet.1

38

Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 10
Nom de l’arbre

Pi pinyer de Can Corbera

Espècie

Pi pinyoner – Pinus pinea

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situat a uns 200 metres al nord de la masia de Can
Corbera. De difícil accés, no hi ha camins que discorrin
al costat de l’arbre, pel que s’ha de creuar un bosc
espès per a apropar-s’hi.
UTM: x: 419870,114 y: 4596632,668

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça

Can Corbera

Ref. Cadastral

08238A007000040000QE

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,54m

Alçada

25-30m aprox

Descripció de l’arbre

Pi pinyoner de grans dimensions. Tronc gros i llarg,
amb una capçada ovalada a la part superior. Destaca
entre els pins del seu voltant per la seva gran mida. El
tronc s’eleva recte.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Pi de grans dimensions, destaca entre els arbres del
seu voltant. De mida considerable dins de la seva
espècie. Gran port i bellesa.

2,71m
17m
Aplanada i parasol

39

LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Pi pinyer de Can Corbera.1 Vista general del pi. Sobresurt entre la resta d’arbres del bosc.

40

Pi pinyer de Can Corbera.2 Vista des de la base

41

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 11
Nom de l’arbre

Rara avis

Espècie

Pollancre – Populus nigra

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Els pollancres es situen al camí que condueix a la
masia de Can Ponsic, al lateral que dona al torrent, a
uns 250 metres de la residència Assis.
UTM: x: 422384,151 y: 4598348,399

Coordenades UTM
ETRS 31N
Finca / Adreça

Can Barra

Ref. Cadastral

08238A010000130000QA

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

1,51m, 0,94m, 2,04m

Alçada

29,94m / 31,2m / 32,6m

Descripció de l’arbre

Tres branques rebroten d’un tronc de pollancre caigut
al costat del torrent de la Betzuca. Les tres branques
creixen com a arbres independents, desenvolupant-se
a partir del tronc caigut, sent les laterals les de major
mida. Amb el temps, els sediments s’han anat
acumulant al voltant del tronc, quedant mínimament
exposat en el lateral més pròxim al camí, i soterrat al
més pròxim al torrent.
-

Observacions
Propostes de gestió

Si

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Ovalades, amb forma de fus

Tres arbres de gran port que creixen d’un tronc caigut.
Arbre molt particular i d’extrema raresa. Seria
interessant protegir-lo per a assegurar-ne la
supervivència.

42

LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Rara avis.1 Vista de la soca

43

Rara avis.2 Vista general de l’arbre

44

Rara avis.3 Vista general

45

Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 12
Nom de l’arbre

Roure de Can Barra

Espècie

Roure de Can Barra – Quercus pubescens

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situat a uns 100 metres l’oest de la masia de Can
Barra, a la llera del torrent de la Font d’en Macià

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 423132,928

Finca / Adreça

Passeig de Can Barra

Ref. Cadastral

-

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,7m

Alçada

24,7m

Descripció de l’arbre

Roure de grans dimensions. Creix entre la vegetació
del torrent de la Font d’en Macià. Degut a la densitat
d’aquesta, no s’aprecia bé la mida real de l’arbre, el
qual presenta una soca d’amplada considerable i una
capçada densament ramificada i alta.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Aquest roure de grans dimensions, es troba en mig
d’una zona urbanitzada, amb expectatives de crèixer
en gran mesura en un futur. El fet de conservar-lo
permetria mantenir certa naturalitat a l’entorn, i
resultaria un representant de l’antiga distribució
boscosa de la zona.

Si

y: 4597764,281

3,24m
15,1m
Irregular i aplanada

46

LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Roure del torrent de la font d’en Macià.1 Vista des de la soca

Roure del torrent de la Font d’en Macià.2

47

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 13
Nom de l’arbre

Salze gran del torrent

Espècie

Salze – Salix alba L.

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situat al lateral del pont que creua el torrent de la
Betzuca, a l’alçada de la masia de Can Ponsic.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 422182,667

Finca / Adreça

Can Ponsic

Ref. Cadastral

08238A009090130000QJ

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,46m

Alçada

19,55m

Descripció de l’arbre

Salze de grans dimensions, de capçada ample i
llargues branques. Es troba al lateral del pont que
creua el torrent de la Betzuca. Està envoltat per
esbarzers i heures, les quals en dificulten
l’aproximació. Arbre dominant, que creix
espaiosament, sobreposant-se a la vegetació que
l’envolta.
-

Propostes de gestió

Observacions
Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Si

y: 4598410,848

2,39m
17,3m

Arbre de gran port i bellesa, destaca entre la vegetació
dels seus voltants. Seria interessant poder protegir-lo
per a evitar possibles actuacions de gestió sobre
l’arbre que acabessin danyant-lo o eliminant-lo.

48

LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Salze gran del torrent.1 Vista general de l’arbre, des del pont del camí del mig

49

Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 14
Nom de l’arbre

Pi gros skatepark

Espècie

Pinassa – Pinus nigra

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situat al carrer dels avets, al lateral que dona al
torrent, a uns 5 metres de la vorera.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 423267,033

Finca / Adreça

Carrer dels avets

Ref. Cadastral

3581001DF2938S0001KA

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,46m

Alçada

19,55m

Descripció de l’arbre

Pi de grans dimensions, situat al costat del torrent, en
el tram que discorre a l’alçada del skatepark del poble.
L’arbre presenta un tronc recte i de gran alçada, amb
una capçada simètrica i allargada.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Pi de dimensions considerables, de gran port i bellesa.
Creix elevant-se en mig de la vegetació de la riera. El
fet de protegir-lo evitaria una possible tala en tasques
de gestió i poda.

Si

y: 4597900,414

3,16m
17,3m
Acampanada

50

LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Pi gros del skatepark.1 Vista general de l’arbre, des de el Carrer dels avets

51

Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 15
Nom de l’arbre

Alzina de can corbera I

Espècie

Alzina – Quercus ilex

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès comarcal

Descripció de l’entorn

Situat a uns 50 metres de la façana nord de la masia
de Can Corbera.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 419741,245

Finca / Adreça

Can Corbera

Ref. Cadastral

08238A007000110000QH

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

4,17m

Alçada

12,34m

Descripció de l’arbre

Alzina de gran port i bellesa. Arbre antic, amb una
gran soca, situat al costat de la masia de Can Corbera.
Es veu saludable, tot i que presenta alguna branca
trencada i ferides en alguns punts. Una colònia de
formigues habita una cavitat en la part inferior.

Observacions

Presenta trossos de màstic adherits en varies parts del
tronc per a tapar possibles ferides on havia saltat
l’escorça.
Arbre antic, de gran port i bellesa. De mida
excepcional en la seva espècie. Seria interessant
poder protegir-lo per a assegurar-ne la supervivència.

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Si

y: 4596731,159

3,9m
17,20 x 17,45
Arrodonida i aplanada
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Alzina de Can Corbera I.1 Vista de la soca
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Alzina de Can Corbera I.2 Vista general de l’arbre

Alzina de Can Corbera I.3 Vista del tronc

54

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 16
Nom de l’arbre

Alzina de can corbera II

Espècie

Alzina – Quercus ilex

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situat a uns 40 metres de la façana nord de la masia
de Can Corbera.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 419744,134

Finca / Adreça

Can Corbera

Ref. Cadastral

08238A007000110000QH

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,95m

Alçada

9,91m

Descripció de l’arbre

Alzina de gran port i bellesa. Arbre antic, amb una
gran soca, situat al costat de l’alzina de Can Corbera I.
L’estat de conservació d’aquesta alzina es veu més
dolent que el de l’altre. Hi ha adherits dos trossos de
ciment al tronc. Sembla que ha patit el impacte d’un
llamp, doncs l’escorça està ferida des de una branca
principal fins la base. Aquest arbre també sembla
estar infectat per formigues, les quals s’han instal·lat
sota l’escorça de l’arbre. Algunes branques principals
han estat podades, probablement per a facilitar el
desplaçament dels vehicles o per evitar que
s’aproximés al cablejat elèctric.
Presenta trossos de màstic adherits en varies parts del
tronc per a tapar possibles ferides on havia saltat
l’escorça. Mateixa actuació que presenta l’Alzina de
Can Corbera I
Arbre antic, de gran port i bellesa. Si es protegís
podria, es podria actuar per a millorar l’estat de salut
de l’arbre.

Propostes de
gestió

Observacions

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Si

y: 4596724,298

3,48m
19,70 x 9,70
Arrodonida i irregular
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Alzina de Can Corbera II.1 Vista general de l’arbre

56

Alzina de Can Corbera II.2 Vista general de l’arbre

Alzina de Can Corbera II.3Vista general de l’arbre
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 17
Nom de l’arbreda

Xiprers de Can Pallàs

Espècie

Xiprer – Cupressus sempervirens

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposada com a arbreda d’interès local

Descripció de l’entorn

Situats al llarg del carrer Pallàs-Llobater, prolongant
l’arbreda uns 100 metres.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 422597,354

Finca / Adreça

Pallàs-Llobater

Ref. Cadastral

Sense referència cadastral

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca

-

Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

-

Alçada

10 – 15m

Descripció de
l’arbreda

Conjunt de xiprers, situats al lateral del carrer que
comunica l’avinguda Can Pallàs amb la masia de Can
Ponsic. Arbreda conformada per 20 xiprers de gran
mida, que creixen alineats al carrer Pallàs-Llobater, al
lateral que dóna al barri de Sant Quirze Jardí.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbreda

Arbres antics, de gran port i bellesa i de mida
considerable. Creixen verticals al lateral del camí, fentlo més acollidor i aportant ombra.

Si

y: 4598462,702

1,71 / 1,03 / 1,73 / 1,86 / 1,61 / 2,01 / 1,33 / 1,25 / 1,88
/ 1,85 / 1,44 / 2,1 / 1,49 / 1,91 / 1,84 / 1,63 / 0,77 /
1,52 / 0,94 / 1,4. De NE a SE

Cònica
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Xiprers de Can Pallars.1 Vista des del camí de Can Ponsic Xiprers de Can Pallars.2 Vista des de Ronda d’Arraona

59

Xiprers de Can Pallars.3 Vista des de Ronda d’Arraona

60

Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 18
Nom de l’arbre

Roure de Can Ponsic

Espècie

Roure martinenc – Quercus pubescens

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

L’arbre es troba a uns 300 metres al nord oest de la
masia de Can Ponsic, a prop del torrent de la betzuca.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 422032,511

Finca / Adreça

Camí de Can Ponsic

Ref. Cadastral

Sense referència cadastral

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,56m

Alçada

15,3m

Descripció de l’arbre

Roure de gran port i bellesa, de capçada ample i
simètrica. Les branques creixen llargues fins al terra i
de forma esfèrica al voltant del tronc. Situat al nord
oest de la masia de Can Ponsic, a prop del torrent de
la Betzuca.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Roure de grans dimensions, es troba en mig d’un prat.
Un roure de menor mida creix al seu costat. Protegirlo evitaria una possible tala en un futur.

Si

y: 4598620,190

2,15m
15,30 x 14,20
Arrodonida i irregular
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Roure de Can Ponsic.1 Vista general

Roure de Can Ponsic.2 Vista general
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 19
Nom de l’arbre

Alzina Sant Quirze Jardí

Espècie

Alzina – Quercus ilex

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Alzina de gran mida, creix en tres branques principals.
L’arbre es troba inclinat cap al pendent que dóna al
torrent. La capçada creix inclinada i es concentra en
un costat.
UTM: x: 422533,762 y: 4598391,377

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça

Entre Pallàs-Llobater i Ronda d’Arraona

Ref. Cadastral

Sense referència cadastral

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

1,38 / 1,35 / 1,2 (es ramifica a 0,54m)

Alçada

10,7m

Descripció de l’arbre

Alzina de gran mida, creix en tres branques principals.
L’arbre es troba inclinat cap al pendent que dóna al
torrent. La capçada creix inclinada i es concentra en
un costat.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Alzina de gran port i bellesa, destaca entre la
vegetació dels voltants. Està situada entre dos carrers,
en un punt on podria acabar tallada en una poda. Si es
protegís s’evitaria una possible tala.

12,6 x 16,8
Oberta i arrodonida
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Alzina de Sant Quirze Jardí.1 Vista des de la base

64

Alzina de Sant Quirze Jardí.2 Vista general
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Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 20
Nom de l’arbre

Pollancre gros de Can Ponsich

Espècie

Pollancre – Populus nigra

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situat al marge del camí de Can Ponsic, al lateral que
dóna al torrent.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 422328

Finca / Adreça

Can Ponsic

Ref. Cadastral

2387509DF2928N0001TX

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,9m

Alçada

28,05m

Descripció de l’arbre

Pollancre de grans dimensions, destaca per la seva
gran mida i tronc gruixut. Es veu antic i robust.
Presenta algunes marques a la part inferior,
probablement degut a cartells i senyalitzacions que
s’hi varen col·locar.

Si

y: 4598356

14,5m

Propostes de gestió

Observacions
Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Arbre antic i llarg, de gran port i bellesa. Aporta
naturalitat a l’entorn, i s’imposa amb la seva mida a la
vegetació que l’envolta, aportant ombra als vianants
del camí durant les èpoques de primavera i estiu.
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Pollancre del camí de Can Ponsic.1 Vista general

Pollancre del camí de Can Ponsic.2 Vista general
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 21
Nom de l’arbre

Roure Can Vinyals I

Espècie

Roure martinenc – Quercus pubescens

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

El roure està situat a la cruïlla del camí que connecta
les masies de Ca n’Arús i Can Vinyals, en el punt que
es bifurca per a dirigir-se a uns horts.
UTM: x: 423499,138 y: 4597072,815

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça

Can Vinyals

Ref. Cadastral

08238A005000160000QI

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,6m

Alçada

16,92m

Descripció de l’arbre

Roure de gran port, soca ample i branques gruixudes.
Presenta una capçada densa i circular, que creix de
forma proporcional en tots els costats. L’arbre es
troba al lateral d’un camí de terra entre les finques de
Can Vinyals i Ca n’arús. Bon estat de salut, les
branques principals no es veuen podades ni alterades.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Arbre antic i gros. De gran port i bellesa. Situat en una
zona de camps. Seria interessant protegir-lo, doncs
presenta unes dimensions considerables. Una figura
de protecció oficial n’asseguraria la supervivència i
evitaria que se’l talés o malmetés.

3,07m
16,30 x 17,20
Oberta i arrodonida
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Roure de Can Vinyals I.1 Vista general

69

Roure de Can Vinyals I.1 Vista general

70

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 22
Nom de l’arbre

Roure Can Vinyals II

Espècie

Roure de fulla gran – Quercus petraea

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

L’arbre es troba situat a un lateral del camí que es
bifurca i condueix cap a la finca de Can Vinyals.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 423469,259

Finca / Adreça

Can Vinyals

Ref. Cadastral

08238A006000080000QQ

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

3,02m

Alçada

16,4m

Descripció de l’arbre

Roure antic, de soca ample i gran mida. Dues de les
branques han estat podades per a facilitar el trànsit
pel camí de terra que condueix a la masia de Can
Vinyals. Una altre va ser podada a l’infectar-se del
banyarriquer del roure. Les retallades al brancatge
probablement han afectat al desenvolupament de
l’arbre, que presenta unes dimensions reduïdes en
relació a la seva edat i fortalesa de la base.
-

Propostes de gestió

Observacions
Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Si

y: 4597136,122

2,95m
9.80m
Arrodonida, irregular

Arbre antic i gros. Les retallades que ha patit n’han
afectat el creixement, doncs presenta una capçada
reduïda considerant la seva antiguitat. El fet de que es
trobi a un lateral d’un camí bastant transitat pels
propietaris de la finca, en dificulta la protecció, doncs
aquests podrien oposar-se a una protecció que en
restringís la poda i n’assegurés la conservació. Aquest
roure es troba situat a 4 metres d’una alzina de
dimensions i edat similars, la qual ha patit unes
conseqüències similars.
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Roure de Can Vinyals II.1 Vista de la soca

Roure de Can Vinyals II.2 Vista des de la base
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Roure de Can Vinyals II.3 Vista general

73

Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 23
Nom de l’arbre

Roure Can Vinyals III

Espècie

Roure martinenc– Quercus pubescens

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès comarcal

Descripció de l’entorn

L’arbre es troba situat en un pendent que actua com a
marge entre dos camps de conreu de la finca de Can
Vinyals, a prop del camí de terra que condueix a la
masia.
UTM: x: 423536
y: 4597134

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça

Can Vinyals

Ref. Cadastral

08238A005000160000QI

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

3,08m

Alçada

20,56m

Descripció de l’arbre

Roure martinenc de gran port i bellesa, de soca
gruixuda i capçada àmplia. Roure de majors
dimensions trobades fins el moment en el municipi.
Les branques creixen llargues, amb múltiples
bifurcacions, formant una capçada densa i gran. Es
troba situat al marge de dos camps de conreu, en una
pendent, pel que no ha estat alterat per cap poda ni
malmès per la maquinària. Aquest relatiu aïllament ha
permès que es desenvolupés sense problemes,
assolint unes dimensions i una bellesa espectaculars.
-

Observacions
Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

3,2m
23,3m
Arrodonida, en para-sol

Roure antic i gran. Al no haver estat alterat, presenta
un port i bellesa excepcionals, assolint les proporcions
i estructura propis d’un arbre de la seva espècie i edat.
Protegir-lo asseguraria que aquest es pogués
desenvolupar amb normalitat com ho ha fet fins ara, i
evitaria una possible tala per part dels propietaris.
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LOCALITZACIÓ:

75

FOTOGRAFIES:

Roure de Can Vinyals III.1 Vista general

Roure de Can Vinyals III.2 Vista de la capçada des de la base
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 24
Nom de l’arbre

Lledoner Can Vinyals

Espècie

Lledoner – Celtis australis

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

El lledoner es troba al costat de la finca de Can
Vinyals, al marge del camí que discorre al lateral de la
masia, en el pendent que cau cap al torrent.
UTM: x: 423431,728 y: 4597066,367

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça

Can Vinyals

Ref. Cadastral

08238A005000400000QT

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,76m

Alçada

13,1m

Descripció de l’arbre

Lledoner de grans dimensions, situat davant la finca
de Can Vinyals, al marge del camí que dona al torrent.
De soca gran i d’elevada alçada, destaca entre els
arbres del voltant. Es veu antic i vigorós, creix vertical i
amb força. Segons explica el propietari de la finca, va
ser impactat per un llamp anys enrere, ferida de la
qual ja està recuperat.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Arbre de gran port i bellesa, de dimensions
considerables. La seva mida el converteix en un
lledoner admirable, el qual aporta bellesa al camí rural
en el que es troba. Si es protegís, s’asseguraria que
aquest roman en el seu lloc i amb bon estat de
conservació.

3,15m
18,08m
Arrodonida i alta
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LOCALITZACIÓ:

78

FOTOGRAFIES:

Lledoner de Can Vinyals.1 Vista general

79

Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 25
Nom de l’arbre

Plataner de tres besses

Espècie

Plataner – Platanus x hispanica

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

L’arbre es troba situat al marge esquerra del torrent
de la Betzuca, a l’alçada de los Rosales, en el punt on
la riera discorre per sota el pont de les vies del tren
dels FGC.
UTM: x: 423808,601 y: 4597639,917

Coordenades UTM
ETRS 31N

No

Finca / Adreça

Horts del Colomer

Ref. Cadastral

3879501DF2937N0001LO

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

1,67m / 1,56m / 1,64m

Alçada

28,05m

Descripció de l’arbre

Plataner de grans dimensions. De gran port i bellesa.
De la base creixen tres grans branques que s’eleven
rectes. En una d’elles hi va quedar inserida una barra
de metall, la qual estava clavada al terra i ha quedat
absorbida per la mateixa branca.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Arbre de gran port i bellesa, excepcional dins la seva
espècie degut a la particularitat de presentar tres
grans branques.

4,50m
20,60m
Ovalada, en forma de fus, per cada bessa
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LOCALITZACIÓ:

81

FOTOGRAFIES:

Plataner del torrent.1 Vista general

Plataner del torrent.2 Vista general

Plataner del torrent.3 Vista de la soca. Pal de ferro adherit a la base de la bessa central
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 26
Nom de l’arbre

Àlber gros del torrent

Espècie

Àlber – Populus alba

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

L’arbre es troba situat al marge del torrent que dóna
al camí, a uns tres metres d’aquest.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 422116,018

Finca / Adreça

Camí de Can Ponsic

Ref. Cadastral

08238A009000310000QA

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,33m

Alçada

26,92m

Descripció de l’arbre

Àlber de grans dimensions, de soca grossa i tronc llarg.
L’arbre es troba poc alterat, no presenta podes ni
tales de branques importants, ha pogut créixer
tranquil·lament i amb força. Les dimensions de l’àlber
són considerables en relació a la seva espècie, es veu
antic i en bon estat de salut.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Arbre de gran port i bellesa, de mida considerable en
la seva espècie. Presenta un bon estat de salut.
Protegir-lo evitaria que se’l malmetés o talés en una
gestió de poda o manteniment del torrent.

Si

y: 4598481,514

2,38m
13,9m
Ovalada
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Àlber gros del torrent.1 Vista general

84

Àlber gros del torrent.2 Vista general des del camí de Can Ponsic

85

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 27
Nom de l’arbre

Xiprer antic cementiri

Espècie

Xiprer – Cupressus sempervirens

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

El xiprer es troba en mig del parc on es trobava l’antic
cementiri de Sant Quirze.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 422875,715

Finca / Adreça
Ref. Cadastral

Al parc entre Passatge de la Terra Alta i Avinguda
Egara
3090002DF2939S0001TT

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,44

Alçada

10,23

Descripció de l’arbre

Xiprer de grans dimensions, de soca i capçada amples.
Arbre vell, el qual se situava en mig de l’antic
cementiri del poble. Actualment és un record de
l’antiga funció de l’espai on es troba, el qual es va
convertir en un parc quan es va urbanitzar i edificar en
la zona. Inicialment es varen deixar dos dels grans
xiprers que hi havia, tot i que un va caure i va ser
retirat. D’aquest segon, actualment tan sols en queda
la soca.
-

Propostes de gestió

Observacions
Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Si

y: 4598769,535

1,08m
5,70 x 6,10
Acampanada

Aquest xiprer seria interessant conservar-lo i protegirlo, no només per la seva bellesa i naturalitat que dóna
a l’entorn, si no també per a recordar l’antic cementiri
que anteriorment ocupava la zona.
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LOCALITZACIÓ:

87

FOTOGRAFIES:

Xiprer de l’antic cementiri.1 Vista general

Xiprer de l’antic cementiri.2 Imatge vella. Es pot veure
l’exemplar de xiprer que es trobava al costat.
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 28
Nom de l’arbre

Olivera vella

Espècie

Olivera – Olea europaea

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

L’olivera se situa a l’entrada principal del parc de les
morisques, entrant a mà dreta, a uns 15 metres de la
porta.
UTM: x: 423743,731 y: 4598311,984

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça

Parc de les morisques

Ref. Cadastral

3886301DF2938N0001IE

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,92

Alçada

10,13

Descripció de l’arbre

Olivera de gran port i bellesa, de capçada simètrica i
circular. De branques baixes i soca ample, la qual es
bifurca a la base. Es pot apreciar que l’arbre és antic
robust. Se situa a l’entrada del parc de les morisques.
Aquesta es va plantar amb la creació del parc, pel que
no és autòctona ni te un origen en el poble.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

L’arbre presenta unes dimensions considerables dins
de la seva espècie. La soca ample i grans arrels
denoten antiguitat, les quals aporten bellesa a l’arbre.
Si es protegís s’asseguraria que creixés sense
problemes i s’evitaria una possible tala.

8,02
9,89 x 10,1
Arrodonida
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Olivera vella.1 Vista general des de l’entrada del parc de les morisques

90

Olivera vella.2 Vista general
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Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 29
Nom de l’arbreda

Pollancreda del torrent

Espècie

Pollancre – Populus nigra

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbreda d’interès comarcal

Descripció de l’entorn

La pollancreda es troba situada en mig del torrent que
discorre entre les finques de Can Vinyals i Ca n’Arús.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 423593,552

Finca / Adreça

Can Vinyals

Ref. Cadastral

08238A005000120000QK

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

4,08 – 3,65/2,83 -3,26 – 3,07 – 2,49

Alçada

30m aprox

Descripció de
l’arbreda

Conjunt de pollancres de gran port i bellesa.
Presenten unes soques grans i amples, i uns troncs
allargats i alts. Pollancres de majors dimensions
trobades al municipi. D’un d’ells en creixen dues grans
besses de la base. Presenten un bon estat de salut i no
es veuen alterats per l’home, això sembla degut a que
es troben a l’eix del torrent, sota els marges, en una
zona de difícil accés, entre pendents pronunciades i
poblades per esbarzers.
-

Propostes de gestió

Observacions
Valors que justifiquen
l’interès de l’arbreda

Si

y: 4597087,812

5,5 - 6,55 - 3,75 - 3,56 - 2,9
En forma de fus

Els arbres presenten unes dimensions considerables.
El fet de protegir-los com a arbreda d’interès local
asseguraria el fet de que poguessin créixer sense la
possibilitat de que se’ls talés en una gestió forestal.
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Pollancreda del torrent.1 Vista general

93

Pollancreda del torrent.2 Vista de la base

Pollancreda del torrent.3 Vista de la base
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 30
Nom de l’arbreda

Roures i alzines de Can Vinyals

Espècie

Roure – quercus pubescens / Alzina – Quercus ilex

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbreda d’interès local

Descripció de l’entorn

Conjunt d’arbres localitzat al sud de la finca de Can
Vinyals, a uns 300 metres d’aquesta, seguint el camí
que creua el torrent.
UTM: x: 423569,796 y: 4596931,756

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça

Can Vinyals

Ref. Cadastral

08238A005000170000QJ

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

1,70 i 1,82 els roures, 2,07 l’alzina

Alçada

18,85 / 15,61 / 9,68

Descripció de
l’arbreda

Arbreda formada per dos roures i una alzina de grans
dimensions. Tot i que no són els de major mida
presents en la zona, són arbres antics amb una
capçada ample, els quals aporten ombra i bellesa a
l’entorn.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbreda

Tot i que els exemplars d’aquesta arbreda no
presenten les majors mides trobades en el municipi, el
seu conjunt aporta encant i naturalitat a la zona,
formant un espai ombrívol i tranquil al costat del camí
de terra. Les seves capçades altes i amples es veuen a
la distància.

1,97 i 2,05 els roures i 3,78 l’alzina
Allargades, irregulars.
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Roures i alzina.1 Vista des dels camps de Can Vinyals
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Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 31
Nom de l’arbre

Roure de Yurimaguas

Espècie

Roure de fulla gran – quercus petraea

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Roure localitzat al final del carrer Yurimaguas, a uns
30 metres de les últimes cases.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 423417,245

Finca / Adreça

El Castellet / Carrer de Yurimaguas

Ref. Cadastral

3376803DF2937N0001TO

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

3,26m

Alçada

12,14m

Descripció de l’arbre

Roure de grans dimensions, de soca ample i gran port.
Es troba aïllat en mig d’un camp, a la urbanització del
Castellet. Probablement es trobava en el bosc que
ocupava la zona, i al desforestar-la per a construir el
van respectar degut a les seves dimensions i bellesa.
Actualment presenta un bon estat de salut, i es situa
al costat d’un gran xiprer que creix vertical a uns 30
metres.
-

Propostes de gestió

Observacions
Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Si

y: 4597488,715

2,82m
12,20 x 18,50
Arrodonida, ample i densa

Les seves grans dimensions i antiguitat, així com la
àmplia capçada aporten bellesa a l’entorn, actualment
poblat per camps. La figura del roure destaca en la
zona, i és apreciat pels veïns del barri.
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LOCALITZACIÓ:

98

FOTOGRAFIES:

Roure de Yurimaguas.1 Vista general

Roure de Yurimaguas.2 Vista des de la base
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Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 32
Nom de l’arbre

Figuera de la dona

Espècie

Figuera – Ficus carica

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

L’arbre creix en un petit tal·lus situat a un lateral del
Camí antic de rubí, en el punt en el que aquest creua
amb l’avinguda del camp.
UTM: x: 423125,679 y: 4597601,236

Coordenades UTM
ETRS 31N
Finca / Adreça

El Castellet / Camí antic de Rubí

Ref. Cadastral

2977705DF2927N0001OT

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

1,98 i 1,73

Alçada

6,98m

Descripció de l’arbre

Figuera antiga, de gran port i bellesa. De la base en
creixen dues gruixudes besses, les quals generen una
capçada circular i ample. Les branques de la base
varen ser podades 3 anys enrere en una gestió
d’estassada del terreny, per tal d’adaptar-lo per a
urbanitzar-lo. En aquesta ocasió una dona els va avisar
de la presència de l’apreciat arbre i en va evitar la tala,
motiu pel qual la figuera rep aquest nom.
-

Observacions
Propostes de gestió

Si

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

3,87m
10,5m
Aplanada i allargada

Figuera antiga i de grans dimensions. Aquesta és un
dels pocs vestigis de l’antiga zona boscosa que
ocupava la zona, ara urbanitzada i convertida en el
barri del Castellet. El fet de trobar-se aïllada, entre
arbustos i canyes, fa que destaqui encara més, i alhora
aporta naturalitat i bellesa a l’entorn.
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LOCALITZACIÓ:

101

FOTOGRAFIES:

Figuera de la dona.1 Vista de la base

Figuera de la dona.2 Vista general
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 33
Nom de l’arbre

Àlber antic del torrent de la font del pont

Espècie

Àlber – Populus alba

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Situat a la llera del torrent de la font del pont, a uns
40 metres dels pisos que donen a l’avinguda de Can
Pallàs.
UTM: x: 422435,777 y: 4598823,021

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça
Ref. Cadastral

2689606DF2928N0001FX

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,34m

Alçada

33,94m

Descripció de l’arbre

Àlber de grans dimensions, es veu antic i robust. El
tronc creix alt i fort, assolint una gran alçada. L’arbre
creix a dos metres del petit rierol que circula paral·lel
al torrent de la Betzuca. Es troba envoltat per varis
exemplars d’àlbers, tot i que aquest és el que
presenta unes majors dimensions.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Les dimensions de l’àlber són considerables, tot i que
la soca no és realment ample, presenta una alçada
admirable. La zona on es troba situat es veu ben
conservada i l’arbre no presenta alteracions causades
per l’home, pel que ha pogut créixer amb comoditat.
Si es protegís, es podria assegurar de que continuï
desenvolupant-se sense problemes.

2,81m
18,2m
En forma de fus
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LOCALITZACIÓ:

104

FOTOGRAFIES:

Àlber antic del torrent de la Font del Pont.1 Vista des de la base
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 34
Nom de l’arbre

Salze del torrent de la Font del Pont

Espècie

Salze – Salix alba L.

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Al costat del pont de Can Pallàs que creua el torrent
de la Font del Pont, a la llera del rierol.

Coordenades UTM
ETRS 31N

UTM: x: 421782,648

Finca / Adreça
Ref. Cadastral

Situat a la llera del torrent, al costat del pont del
carrer de la Grípia
Sense referència cadastral

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

3,95m

Alçada

21,1m

Descripció de l’arbre

Salze de grans dimensions. Presenta una soca
gruixuda, un brancatge espès i un bon estat de salut.
El fet de trobar-se a la llera del torrent ha afavorit que
es desenvolupés sense problemes i amb poca
interacció amb l’home.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Salze de mida considerable dins la seva espècie. La
visió d’aquest des de la base resulta espectacular
degut a l’amplada de la soca i la densitat del
brancatge. L’arbre aporta bellesa a l’entorn i està
situat en un punt on es poden admirar les seves
dimensions.

Si

y: 4598981,639

4,52m
15,5 x 17,4
Arrodonida i irregular
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

107

Salze del torrent de la Font del Pont.1 Vista des de la base
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 35
Nom de l’arbre

Pollancre gros del Torrent de Can Vinyals

Espècie

Pollancre – Populus nigra

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Es troba situat a un dels marges del camí que
connecta la masia de Can Vinyals amb el Camí dels
Monjos, a tocar del Torrent de Can Vinyals.
UTM: x: 422708,438 y: 4596474,724

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça
Ref. Cadastral

08238A005000350000QP

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

3,55m

Alçada

39,7m

Descripció de l’arbre

Salze de grans dimensions. Presenta una soca
gruixuda, un brancatge espès i un bon estat de salut.
El fet de trobar-se a la llera del torrent ha afavorit que
es desenvolupés sense problemes i amb poca
interacció amb l’home.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Salze de mida considerable dins la seva espècie. La
visió d’aquest des de la base resulta espectacular
degut a l’amplada de la soca i la densitat del
brancatge. L’arbre aporta bellesa a l’entorn i està
situat en un punt on es poden admirar les seves
dimensions.

5,15m
19,2m
Ovalada, en forma de fus
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Pollancre del torrent de Can Vinyals.1

Pollancre del torrent de Can Vinyals.2

110

Pollancre del torrent de Can Vinyals.3 Vista de la soca
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 36
Nom de l’arbre

Xiprer de Can Ponsich

Espècie

Xiprer

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Es troba situat al bosquet de davant la masia de Can
Ponsich, a un camí paral·lel al de la Font dels
Caçadors, creuant el Torrent de la Betzuca.
UTM: x: 422010,702 y: 4598194,476

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça

Can Ponsic

Ref. Cadastral

08238A010000110000QH

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,38m

Alçada

24,97m

Descripció de l’arbre

Xiprer de gran port i bellesa, d’una espècie poc
freqüent. Destaca entre la vegetació de la zona, la
qual està composta principalment per pi blanc.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Al ser una espècie poc freqüent, l’arbre destaca en la
vegetació de la zona, aportant bellesa i biodiversitat a
l’entorn. Les seves dimensions són considerables, amb
una gran alçada i soca ample. Resulta admirable a la
vista.

2,65m
10,9m
Cònica
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Xiprer de Can Ponsic.1 Vista des de la base

Xiprer de Can Ponsic.1 Vista general
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 37
Nom de l’arbre

Alzina de la residència Assís

Espècie

Alzina – Quercus ilex

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

Alzina antiga, de soca i capçada amples. Creix
saludablement en un bosquet del jardí de la
residència. Presenta alguna petita poda, però es veu
molt ben conservada.
UTM: x: 422234,296 y: 4598570,832

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça

Avinguda Can Ponsic s/n

Ref. Cadastral

2387510DF2928N0001PX

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,48m

Alçada

12,96m

Descripció de l’arbre

Alzina antiga, de soca i capçada amples. Creix
saludablement en un bosquet del jardí de la
residència. Presenta alguna petita poda, però es veu
molt ben conservada.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Alzina de gran port. Aquesta aporta ombra i bellesa al
jardí de la residència. Es veu antiga, i la seva soca
grossa i capçada ample i baixa donen ombra i sensació
de tranquil·litat al racó on es troba l’arbre.

2,98m
20,75m
Arrodonida, irregular
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Alzina de la Residència Assis.1 Vista general

Alzina de la Residència Assis.2 Vista general

115

Alzina de la Residència Assis.3 Vista de la capçada
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 38
Nom de l’arbre

Alzina de Can Barnola

Espècie

Alzina – Quercus ilex

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

L’alzina es troba situada a un marge del camí de Can
Barnola, al lateral de la porta d’entrada més interior
del mateix camí.
UTM: x: 422094,981 y: 4596806,362

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça

Carrer dels Castanyers

Ref. Cadastral

08238A011000650000QF

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,05m

Alçada

12,24m

Descripció de l’arbre

Alzina de gran port i bellesa. Situada a un lateral del
camí de Can Barnola, aporta ombra i frescor al tram
que discorre per l’entrada més interior de la finca. La
seva soca grossa, fulles arrodonides i capçada ample
indiquen antiguitat.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Alzina de gran port. Les seves grans dimensions
resulten admirables, i aporta ombra als vianants al
tram del camí on es troba. Si es protegís, s’asseguraria
que l’arbre no es talés en una gestió forestal.

2,47m
14,4m
Arrodonida
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Alzina de Can Bernola.1 Vista des del camí de Can Bernola

Alzina de Can Barnola.2 Vista general amb referència
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Alzina de Can Barnola.3 Vista de la capçada des de la base.
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Propostes de gestió

Característiques dels arbres

Dades de la
propietat

Localització

Classificació

Num 39
Nom de l’arbre

Roure de les Fonts

Espècie

Roure de fulla gran – Quercus petraea

Arbre/da d’interès
local / comarcal /
monumental
Autòcton

Proposat com a arbre d’interès local

Descripció de l’entorn

El roure es troba al barri de les Fonts, a la cantonada
formada pel Passeig del Ferrocarril i pel Carrer Josep
Mitats.
UTM: x: 419459,788 y: 4597140,743

Coordenades UTM
ETRS 31N

Si

Finca / Adreça

Passeig del Ferrocarril amb Carrer Josep Mitats

Ref. Cadastral

Sense referència cadastral

Població / CP

Sant Quirze del Vallès / 08192

Circumferència / Volt
de canó a 1,3m
Circumferència de la
soca
Amplada de la
capçada
Forma de la capçada

2,46m

Alçada

12,14m

Descripció de l’arbre

Roure antic, el qual destaca per la seva solitud enmig
del carrer i per la seva gran mida. Ha estat podat
prèviament en vàries branques principals, degut a que
es troba situat a pocs metres d’un bloc de pisos. Els
veïns es varen queixar en ocasions prèvies, pel que es
va haver de retallar el brancatge més pròxim a
l’edificació.

Observacions

-

Valors que justifiquen
l’interès de l’arbre

Roure de gran port. Aquest es troba aïllat a la vorera
del Passatge del Ferrocarril, envoltat de ciment i
edificis en una banda, i d’un petit parc a l’altre. L’arbre
aporta naturalitat a l’entorn, així com bellesa gràcies a
les seves grans dimensions. Ja ha estat podat
anteriorment, i degut a les constants queixes dels
veïns del bloc de pisos contigu, podria acabar sent
talat. Al protegir-se s’evitaria aquesta acció.

3,01m
16,6 x 16,53
Arrodonida i estesa
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LOCALITZACIÓ:

FOTOGRAFIES:

Roure de Les fonts.1 Vista general
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Roure de Les fonts.2 Vista general

Roure de Les fonts.3 Vista del tall d’una branca principal.
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9. PROPOSTES D’ITINERARIS PER A
VISITAR ELS ARBRES CATALOGATS
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10. ANNEX. RECOMANACIONS DE GESTIÓ
DELS ARBRES DEL CATÀLEG
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10. RECOMANACIONS DE GESTIÓ DELS ARBRES DEL CATÀLEG
I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte
Aquest document pretén protegir els arbres i arbredes que han estat afegits al Catàleg
d’arbres i arbredes d’interès local del municipi de Sant Quirze del Vallès, en base a
recomanacions i consells per a un bon manteniment i conservació dels exemplars escollits.
Aquest document és de caire provisional, doncs l’objectiu és el d’aprovar una ordenança
definitiva, en la que s’exposin les normes de protecció dels exemplars del catàleg, es defineixin
degudament les tipologies d’infraccions i les seves corresponents sancions. El termini per a la
presentació i aprovació d’aquesta ordenança és de 6 mesos des del ple i aprovació del catàleg
d’arbres i arbredes d’interès local de Sant Quirze del Vallès.
Així doncs, com s’ha esmentat anteriorment, aquest document té com a objecte protegir,
conservar i millorar les espècies vegetals d’interès biològic, paisatgístic i social del municipi,
d’acord amb els següents principis:
- El manteniment dels processos biològics essencials i dels sistemes ecològics bàsics.
- La preservació de la diversitat biològica.
- La utilització racional i ordenada dels recursos naturals garantint l’aprofitament sostenible de
les espècies i dels ecosistemes i la conservació i millora d’aquests.
- La preservació de les espècies arbòries i arbredes d’interès local per la seva bellesa dels
sistemes naturals, la monumentalitat dels arbres i el paisatge agroforestal.
2. Àmbit d’aplicació
Aquest document és aplicable a tot el terme municipal de Sant Quirze del Vallès, i afecta tots
els arbres o arbredes d’interès local que es declarin, siguin de titularitat pública o privada.
3. Marc normatiu
Llei 38/1972, de 22 de desembre de Protecció del Medi Ambient i la Llei 4/1989, de 4 de març,
de Conservació dels espais naturals i de la fauna i flora silvestres
Llei 12/85 de 13 de juny d’espais naturals:
- Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals
- Decret 47/1988, de 11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local
- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès
comarcal i d’interès local
Es consideren d’obligat compliment les especificacions tècniques incloses a les Normes
Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme publicades per la Fundació de l’Enginyeria Agrícola
Catalana vigents en cada moment
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4. Definicions
Als efectes d’aquest document s’entén per:
- Arbre d’interès local: Planta llenyosa que destaca dins del municipi per les seves
característiques de tipus biològic, paisatgístic, històric, cultural o social, i que prèviament al
corresponent procediment ha estat declarada com a tal i catalogada. Aquestes característiques
el fan mereixedor de formar part del patrimoni cultural i natural, que implica que sigui
d’interès públic la seva protecció i conservació.
- Arbreda d’interès local: Agrupació d’arbres que, per la seva espècie, mida, edat, bellesa,
composició, singularitat o història es considera destacable i digna de protecció per a la
col·lectivitat. Aquestes característiques la fan mereixedora de formar part del patrimoni
cultural i natural, que implica que sigui d’interès públic la seva protecció i conservació.
- Arbre monumental o singular: Arbre que, per la mida excepcional dins la seva espècie, per
l’edat, per la seva història o per alguna peculiaritat científica, és mereixedor de mesures de
protecció.
- Pla de protecció dels arbres d’interès local o comarcal afectats per obres: Pla que, en un
projecte de construcció, fixa les mesures necessàries de protecció dels arbres afectats.
- Preservació de l’interès local o comarcal: Conjunt de mesures destinades a salvaguardar el
patrimoni arbori de possibles danys, perjudicis o destrucció.
- Zona de seguretat radical: Espai a l’entorn d’un arbre que abasta la zona radical llenyosa i un
marge de seguretat, la protecció del qual ha de garantir l’estabilitat de l’arbre.

II. DECLARACIÓ D’ARBRATGE D’INTERÈS LOCAL
1. Els arbres i arbredes catalogats seran degudament identificats amb una placa instal·lada a
prop de l’arbre, on consti, almenys, la seva espècie, el nom comú, i el número de registre
de catàleg, així com també una breu descripció de l’exemplar.
2. Als propietaris se’ls expedirà un certificat acreditatiu de la seva declaració i se'ls notificaran
de les actuacions recomanades a realitzar sobre l’arbrat.
3. S’advertirà al personal de manteniment de l’Ajuntament de que el tractament d’aquests
arbres i arbredes ha de ser diferenciat de la resta dels arbres.
4. Criteris de valoració per a la catalogació d’arbres:
Els paràmetres que es valoren a l’hora d’incloure un arbre dins del Catàleg són, principalment,
la mida , l’edat, la història, les seves qualitats estètiques, la singularitat, l’interès botànic, la
seva ubicació i altres punts excepcionals.
a) Espècie arbòria, prioritàriament arbres autòctons.
b) Característiques biomètriques (alçària, volta de canó a 1,3 m, amplada de la capçada, alçada
fins a la primera branca, vigorositat , estabilitat). La valoració serà major si té dimensions
destacables.
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c) La longevitat. L’edat d’un arbre és molt variable depenent de l’espècie de què es tracti, però
generalment l’edat mínima d’un arbre que ha evolucionat sense patir malures ni altres
agressions alienes es calcula en 50 anys. Quant a l’edat màxima, n’hi ha molts que sobrepassen
el miler d’anys.
d) Interès històric, emblemàtic, cultural i/o tradicional. Els successius canvis que s’han produït
en l’ampliació i urbanisme de Sant Quirze del Vallès al llarg de la seva història han ocasionat la
desaparició de moltes zones verdes i jardins. Sovint només resten els arbres com a
reminiscències dels antics jardins i del nostre passat agrícola. En aquest cas, són l’últim reducte
de la història d’aquell indret, ja que gràcies a la seva longevitat són, molt sovint, els únics
testimonis vius de la història dels barris i de la ciutat. Amb la seva catalogació es pretén
protegir-los i preservar-los per a la memòria popular.
e) Singularitat, peculiaritat, raresa, interès botànic o científic, qualitats estètiques o
paisatgístiques. Exemplars d’arbres i plantacions procedents d’altres zones climàtiques s’han
desenvolupat extraordinàriament al nostre poble gràcies a un clima especial i també, sovint,
gràcies a les tasques acurades de manteniment. Aquests exemplars adults mereixen ser
conservats com a patrimoni del poble mitjançant la seva inclusió en l’esmenta’t Catàleg. En
altres ocasions la singularitat pot significar la presència de l’únic exemplar d’una espècie al
barri. La biodiversitat, a més de necessària per assegurar la continuïtat de la flora i fauna del
planeta en un espai natural, és també important dins d’una ciutat com a mostra de la
vegetació que és pròpia d’altres zones geogràfiques.
f) També es consideraran aquells arbres aïllats que compleixin condicions anteriors i que es
trobin situats en espais agrícoles, com a mesura de protecció dels hàbitats de marge agrícoles.
5. Criteris de valoració de les arbredes:
a) Àmbit territorial amb riquesa ecològica i paisatgística (arbredes fluvials, mosaic agroforestal,
disposició en fileres en forma de passeig, etc.).
b) Funció que desenvolupen: corredor ecològic, conservació de biodiversitat o varietat
d’hàbitats, en successió ecològica, etc
c) Interès històric, emblemàtic cultural, tradicional i/o paisatgístic
d) Singularitat, raresa o interès botànic o científic de l’arbreda

III. CATÀLEG D’ARBRES I ARBREDES D'INTERÈS LOCAL.
1. Catàleg d’arbres i arbredes d'interès local.
a) Es crea el Catàleg d’arbres i arbredes d’interès local.
b) El Catàleg té com a objecte el registre ordenat amb la fitxa de catalogació ( característiques
biomètriques i geogràfiques i descripció i valoració) de tots i cadascun dels arbres i arbredes de
patrimoni natural i paisatgístic d’interès local per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

129

c) El Catàleg és competència de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a qui correspon la seva
actualització, conservació, guarda i custòdia. L’accés a la informació continguda en el Catàleg
és públic.
d) L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès divulgarà el contingut del Catàleg per mitjà de la
seva publicació. Així mateix, aplicarà les noves tecnologies per donar a conèixer els arbres i
arbredes catalogats.
2. Alta en el Catàleg.
a) La declaració d'arbre d’interès local es realitzarà per acord del Ple Municipal de
l’Ajuntament, d’ofici o a petició dels propietaris del terreny on radiqui l’arbre, amb informe
previ de la Taula de catalogació dels arbres i arbredes d’interès local.
b) La declaració d’arbreda d’interès local es realitzarà per acord del Ple Municipal de
l’Ajuntament, a petició del propietari, amb informe previ de la Taula de catalogació dels arbres
i arbredes d’interès local.
c) Per a la proposta de declaració d'arbre o arbreda d’interès local s’elaborarà una fitxa de
catalogació.
d) En cas que el titular de l’arbre o arbreda 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, a la qual se li donarà audiència perquè manifesti el
que convingui.
e) En els expedients iniciats a instància de part, el termini màxim per resoldre serà de sis
mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. La falta de resolució expressa produirà
efectes desestimatoris de la proposta.
f) L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès informarà a l’administració competent de la
Generalitat de Catalunya de les altes i baixes que es produeixin en el Catàleg d’arbres i
arbredes d’interès local de Sant Quirze del Vallès.
g) En els casos en que l’Ajuntament consideri oportuna la declaració d’algun d’aquests
elements com a arbre o arbreda d’interès comarcal o d’interès monumental, realitzarà una
petició en aquest sentit a les administracions competents per tal que valorin aquesta
possibilitat.
h) L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès informarà que caldrà respectar els arbres sobre els
quals s’hagi iniciat l’expedient de declaració, evitant-ne l’aprofitament total o parcial.
3. Fitxa de catalogació.
La Taula de catalogació elaborarà la proposta de fitxa de les espècies seleccionades, que
inclourà les següents dades:
1. Numeració en el Catàleg.
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2 Identificació: Nom escollit per a l’arbre o arbreda, espècie arbòria (nom científic i nom en
català), autòcton o exòtic i grau de protecció
4. Localització: descripció de l’entorn i coordenades UTM
5. Dades de la propietat: Terme municipal, barri, carrer o plaça, parc o jardí i propietari
5. Característiques dels arbres: mides (alçària, volta de canó, amplada de la capçada, perímetre
de la soca) i descripció general de l’arbre
5. Propostes de gestió: Breu descripció i justificació dels paràmetres valorats per la seva
catalogació
6. Fotografia
7. Plànol de situació i coordenades geogràfiques
4. Baixa del Catàleg.
a) Es pot produir la baixa del Catàleg per mort, per pèrdua de la singularitat o per causes
justificades d’interès públic.
b) Correspon al Ple la declaració de baixa del Catàleg, que es podrà tramitar d’ofici o per
iniciativa del propietari del terreny on radiqui l’arbre o arbreda
c) En tot cas, serà necessari l’informe previ de la Taula de catalogació dels arbres i arbredes
d’interès local, en que s’especificarà el número de catàleg, el nom de l’espècie, les
característiques de l’arbre, el motiu de la baixa i, si és el cas, el motiu de la mort
d) En cas de mort, l’arbre es retirarà de la via pública o privada, per tal de preveure possibles
podriments o caigudes
IV. TAULA DE CATALOGACIÓ D’ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS LOCAL.
1. Taula de catalogació d’arbres i arbredes d’interès local
a) Es crea la Taula de Catalogació d’arbres i arbredes d’interès local
b) La Taula està formada pels següents membres, nomenats per el/la Cap d’Àrea de Territori i
Medi Ambient:
- El regidor o regidora de Medi Ambient
- Dos tècnics municipals de Medi Ambient
- Dos tècnics municipals de Cultura
- Fins a quatre membres de la Comissió de la Serra o ciutadans que manifestin el seu interès
c) La Taula té les competències que li atorga aquest document relatives a la declaració,
catalogació, seguiment i avaluació de la protecció i conservació del patrimoni arbori d’interès
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local. Elaborarà informes de manteniment i conservació dels exemplars, així com propostes de
catalogació de nous exemplars.
d) La Taula de catalogació es reunirà com a mínim un cop a l’any.
V. CONSERVACIÓ DE L’ARBRATGE D’INTERÈS LOCAL
1. Manteniment i conservació dels arbres o arbredes catalogades.
a) La responsabilitat del manteniment i conservació de l’arbre o arbreda catalogat correspon al
propietari, amb l’assessorament, si escau, de l’Ajuntament
b) Quan sigui necessari, seria convenient realitzar les següents tasques de manteniment:
- Poda de manteniment i neteja. Es recomana tallar branques només en cas imprescindible Operacions d’estabilitat arbòria
- Tractament fitosanitari
c) En qualsevol cas, en tots els treballs de conservació i manteniment que s'executin en els
arbres i arbredes d'interès local caldria avisar i informar prèviament a l’Ajuntament, per a que
aquest tingui constància de les alteracions que pateixi l’exemplar.
d) L’Ajuntament podrà realitzar inspeccions per tal de valorar els aspectes biomecànics, l’estat
fitosanitari o altres aspectes dels arbres catalogats. En cas que es detecti que un arbre
catalogat presenta defectes o alteracions, o que el seu estat de senescència o decadència
evidenciïn deficiències que puguin fer pensar en la necessitat de realitzar una intervenció, la
Taula de catalogació emetrà un informe descrivint-ne l’estat de conservació. La Taula de
catalogació podrà recórrer a l’assessorament de tècnics especialitzats en arbres monumentals.
A la vista d’aquest informe, el/la Cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient resoldrà recomanant
la intervenció adequada.
2. Regulació de les visites
La Taula de catalogació podrà recomanar a l’Ajuntament que miri de regular o limitar les visites
a un arbre o arbreda declarats d’interès local, si estan sotmesos a un pla de recuperació i/o
tenen tractaments que així ho recomanin.
VI. RECOMANACIONS PER A LA CONSERVACIÓ DELS ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS LOCAL.
1. Recomanacions de conducta responsable envers els arbres i arbredes d’interès local.
a) Respectar els arbres catalogats com a exemplars, identificats per la fitxa de catalogació
b) Mantenir en bon estat la superfície que envolta els arbres catalogats
c) Evitar tallar, arrencar total o parcialment els arbres catalogats, així com tampoc malmetre’ls
per qualsevol mitjà
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d) Caldria evitar la tala o arrencada massiva o total de l’arbreda. Només serà acceptada per
raons de seguretat i per explotació. En aquest cas caldrà un Pla de gestió i explotació de la
massa forestal aprovat pel departament competent
e) Per a la realització de tractaments de conservació i manteniment dels arbres i arbredes
catalogats es recomanaria obtenir la prèvia autorització municipal, sense perjudici de les
competències que sobre la matèria puguin correspondre a altres administracions
f) Per a qualsevol actuació urbanística (disseny, projecció i execució) que s'hagi de realitzar en
l'entorn pròxim a l’arbre o arbreda, seria convenient adquirir prèviament una autorització
municipal
g) Quan, per raons d’interès públic, sigui impossible preservar l'element protegit en la seva
localització original, l'Ajuntament podrà recomanar el seu trasplantament
h) En aquells casos en què la tala sigui l’única alternativa viable es podrà requerir, en la forma
en què s’estableixi des de l’Ajuntament, una plantació compensatòria per equilibrar el
patrimoni malmès
VII. RECOMANACIONS DE PROTECCIÓ DELS ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS LOCAL EN ELS
TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ
1. Protecció dels arbres d’interès local que puguin ser afectats per obres
1. En cas d’obres, transport de materials o moviments de màquines pesades a prop de l’arbre
catalogat caldria prendre mesures de protecció, amb els següents objectius:
- Preservar el patrimoni arbori
- Conservar i protegir els arbres i arbredes catalogats, així com el seu entorn
- Reduir els riscos de danys als arbres
- Evitar la caiguda d’arbres i branques
- Posar en valor la vegetació afectada per una obra
- Incrementar i preservar el valor paisatgístic del lloc
2. Especialment, es consideren activitats que poden afectar als arbres d’interès local les
següents:
a) Obres de nova urbanització
b) Obres de reforma, de remodelació o de reurbanització
c) Obres de condicionament i millora
d) Obres de demolició
e) Obres viàries
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f) Obres de canalització d’infraestructures
g) Treballs de manteniment
h) Muntatges d’estructures per a actes multitudinaris com ara espectacles, fires o
competicions esportives
i) Obertura de rases
j) Altres
2. Tipus de danys Els danys a evitar poden ser directes o indirectes.
1. Danys directes:
- Arrels tallades
- Ferides a l’escorça, al tronc o al coll de l’arrel
- Branques trencades o ferides
- Afectació per rebaix al terreny
- Altres
2. Danys indirectes:
- Afectació per reblert del terreny
- Alteració de l’estructura, la textura o la qualitat del sòl
- Compactació del sòl
- Canvi en l’aportació o disponibilitat de l’aigua
- Restricció del volum de sòl explorable per l’arrel
- Degradació paisatgística o ecològica del lloc
- Altres
3. Recomanacions específiques de protecció d’arbres en cas d’obres
a) En cas d’obres, transport de materials o moviments de màquines pesades a prop de l’arbre
catalogat caldria aplicar les normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme i totes
aquelles que es publiquin i hi tinguin relació.
b) Convindrà tenir en compte les següents consideracions:
• La vegetació existent no s’hauria de fer servir com a eina de suport de treballs d’obra
• No s’haurien de penjar o recolzar eines, màquines, vehicles, cordes, cables, rètols ni
altres elements de senyalització
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• Convindria evitar la instal·lació de casetes d’obra en la zona de protecció, així com
dipòsits de material de construcció o l’abocament de materials residuals de construcció, tals
com runes, ciment, dissolvents, combustibles, olis o aigües residuals al voltant de l’arbre.
• Caldria evitar transitar amb maquinària o modificar el nivell del sòl a la zona de seguretat
radical dels arbres.
4. Pla de protecció dels arbres
1. Qualsevol actuació l’execució de la qual pugui afectar els arbres o arbredes d’interès local
catalogats hauria d’obtenir la prèvia autorització municipal. A tal efecte, caldria presentar a
l’Ajuntament un Pla de protecció dels arbres d’interès local catalogats afectats per l’actuació
que hauria de contemplar els següents aspectes:
a) Identificació de l’arbre o arbreda protegit
b) Desenvolupament el Pla de protecció de l’arbre d’interès local, en el que s’han de reflectir
els següents aspectes:
• Delimitar les zones de protecció de l’arbre
• Establir les mesures de protecció individuals dels arbres i determinar el pressupost de les
mesures
• Establir mesures de senyalització necessàries
• Establir el calendari de senyalització, execució i retirada de la protecció
• Preveure l’adequada informació als operaris
• Definir propostes de millora al projecte per tal de protegir l’arbre i la vegetació circumdant si
presenten interès ecològic, adaptació de les obres, aplicació de tècniques que possibilitin la
comptabilització de les obres amb la conservació dels exemplars
2. En fase d’execució de les obres s’haurien de tenir en compte les consideracions del pla de
protecció de l’arbrat aprovat, així com altres que puguin constar en l’autorització atorgada.
5. Tipus de mesures de protecció dels arbres d’interès local.
1. En funció del tipus d’actuació es podrien utilitzar les següents mesures de protecció:
a) Tanques
• Tanca simple mòbil, metàl·lica i articulada, generalment de 1,5 a 2 m d’alçada amb ancoratge
de peus de formigó suficientment pesats
• Barrera de seguretat rígida portàtil, ja sigui de formigó o de plàstic plena d’aigua
• Tanca prefabricada o elaborada per aquest ús, de fusta o metàl·lica amb una alçària mínima
de 1,2 m essent recomanable de 1,8 m
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• Les tanques de protecció haurien de circumdar completament l’àrea de vegetació de manera
que protegeixin els elements vegetals de la maquinària o per les accions de tipus laboral
• S’haurien de situar fora de la zona de protecció d’arrels en cas de realitzar rases o
excavacions, en general a 2,5 m i 2 m de la zona de degoteig dels arbres cònics o a l’alçada /2
d’un arbre columnar amb un màxim de 3 m
b) Proteccions individuals:
La tanca hauria de ser de material resistent preferentment de fustes entrelligades o
pneumàtics, amb 2 metres d’alçada com a mínim i sempre superior al gàlib de la maquinària.
c) Protecció de branques:
• Aixecament de branques amb tensors o cordes, tot protegint el tronc amb fustes i cautxú
• Caldria fer una poda de seguretat de branques seques o perilloses
2. Proteccions de la zona de seguretat radical
a) Per garantir l’estabilitat de l’arbre cal delimitar la zona de seguretat radical, que ha
d’abastar la zona radical llenyosa de l’arbre i un marge de seguretat igual o superior al 20% del
seu radi, amb un mínim de 2,5 metres. En cas de ser inferior s’hauria de justificar de forma
adient.
b) En cap cas s’haurien d’obrir rases o excavacions dins de la zona de seguretat radical dels
arbres o arbustos.
c) Sobre la zona de seguretat radical no s’haurien d’abocar mai terres, pedres grans, residus de
formigonada, ni altres tipus de restes d’obra.
3. En cas d’afectació per obertura de rases o altres excavacions en les proximitats dels arbres:
a) No s’hauria d’extreure la terra de tota l’àrea de la zona de protecció de l’arbre
b) No s’haurien de tallar arrels de diàmetre superior a 5 cm , per la qual cosa és necessari
realitzar l’excavació manualment
c) Els talls de les arrels convindria que fossin rectes i nets i s’haurien de realitzar amb xerrac o
tisora de podar
d) Caldria protegir les arrels de la dessecació o glaçades amb recobriment ( jute o similar) o
mantenir-les humides mentre estiguin al descobert.
e) En cas de danyar arrels de més de 5 cm, caldria fer el tall net i recte i reobrir la rasa de forma
manual utilitzant sorres o terra de qualitat
f) Caldria evitar excessiva compactació en el rebliment de la rasa. Es pot col·locar material
drenant al costat de les arrels per evitar danyar-les
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4. En casos excepcionals es podria arribar a practicar una poda de reducció de capçada per
garantir l’estabilitat de l’arbre
6. Informació als operaris
a) Abans de començar les obres caldria informar els operaris de l’obra de la importància de la
conservació de la vegetació, del significat de la senyalització i de les conseqüències dels danys
ocasionats
2. Els operaris haurien de conèixer les propostes de protecció previstes en aquest document,
així com les especificacions del Pla de protecció de la vegetació
3. Els operaris haurien de conèixer per a què serveixen els espais delimitats com a zones de
protecció o com a zones de seguretat radical, que caldria considerar com a zones d’exclusió
7. Disposicions específiques per a la instal·lació o manteniment de línies aèries elèctriques i
telefòniques
Els treballs d’esporga relacionats amb el manteniment de línies elèctriques o telefòniques ,
convindria que s’ajustessin a allò que disposa la legislació de prevenció d’incendis o altres
legislacions sectorials relacionades. Caldria que aquests treballs es desenvoluparan sota la
supervisió del tècnic municipal competent en la matèria i tindrien especial cura a minimitzar
els danys físics i estètics a l’arbre. Les companyies subministradores d’aquests serveis haurien
de sol·licitar el corresponent permís d’esporga i assumir les directrius marcades pel tècnic
municipal.
VIII. INFRACCIONS I SANCIONS
1. Competències de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Degut al caràcter provisional d’aquest document, i a l’absència de normativa i imposició, fins a
l’aplicació i aprovació de la ordenança municipal, l’Ajuntament tan sols podrà recomanar,
informar i aconsellar sobre el tracte convenient a realitzar sobre els arbres del catàleg, pel que
fins que la ordenança sigui vigent, no es podran aplicar sancions per les possibles infraccions o
danys causats en l’arbrat protegit.
Un cop aprovada l’ordenança, correspondrà a l'Ajuntament exercir el control del compliment
d'aquesta, exigir l’adopció de mesures correctores, assenyalar limitacions, realitzar totes
aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas
d'incompliment.
L'Ajuntament actuarà d'ofici o per denúncia. Les denúncies seran comprovades mitjançant
visita d’inspecció i es notificaran als denunciants les resolucions que s'adoptin El propietari de
l'arbrat catalogat d’interès local haurà de permetre l’accés al personal acreditat de
l'Ajuntament per tal de dur a terme la visita d’inspecció En tot allò no previst en aquesta
ordenança serà d’aplicació el Decret 287/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat
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