PROCÉS CONSULTA CIUTADANA PER A LA REDACCIÓ DEL
PLA DIRECTOR DE L’ARBRAT DE L’HOSPITALET

L’Ajuntament de l’Hospitalet té la voluntat de procedir a l’elaboració del Pla Director de
l’Arbrat de la ciutat.
En aquest sentit, i de conformitat amb el previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC), s’obre un període de consulta pública de quinze dies hàbils a comptar de
l’endemà al de la publicació, que es durà a terme mitjançant la web municipal i en
relació als següents punts:
ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES VOLEN RESOLDRE AMB EL PLA
DIRECTOR
Al llarg dels darrers anys i amb l’objectiu de dotar la gestió pública de l’arbrat dels
instruments de planificació i intervenció més adequats en cada moment, l’Ajuntament
ha elaborat diversos documents per a concretar els procediments a seguir a l’hora
d’administrar l’espai públic i garantir un arbrat saludable i funcional des del punt de
vista ambiental i social.
L’any 2005 es va elaborar un Pla director dels espais verds i l’arbrat de la ciutat,
aquest pla aprovat l’any 2007 ha marcat les directrius i els criteris per a les actuacions
d’aquests darrers deu anys.

Al 2015 també es va elaborar el Pla estratègic per a carrers que cercava solucions
concretes als problemes de l’arbrat en diverses tipologies de carrers i l’Estudi de risc
de l’arbrat de les Escoles i Instal·lacions municipals.
Entre el 2016 i inicis d’aquest any s’ha elaborat el Pla de risc de l’arbrat viari, i el Pla
de poda de l’arbrat viari constituint el Pla de gestió de l’arbrat viari de la ciutat.
Al 2016 s’ha treballat en l’elaboració del Protocol mediambiental per tal de definir com
ha de ser la cobertura arbòria segons la tipologia del carrer i poder quantificar els
beneficis ambientals de l’arbrat en quant a la seva cobertura arbòria i fixació del CO₂.

Considerant, per una altra part que la major part de l’arbrat present als carrers són
arbres heretats de plantacions realitzades al voltant dels anys 70 i inicis dels 80 on es
prioritzava la plantació i poder tenir arbrat als carrers, per damunt d’una selecció de
l’espècie més adient i adaptable a l’espai disponible. Això ha provocat al llarg dels
anys problemes tant interferències que provoca, com per la necessitat de treballs de
poda periòdics per tal de mantenir espècies d’un gran port potencial en espais reduïts,
el que a més ha produït una pérdua de la seva estructura, augment de podridures,
manca de vitalitat i greus deficiències en la seva estabilitat.
És per tot l’exposat, i tenint en compte els treballs ja realitzats i la necessitat de
renovar, adaptar i protegir l’arbrat es considera necessàri la redacció del Pla director
de l’arbrat.
NECESSITAT I OPORTUNITAT DEL PLA DIRECTOR
Hi ha nombroses evidències científiques que posen de manifest que la infraestructura
verda és una de les claus de l’habitabilitat de les ciutats. L’arbrat és considerat un
element urbanístic fonamental en la definició de l’estructura urbana de les ciutats i en
la valoració de la qualitat de l’espai públic.
És, doncs, una part essencial de la infraestructura verda urbana, constitueix una xarxa
que interconnecta tots els espais verds i hàbitats de la ciutat, actuant com element
organitzador de la trama urbana i com coberta dels carrers.
L’aportació de l’arbrat no ve determinada, només, per l’efecte estètic que dóna a la
ciutat, ni tan sols pel valor patrimonial que li hem otorgat, sino que contribueix de
manera decisiva sobre la qualitat ambiental, i per tant, sobre la qualitat de vida de les
persones, pels seus beneficis ambientals i socials sobre la població.

Tot i que els beneficis de la presència dels arbres a la ciutat són molts, també cal tenir
en consideració alguns aspectes importants; per una part els arbres urbans són éssers
vius, que canvien de forma i volum en el temps i a més no estan ubicats en el medi
natural dels arbres, sinó a la ciutats, el que fa que es troben sotmesos a nombrosos
factors que condicionen el seu desenvolupament, com són el clima urbà, la
compactació del sòl, la contaminació atmostfèrica, el vandalisme, les obres, les podes,
la reducció del seu espai vital, la inadequada elecció de l’espècie, ubicació ... i per altra
part presenten també alguns inconvenients o desserveis com poden ser la generació
d’al·lèrgies, les emissions de compostos orgànics volàtils, la capacitat invasora, els
efectes negatius sobre el paviment, la presència de fulles, flors i fruits a les voreres.., i
a més estan sotmesos a la intervenció de nombrosos actors: els ciutadans, els gestors

dels espais verds i els diferents departaments municipals. Aquesta varietat i quantitat
d’agents que afecten a l’arbrat complica la seva gestió.
La gestió dels arbres no és, doncs, un tema menor, sinó que s'ha d'entendre com un
dels aspectes de major importància en la gestió de les ciutats.
Si volem fer una gestió eficient dels recursos municipals cal disposar d’un instrument
de treball que marqui uns principis bàsics, orienti les decisions i que actui de marc de
referència en la planificació i la gestió, que ajudi a protegir, conservar i millorar el
patrimoni arbori de la ciutat, maximitzant els seus beneficis i minimitzant els
inconvenients.
Considerant, per una altra part que la major part de l’arbrat present als carrers són
arbres heretats de plantacions realitzades al voltant dels anys 70 i inicis dels 80 on es
prioritzava la plantació i poder tenir arbrat als carrers, per damunt d’una selecció de
l’espècie més adient i adaptable a l’espai disponible. Això ha provocat al llarg dels
anys problemes tant interferències que provoca, com per la necessitat de treballs de
poda periòdics per tal de mantenir espècies d’un gran port potencial en espais reduïts,
el que a més ha produït una pérdua de la seva estructura, augment de podridures,
manca de vitalitat i greus deficiències en la seva estabilitat.
OBJECTIUS BÀSICS DEL PLA DIRECTOR
L’objectiu d’aquest Pla Director de l’Arbrat (PDALH) és disposar d’un instrument de
treball que marqui uns principis bàsics que orientin les decisions i que actuin de marc
de referència en la planificació i la gestió, i que ajudin a protegir, conservar i millorar el
patrimoni arbori de la ciutat, maximitzant els serveis i funcions que els arbres
proporcionen a la ciutat i el benestar de les persones.
L’objectiu final és poder generar i gaudir d’un arbrat sa, dinàmic, biodivers, madur,
segur, identitari i sostenible, que ha de disposar de les millors condicions per al seu
desenvolupament, adaptat a l’ecosistema urbà.

Els objectius específics que comportaran les diferents actuacions a treballar es
concreten en:


planificar, ordenar i gestionar l’arbrat de la ciutat



preservar, millorar i augmentar el patrimoni arbori



incrementar la cobertura arbòria



establir criteris per al disseny de l’arbrat en la trama urbana



fomentar la biodiversitat arbòria



protegir l’arbrat de qualsevol afectació directa o indirecta



millorar les condicions dels arbres de la ciutat, per obtenir els màxims serveis
ambientals i socials

Aquest

objectiu ha d’aconseguir-se, a més, amb un ús racional de la despesa

econòmica pública, minimitzant les incidències o molèsties amb els ciutadans i amb un
risc, associat als arbres, mínim.

INSTRUMENTS COMPLEMENTARIS
El PDALH és una eina transversal a nivell municipal, ja que estableix diverses
col·laboracions amb l’Urbanisme, Circulació, Mobilitat i Patrimoni, tant per les
afectacions d’arbres per obres, el disseny de noves urbanitzacions i infraestructures,
les indemnitzacions per danys als arbres.

Es preveu, també, el desenvolupament de documents específics per a garantir el
compliment dels acords del Pla Director com són:

Documents a desenvolupar:


Normes tècniques específiques



Ordenança reguladora de l’ús i protecció dels espais verds i arbrat urbà, dotant
a l’arbrat del valor patrimonial que li correspon.



Catàleg d’arbres d’interès local amb l’objectiu de proporcionar mesures
especials de protecció en funció dels seus valors.

Les ordenances proporcionen el valor i força jurídica mentre que el PDALH aporta el
caràcter tècnic i de gestió. D’aquesta manera amb la publicació de les ordenances i el
PDALH queden definides les línies mestres que s’han de seguir per a la protecció i
posada en valor de l’arbrat urbà, tant present en la vida de tots els ciutadans.
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