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Preàmbul 
 
La urbanització creixent del territori modifica el paisatge així com canvia la 
cobertura i usos del sòl. Aquesta modificació afecta  la vegetació i la fauna 
autòctona.  
 
En els darrers decennis els espais periurbans de Barcelona han patit una enorme 
transformació. Els municipis propers a Barcelona han sigut molt dinàmics 
econòmicament. Les raons principals de la transformació són l’increment 
demogràfic i el canvi d’estratègies d’aprofitament del territori. En el cas que ens 
ocupa, el municipi de Castelldefels ha variat la seva fisonomia per tal d’assolir un 
aprofitament del territori a base d’espais comercials, zones destinades a 
equipaments, i sobretot , per  destinar àmplies àrees a un ús residencial.  
 
Així doncs, el municipi  ha experimentat un creixement urbanístic intens i ràpid. En 
poc temps, la creixent urbanització ha assolit nivells altíssims d’ocupació del 
territori, arribant al nivell actual en què es pot considerar que la pràctica totalitat 
del terme municipal es troba urbanitzada, salvada la zona de muntanya que es 
troba integrada dins del Parc Natural del Garraf. L’ús agrícola del sòl en el municipi 
pràcticament ha desaparegut. 
 
Aquest fet provoca un sentiment social de creixent valoració del verd i un 
reconeixement cada vegada més gran d’aquells elements arboris que han 
sobreviscut a la transformació urbanística. 
 
És en aquest context, que la Unitat Intermèdia de Medi Ambient i Serveis Urbans, 
de la Secció de Via Pública i Medi Ambient, integrada a l'Àrea de Serveis Territorials 
de l’Ajuntament de Castelldefels, encarrega aquest treball per tal de disposar 
d’informació acurada d’aquells arbres que poden resultar d’interès pel municipi.  
 
El present treball s’ha dut a terme entre els mesos de maig i octubre de 2016.  
 
Degut a que la climatologia condiciona directament l’estat vegetatiu i l’estat sanitari 
dels arbres que es poden contemplar en aquest treball, cal esmentar  que la 
primavera ha estat d’una pluviometria normal després d’un hivern suau i sec, és a 
dir, sense gelades i amb poques pluges. 
 
Les espècies d’arbres es presenten amb  la seva fisonomia pròpia d’estiu, amb les 
foliacions i floracions que comporta aquesta estació de l’any per a cada espècie. Les 
copes es presenten en general vestides i verdes. Les estructures arbòries no són 
tant evidents en quedar amagades pel conjunt foliar. 
 
El present treball sobre els arbres de Castelldefels és una continuació d’un primer 
treball realitzat durant la tardor de l’any 2008 titulat “Catalogació de l’arbrat 
d’interès dels espais públics de Castelldefels”. Es va portar a terme entre els mesos 
de setembre i desembre de 2008 per aquest mateix tècnic. El seu objectiu era 
identificar, relacionar i caracteritzar tots aquells exemplars arboris i de palmeres 
que tinguessin un grau d’interès suficient. 
 
En aquell treball es va descriure el mètode per arribar a identificar els arbres i els 
criteris per assignar un determinat interès a cada exemplar per tal de concloure un 
llistat definitiu. El resultat de tota aquella recerca va ser una relació que incloïa una 



arbreda i fins a 17 arbres que eren susceptibles de ser declarats d’interès local pel 
consistori.  
 
També es van assenyalar fins a 47 arbres remarcables que podien resultar d’interès 
didàctic. 
 
L’arbreda esmentada, és la darrera pineda del delta del Llobregat de titularitat 
pública dins del terme de Castelldefels. És un reducte de l’antiga pineda que 
s’estenia per tota la plana deltaica i que, ara, és discontinua i es troba 
fragmentada, entre infraestructures viaries i reparcel·lacions. Gran part d’aquelles 
pinedes antigues ara estan esclarissades per poder edificar i els pins supervivents 
formen part de molts jardins de propietats privades. Alguns resten en espais 
públics.  
 
Els 17 arbres proposats com a arbres d’interès local presentaven trets característics 
que els feien destacar per sobre de la resta d’arbres del municipi. Segons el tret 
bàsic que definia el seu interès, es poden classificar en: 
 
-Arbres que destaquen per ser testimonis dels paisatges ancestrals, com per 
exemple el margalló de Can Vinyes i el roure de l’Av Constitució, testimonis per una 
banda de la vegetació típica del Massís del Garraf i, per altre, dels antics boscos, 
primordialment d’alzina i roure. 
 
-Pins pinyoners que formaven part de l’antiga pineda del delta del Llobregat, com 
per exemple el pi del passeig del Pi Tort, el pi del passeig dels Pins, el pi de 
l’Autovia i el pi del parc del Mar. 
 
-Arbres que destaquen per ser testimonis de la història o d’antics aprofitaments 
agrícoles, com per exemple, el plàtan de l’estació, la figuera de la Masia Lormont, 
l’antic garrofer de Can Vinyes, el garrofer de Can Vinyes, l’olivera de Can Vinyes, el 
lledoner de l’Església  i el xiprer del carrer Església. 
 
-Arbres que destaquen per la mida, com per exemple, l’eucaliptus de l’Autovia, 
l’eucaliptus de l’av. Constitució, el pollancre del Canal Olímpic i el pi del passeig del 
Bosc. 
 
El 24 de gener de 2009 es va produir una ventada de la qual es guarda bona 
memòria entre les persones que van patir els efectes de la caiguda d’arbres o 
afectacions en els béns i infraestructures. Es van donar vents de més de 100 km/h 
desprès d’un episodi intens de pluges. Aquesta combinació va provocar la caiguda 
de soca-rel de nombrosos arbres, sobre tot de pins blancs, i una trencadissa 
general de branques.  
 
Respecte al llistat original esmentat, en el present treball de recerca s’han constatat 
les següents pèrdues: 
  
 -La figuera de la Masia dels Canyars la qual presentava greus problemes de 
sustentació de les seves branques. 
 
 -El pollancre del Canal Olímpic. 
 



 -El roure de l’av. Constitució, amb una edat estimada de més de 200 anys, i 
que ja es trobava en un estat molt decrèpit. 
 

Objectius 

Així doncs, el present treball pretén posar al dia les dades sobre els arbres d’interès 
del Municipi, contemplant diverses vessants: 

- Actualitzar la informació de caire tècnic que descriu els exemplars d’interès 
local proposats en el treball  “Catalogació de l’arbrat d’interès dels espais 
públics de Castelldefels” de 2008. Constatar la pèrdua d’alguns exemplars i 
proposar la inclusió d’altres. 

 
- Amb la informació que conté el present treball, en el capítol referit al protocol 

per a dur a terme la declaració dels arbres com a arbres d’interès local, el 
Consistori pot dur a terme les gestions encaminades a la declaració formal 
d’aquests. Aquest fet  permet la seva inclusió en el llistat corresponent de la 
Generalitat de Catalunya i és la millor contribució per a la seva protecció en 
el futur.  
 

- Diagnosi bàsica que ha de permetre una millor gestió posterior dels arbres a 
través de millores de l’entorn o a través dels mitjans de manteniment. 
 

- Informació de caire didàctic que permet una posterior divulgació d’aquests 
elements del patrimoni de Castelldefels. ºEn aquest treball es facilita també 
el text que faria d’introducció, i les fitxes de dues especies d’arbres, que 
poden servir com a exemple dels texts que contindria una publicació en 
format de guia de camp amb el títol “El arbres de Castelldefels”. Aquesta 
publicació permetria als ciutadans de Castelldefels aprofundir en el 
coneixement de les principals especies d’arbres que configuren el paisatge 
del municipi. Només caldria complementar la informació facilitada amb una 
redacció per a cada espècie proposada i un suport gràfic suficient.  

 
L’espai públic de Castelldefels conté un gran nombre d’arbres amb diferents graus 
d’interès. Cal remarcar d’inici, que dins del terme municipal no s’ha localitzat cap 
arbre que pugui ser considerat com a “arbre monumental”. En canvi, els arbres que 
es poden considerar d’interès local o inclús una arbreda que podria assolir la 
categoria d’arbreda d’interès comarcal, hi són presents. En total han estat 
descrits  17 arbres i una arbreda que es poden considerar d’interès local.   

També, cal definir l’arbre d’interès didàctic, segon l’objectiu d’aquest treball, i, 
per això, es localitzen i es descriuen els exemplars que puguin respondre a aquesta 
definició. Són aquells arbres, que encara que no assoleixen la mida potencial que 
pot desenvolupar la seva espècie i no posseeixen trets que els qualifiquin com a 
arbres d’interès local; es troben en fase juvenil o adulta, ben formats, i són 
representatius de la seva espècie i, per tant, poden ser un model de referència.  

 
 
En resum, el present treball sobre els arbres d’interès de Castelldefels parteix de la 
vessant tècnica que descriu l’exemplar que es tracta per, a continuació, fer 
referència a les  possibles mesures de protecció i es proposen accions concretes.  
 



No es pretén descriure botànicament les diferents espècies d’arbres. Per accedir a 
aquest coneixement existeixen multitud de publicacions de diferents nivells que 
classifiquen botànicament i descriuen amb exactitud meticulosa tots els trets 
característics de cada espècie analitzant en profunditat les seves estructures. 
 
S’esmentaran els principals trets de cada arbre de forma entenedora, fent mencions 
a la història, a la tradició, als seus possibles usos i a les propietats medicinals, 
fugint de llenguatges botànics poc entenedors per al públic general. L’objectiu és 
que tothom, des d’un escolar a una persona adulta pugui entendre sense problemes 
el contingut del text. 
  

Mètode de treball 

• Recull d’informació de la Unitat Intermèdia de Medi Ambient i Serveis Urbans 
de l’Ajuntament de Castelldefels, dels tècnics de l’empresa municipal Jarfels, 
gestora de la conservació de les zones verdes del municipi, i d'altres. 

• Localització d’arbres a través del reconeixement directe amb recorreguts 
exhaustius a través del terme municipal. 

• Fotografies de satèl·lit i aèries del territori, per tal de localitzar i 
posteriorment ubicar de forma fidedigna els arbres d’interès en coordenades 
geogràfiques. 

• Presa de dades per tal de dimensionar i descriure les principals 
característiques de l’arbre. Avaluació visual de l’estat de l’arbre. Fotografies. 
Elaboració de les corresponents fitxes. 

• Assignació dels graus d’interès.  

• Redacció d’un exemple de text base per a la publicació “Arbres de 
Castelldefels”. Fotografies d’exemplars representatius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ELS ARBRES D’INTERÉS LOCAL 
 
Normativa associada a la declaració d’un arbre d’ interès local 

 
Podem comprovar com la societat ha incorporat l’element natural al llistat 

d’elements d’interès que tradicionalment es valoren (arquitectònics, artístics, 
arqueològics...), per tal de preservar-lo a l’hora de transformar el medi.   
 
S’han introduït conceptes de respecte i preservació del medi natural a través de 
figures legals que regulen i preserven àmbits que conserven elements d’interès 
únicament naturals com són els parcs naturals, els parcs agraris, les zones 
d'especial protecció per a les aus (ZEPA), etc. 
 
Un pas endavant en aquest sentit es va produir amb la publicació del Decret 
214/1987 de 9 de juny  del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya on es contempla la regulació legal lligada a la declaració 
d’arbres monumentals, on textualment en el text introductori es defineix:  
 

“[...] El valor monumental, històric o científic que tenen determinats 
exemplars d’espècies arbòries fa que formin part del patrimoni cultural de 
Catalunya, i que sigui d’interès públic la seva conservació i protecció; [...]”. 

 
En aquest decret es defineixen els trets per considerar els arbres d’interès 
monumental de Catalunya i, al seu article 2, es decreten mesures de protecció: 
 

“Mesures de protecció 
2.1  Els arbres declarats monumentals es consideraran protegits. 
2.2 Aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los i arrencar-los 
totalment o parcial, així com de danyar-los per qualsevol mitjà. 
2.3 Per a la realització dels tractaments silvícoles i fitosanitaris que 
calguin al manteniment del bon estat de l’arbre caldrà l’autorització 
prèvia del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.” 

 
 
Posteriorment, s’emet el Decret 47/1998 d’11 de febrer, del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya sobre la declaració 
d’arbres d’interès local i comarcal, on es contempla que, a més, dels arbres 
catalogats com a monumentals, s’han de tenir en compte els que presenten un 
interès a nivell de municipi i/o comarca. Textualment en el text introductori del 
Decret s’esmenta: 
 

“Existeixen, però, altres arbres dels quals, tot i que no assoleixen el grau de 
notorietat dels anteriors, també se’n considera necessària la seva protecció i 
conservació per les seves característiques i popularitat dins el municipi o 
comarca”. 

 
 



Aquest Decret regula els tràmits que s’han de dur a terme per part de 
l’administració pública competent, per tal d’incloure en el catàleg corresponent els 
arbres d’interès local i/o comarcal, així com les mesures de protecció que tindran: 
 

 
 
“Article 2 

2.1  Els arbres declarats d’interès comarcal o d’interès local es 
consideraran protegits. 
2.2 Aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los o arrencar-los 
totalment o parcial, així com de danyar-los per qualsevol mitjà. 
2.3  Per a la realització dels tractaments silvícoles i fitosanitaris que 
calguin per al manteniment del bon estat de l’arbre caldrà l’autorització 
prèvia de l’administració que ha fet la declaració”. 

 
I descriu els criteris que es faran servir per tal de qualificar d’interès els arbres. 
 
Posteriorment, s’emet el Decret 120/1989 de 17 d’abril, sobre la declaració 
d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i d’interès local, on textualment es cita 
en el text introductori: 
 

“El valor monumental, històric o científic que tenen determinats grups d’arbres 
els fa que formin part del patrimoni cultural de Catalunya i implica que sigui 
d’interès públic la seva conservació i protecció.” 

 
I, a continuació, es regulen els tràmits necessaris per  dur a terme la declaració 
corresponent a través de l’Administració pública competent, fent esment de la 
protecció que implica: 
 

“Article 2 
2.1 Les arbredes declarades monumentals, d’interès comarcal o 
d’interès local, es consideraran protegides. 
2.2 Aquesta protecció implica la prohibició de tallada o arrencada total 
o parcial, així com també de malmetre-les per qualsevol mitjà. 
2.3 Per a la realització dels tractaments silvícoles i fitosanitaris 
necessaris per al manteniment del bon estat del conjunt caldrà 
l’autorització prèvia de l’Administració que n’ha fet la declaració.” 

 
Entre d’altres trets, cal remarcar que la declaració d’arbredes d’interès local s’ha de 
realitzar per acord de l’Ajuntament a petició del propietari del predi on es radica el 
conjunt. Cal tenir en compte, també, la possibilitat de tramitar ajuts del 
Departament per a la seva conservació. 
 

“Article 7 
 El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà donar ajuts als 
propietaris dels terrenys on radiquin els conjunts declarats “Arbredes 
monumentals”, per a la seva conservació, protecció o millora, o, si s’escau, 
realitzar directament aquestes actuacions amb càrrec al seu pressupost.” 

 

Per últim cal fer esment de l’ORDRE MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració 
d'arbres monumentals i d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes declarats 
d'interès comarcal i local, on s’actualitzen les dades dels catàlegs corresponents. 

 



 

Protocol per la declaració d’arbres d’interès local 
 
Ordenança actual i proposta de modificació 
 
L’Ajuntament compta a hores d’ara amb una ordenança amb el títol de: “Ordenanza 
Municipal de Protección de Espacios Verdes y Paisaje Urbano  (07/10/1989) 
publicada en el BOP, núm. 240, de 7 de octubre de 1989, pàgina 38.  
 
En aquesta ordenança existeix un article del Capítol I, Arbrat viari, que declara la 
protecció de 5 espècies vegetals sense entrar a definir amb més detall:  
 

“Art. 11º.- Se declaran protegibles a todos los efectos y bajo todas las formas 
previstas por la Ley, las siguientes especies arbóreas presentes en el término 
municipal de Castelldefels: Pinus pinea (pino piñonero), Chamaerops humilis 
(palmito), Olea europaea (olivo), Ceratonia siliqua (algarrobo), y Olea 
europaea variedad Sylvestris (Acebuche)”. 

 
En el Capítol II en referència als espais verds privats existeix un article que fa 
referència a l’elaboració d’un catàleg: 
 

Art.13º.- El Ayuntamiento elaborará un “Catálogo de Protección de la 
Vegetación Urbana” en el que constarán los árboles o plantaciones que por sus 
características peculiares de belleza, antigüedad, historia o rareza, merezcan 
ser conservados. El Catálogo podrá incluir desde ejemplares aislados, hasta 
conjuntos de árboles y plantaciones de una misma especie o diferentes. El 
propietario del terreno donde éstos se encuentren no podrán proceder, sin la 
autorización municipal correspondiente, a su supresión. 
En el Catálogo se especificará, además, el criterio a seguir en el 
mantenimiento, poda, limpieza, tala y demás operaciones que puedan afectar 
al arbolado y plantaciones incluidas en dicho Catálogo. 
Art. 14ª.- El Ayuntamiento de Castelldefels podrá establecer convenios con los 
propietarios de los conjuntos o ejemplares incluidos en el Catálogo de 
Protección, para las prestaciones técnicas y de mantenimiento que son 
habituales y/o se acuerden. 
Art.15ª. Tanto en la ejecución del Planeamiento Urbano como en la redacción 
de la normativa urbanística se tendrán en cuenta los criterios que inspiraron la 
elaboración del “Catálogo de Protección”, la defensa y mejora del patrimonio 
verde y la mejora del paisaje urbano. 
En la concesión de licencias de obras particulares, los proyectos deberán 
ajustarse al “Catálogo de Protección “. Se mantendrá la misma obligación en 
los casos de cesiones de obra urbanizadora, unidades de actuación, planes 
especiales, estudios de detalle, etc.”. 

 

Com a disposició transitòria trobem el següent: 
 

El Ayuntamiento deberá aprobar el Catálogo de Protección de la Vegetación 
urbana en el plazo máximo de dos años siguientes a la entrada en vigor de la 
presente Ordenanza. 

 
No obstant, en no trobar-se referències explícites sobre la possibilitat de realitzar 
un catàleg d’arbres, jardins i plantacions d’interès singulars,  ubicats o no en espais 
públics, que puguin ser declarats d’interès local, es proposa una modificació de 



l’Ordenança Municipal de Protecció d’espais verds i paisatge de 
Castelldefels que reculli aquest catàleg, citant el següent:  
  

“L’Ajuntament elaborarà un Catàleg en el que s’inscriuran tant els 
arbres, que es denominaran d’interès local, com els jardins i 
plantacions que, per les seves característiques peculiars de bellesa, 
antiguitat, història o raresa, mereixin ser conservades com a patrimoni 
de la Ciutat.  
 
El Catàleg d’Arbres d’Interès Local de Castelldefels pretén recollir  els 
exemplars arboris i les plantacions més valuoses ecològica i 
històricament. La inclusió d’un arbre o plantació en el Catàleg suposa la 
seva preservació, tant si es tracta d’un exemplar de propietat 
municipal com si és de propietat privada. 
 
Qualsevol actuació, pública o privada, sobre els arbres o les plantacions 
inclosos en el catàleg requereix la prèvia autorització de l’Ajuntament, 
previ informe dels serveis tècnics municipals”. 
 

Caldria, en aquesta modificació puntual de l’Ordenança, incorporar mesures per a la 
seva protecció amb un règim sancionador adreçat a les infraccions en matèria de 
zones naturals i espais verds, definint per exemple que té la consideració d’infracció 
molt greu:   
 

“Realitzar qualsevol mena d’actuació sobre arbres o plantacions 
incloses en catàleg sense llicència municipal”.  
 

 
Procediment administratiu de declaració d’arbres d’interès local. 
 
Seguidament es proposa i detalla la sistemàtica que caldria seguir per aprovar els 
arbres o arbredes que han de formar part del Catàleg d’Arbres d’Interès Local de la 
ciutat de Castelldefels: 
     
Proposta d’arbres per a catalogar    
 
La Secció de Via Pública i  Medi Ambient i, concretament, la Unitat Intermèdia de 
Medi Ambient i Serveis Urbans, és el que haurà de rebre les propostes d’arbres per 
a catalogar. L’origen de les propostes pot ser divers:  tècnics de jardineria, 
ciutadans particulars, associacions de veïns, institucions particulars i públiques, 
etcètera. Totes les peticions s’hauran de fer per escrit, i tant si són presencials, per 
correu o per correu electrònic, s’haurà de registrar oficialment al registre de 
l’Ajuntament. 
   
En cas d’arbres privats, la petició de declaració d’arbre d’interès local, la farà el 
propietari de l’espai on s’ubica l’arbre o bé la Unitat Intermèdia de Medi Ambient i 
Serveis Urbans. 
   
La Unitat Intermèdia de Medi Ambient i Serveis Urbans realitzarà una visita a 
l’arbre en qüestió i elaborarà l’esborrany de la fitxa de catalogació, si és el cas. 
Posteriorment es convocarà la Comissió de Catalogació quan així es requereixi.   
 



Les propostes seran revisades per la Comissió de Catalogació constituïda per 
experts en biologia, història i jardineria, així com per un responsable d’Urbanisme i 
de la Secció Jurídica Administrativa , que decidiran l’interès de la seva catalogació.   
  
En cas d'acord favorable, en tots els casos, la secció Jurídica Administrativa de 
Serveis Territorials municipal redactarà la proposta de resolució definitiva per tal 
d’elevar-la al Plenari de l’Ajuntament. 
 
També en cas favorable i quan la petició s’hagi realitzat sobre un arbre de propietat 
privada sense que consti el vistiplau del propietari de l’arbre, es notificarà per escrit 
a aquest per part de la Secció Jurídica Administrativa de Serveis Territorials. El 
propietari en aquesta notificació serà informat també de que pot presentar 
al·legacions, si és el cas, en el termini de vint dies, i es demanarà el seu vistiplau 
formal per ser inclòs en l’expedient. 
  
En cas d'acord desfavorable la Secció Jurídica Administrativa de Serveis Territorials 
ho comunicarà al  propietari o peticionari.   
         
Proposta de Comissió de Catalogació   
  
La Comissió de Catalogació estaria constituïda per:  
 
 Responsable tècnic de la  Unitat Intermèdia de Medi Ambient i Serveis 
 Urbans de l’Ajuntament. 
 
 Responsable tècnic d’educació ambiental i sensibilització ambiental.  

 
Responsable tècnic de l’empresa Jarfels. 
 
Responsable tècnic de la part Jurídica Administrativa. 
 
Responsable tècnic d’Urbanisme. 
 
Tècnic extern contractat per l’estudi dels arbres d’interès del municipi. 
 
Tècnic extern del Servei de Parcs de la Generalitat, Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, Responsable dels arbres monumentals de Catalunya. 
 

Fitxa de catalogació     
 
La Comissió de Catalogació elaborarà o donarà ordres per l’elaboració de la fitxa de 
les espècies seleccionades, que inclourien les següents dades:  
  
Identificació: espècie arbòria (nom científic, nom català i nom castellà). 
Mides (alçària, volta de canó, capçada)  
Edat estimada  
Localització: barri, carrer o plaça, parc o jardí. Coordenades geogràfiques. 
Valoració i justificació dels paràmetres valorats per a la seva catalogació. 
Fotografia de l’exemplar. 
Plànol de situació. 
 
Aprovació definitiva i comunicació    



 
El Ple de l’Ajuntament de Castelldefels, aprovarà definitivament la catalogació de 
les propostes, a partir de la qual s’informarà de la catalogació al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, responsable dels arbres monumentals de Catalunya i de 
mantenir i publicar el llistat d’arbres d’interès local. Es publicarà la resolució en el 
DOG (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).   
 
La Secció de Via Pública i Medi Ambient, a través de la UI de Medi Ambient i Serveis 
Urbans vetllarà perquè s’actualitzi tota la documentació al respecte (la informació al 
web de l’Ajuntament de Castelldefels, les fitxes, el Catàleg, etcètera)    
 
Elaboració de fitxa definitiva i senyalització de l’arbre amb placa indicativa    
 
Amb l’aprovació definitiva, la UI de Medi Ambient i Serveis Urbans elaborarà la fitxa 
definitiva afegint el núm. de catàleg que li correspon. El núm. de catàleg es refereix 
al núm. de llistat d’arbre i l’any de catalogació. (Per ex. AIL 01-2016, és l’arbre 
d’interès local catalogat des de l’any 2016). La mateixa unitat ho comunicarà a 
Patrimoni municipal i a l’empresa Jarfels, responsable de la conservació de l’arbre o 
arbreda, si és el cas. 
 
Per altra banda se sol·licitarà la confecció d’una placa que es col·locarà al peu de 
l’arbre per significar-lo i informar als usuaris de la seva condició. A la placa es farà 
constar:   
"Arbre d’Interès Local  - nº Catàleg - Espècie (nom científic) - nom català – nom 
castellà - edat estimada - logotip de l’Ajuntament de Castelldefels". Exemple: 
 

 
 
   
Altres    
 



El temps màxim a transcórrer des de que es faci la petició de catalogació fins la 
seva resolució per part de la Comissió de Catalogació serà de sis mesos, a comptar 
des de l’entrada de la petició al registre de l’Ajuntament fins que la Comissió de 
Catalogació ho resolgui.   
 
Un cop resolt la Secció Jurídica Administrativa de l’Ajuntament disposarà de 30 dies 
per notificar la resolució, favorable o desfavorable, a l’interessat que ha iniciat la 
petició i/o al propietari en cas de tractar-se d’un arbre privat. En aquest segon cas, 
el propietari disposa de 20 dies per presentar al·legacions.   
            
Per a cada arbre proposat, s’obrirà un expedient amb tota la documentació referent 
a la seva aprovació o no. 
 
Baixes    
 
En el moment de produir-se la mort d’un arbre catalogat, la UI de Medi Ambient i 
Serveis Urbans emetrà un informe on s’especificarà el núm. de catàleg, el nom de 
l’espècie, les característiques de l’arbre i el motiu de la seva mort. Aquest informe 
s’arxivarà amb l’expedient de l’arbre en qüestió.  
   
L’arbre es retirarà de la via pública o privada, per tal de preveure una possible 
trencadissa o caiguda. Tanmateix la fitxa de l’arbre es retirarà del catàleg, passant 
a arxivar-se en l’expedient i en el llistat històric de baixes.   
  
Per altra banda, en algunes ocasions pot succeir que  un arbre  perdi la singularitat 
que el caracteritzava; en aquest cas, la Comissió de Catalogació decidirà la seva 
retirada del catàleg, arxivant la fitxa en l’expedient i en el llistat històric de baixes.   
 
Es redactarà un informe de les altes i baixes que s’han produït durant l’any en curs i 
s’informarà al Consell Plenari de l’Ajuntament quan s’escaigui.   
 
 
Gestió i manteniment  
  
Els conservadors  o el responsable de manteniment, són els encarregats de vetllar 
pel bon estat dels arbres catalogats, així com els inspectors de la via pública. A tal 
efecte es notificarà a l’empresa municipal Jarfels la declaració de l’arbre com 
d’interès local. 
  
També controlaran el bon manteniment de l’entorn de l’arbre i l’estat de la placa. 
   
En cas que l’arbre requereixi alguna actuació, aquests elaboraran l’informe 
corresponent i el remeten al departament a la Unitat Intermèdia de Medi Ambient i 
Serveis Urbans. Igualment, emetran un informe quan l’arbre resulti afectat  (per 
obres, per vandalisme, etc.).   
 
En general, quan un arbre presenta existència de defectes o alteracions, l’espècie 
vegetal, la mida i l’estat de l’arbre tenen molt a veure en la probabilitat de risc de 
caiguda. Si un arbre catalogat arriba a un estat de senescència o decadència que 
evidencien deficiències que puguin fer pensar en la necessitat de realitzar una 
intervenció, el departament responsable del seu manteniment  elaborarà un 



informe descrivint la situació. Aquesta serà valorada per la UI de Medi Ambient i 
Serveis Urbans, que prendrà una decisió en el sentit que s’estimi oportú.   
 
Si la placa és malmesa, vandalitzada o simplement no hi és, els responsables de 
manteniment ho notificaran a la UI Medi Ambient per tal que els responsables de 
manteniment de la senyalització la reposin o reparin, informant posteriorment de la 
reparació. 
 
Els responsables d'Urbanisme haurien de tenir present la ubicació de l'arbrat 
catalogat en tot moment o fer les consultes a l'àrea responsable per tal d'adaptar 
obres de reparació, millora i noves construccions en la mesura del possible amb 
l'objectiu de respectar la seva conservació. És recomanable fer el mateix amb 
arbres no catalogats, ja que en molts casos és evitable la tala d'exemplars que 
podrien convertir-se en dignes de catalogació i aportar qualitat als projectes 
urbanístics.  
 
 
Aspectes tècnics de la qualificació d’interès dels arbres 
 
Cal definir els principals trets característics de l’interès. Els enumerarem amb els 
criteris següents: 
 
Interès històric o cultural.  
S’atribueix aquest interès a aquells arbres en què la seva presència evoca moments 
de la història de la ciutat. Des dels boscos primigenis, a l’agricultura de muntanya 
iniciada en època dels romans o la formació del delta del Llobregat amb 
l’establiment dels pins en les sorres properes al mar, són fets històrics que 
perduren d’alguna manera per la presència d’exemplars arboris que han sigut 
testimonis directes o han deixat la descendència directa que ens acompanya. Ells 
són, en aquest cas, l’últim reducte de la història d’aquell indret ja què gràcies a la 
seva longevitat són, molt sovint, els únics testimonis vius de la història viscuda. 
Amb la seva catalogació es pretén protegir-los i preservar-los per a la memòria 
popular. 
 
Interès per mida 
S'atribuirà a aquells arbres que han assolit una mida destacable en relació a d’altres 
individus de la mateixa espècie. 
 
Interès per edat 
S'atribuirà a aquells arbres que han assolit una edat destacable, sent testimonis i 
acompanyants de la vida dels nostres avantpassats. 
  
Interès per ubicació 
S'atribuirà a arbres situats en llocs estratègics, com a finals visuals o remarcant un 
indret. 
 
Interès per raresa, singularitat, interès botànic o qualitats estètiques 
Es destacarà d'aquells exemplars d’arbres exòtics que s’han desenvolupat de forma 
òptima a Castelldefels, gràcies a un microclima especial i a la cura en el seu 
manteniment i que mereixen ser conservats com a patrimoni de la ciutat mitjançant 
la seva inclusió en el Catàleg. 
  



 
FITXES DELS ARBRES CONSIDERATS D’INTERÉS LOCAL. 2016.  

 
       
 
           
                                    Eucaliptus 
            
                
               Eucalipto 
           
               AIL-01         
 
  
                   
               27,50 m 
 

              305 cm 
        
              15 m 
  
                    

                                                                  50-80 anys 
                                                                                                                                                                           

 
                                                                                                
           
               Can Bou 

 
 Av. Castelldefels 118 
Lateral de l’Autovia / Av. de Castelldefels 118 
 
                                     X 414463 
              Y 4569207 
 
 
 
 
Eucaliptus de gran alçada. És un dels arbres més alts de Castelldefels. Interès per grandària, no tant per 
edat, fet que s'explica pel ràpid creixement d'aquesta espècie. No presenta podridures, però si branca 
seca que indica afectacions passades. Presenta un inici del procés de decaïment. La urbanització del 
carrer en el seu dia no va tenir en compte la creació d'un escossell adaptat a l'arbre. Es presenta un peu 
proper d’eucaliptus que condiciona el seu creixement. 
 
 
 
Cal fer un escossell més gran. En aquest cas pot ser, donada l'amplada de la vorera on es troba, de 2x2 
m o inclús 3x3 m. No descalçar el nivell de terres on ara es troba el coll de l’arbre. Si la demolició de 
paviment permet un cert gruix, afegir una capa de roldor.  
Cal una esporga de sanejament i una avaluació visual en alçada portada a terme per un trepa especialista 
en arboricultura per decidir la conveniència de instal·lar lligadures biodinàmiques apropiades per prevenir 
la trencadissa de branca. 

 
      ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Eucaliptus de l'Autovia 
Eucalyptus globulus 

 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES  
UTM 31 N  ETR S89 

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 

 



 

 
       
 
           
                                  Pi Pinyoner                               Eucaliptus 
            
              Eucalipto  
 
           
               AIL-02        
 
  
                   
              28 m 
 

             357 cm 
        
             25 m 
  
                    

                                                                  80-100 anys 
                                                                                                                                                                         

  
                                                                                                
           
               Montmar 

 
            

               Av. 305, 79  
                  
      

 
                            X: 413828 
 Y: 4569557 
                
 
Eucaliptus de gran alçada que arriba als 28 metres. Un dels arbres més grans de Castelldefels. Es 
presenta a tocar de la façana d'una propietat particular a la qual crea unes certes molèsties d'ombra, 
caiguda de fulles i per efecte de les arrels (afectacions lleus). Disposa d'un escossell just de mida. 
Estructura sana, sense podridures. Formació lliure que l'ha portat a desenvolupar un port esfèric ja que 
disposa de prou espai. Alt vigor que fa pensar en que aquest arbre pot desenvolupar una major grandària 
amb els anys. Interès per grandària. 
 
 
L'escossell que té és just per la mida de l'arbre del que es tracta. Seria factible una ampliació de 
l'escossell mitjançant paviment mixt sobre llit de sorra que permetria disposar d'una major superfície 
d'intercanvi de gasos i aigua.  
Caldrà fer inspeccions periòdiques cada any ja que la grandària que presenta, la qualitat de la fusta de 
l'espècie i l'alt creixement d'aquest arbre, són factors de risc.  
Heu de tenir en compte que les possibles esporgues que en un futur es decideixin, poden provocar un 
augment de l'activitat radicular sobre els murs propers i els paviments.   

 

 

      ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Eucaliptus de l’avinguda de la Constitució 
       Eucalyptus globulus 

. 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 

 

COORDENADES  
UTM 31 N  ETR S89 



 
 
 
 
 
 
 
                 
                                
     
         Figuera 
 
                           Higuera  
        
  
                            AIL-03-2016 
                
             
                 
                           4 m  
  
                           295 cm 
           

                    
                          12,50 m  
   
         80-100 anys 
                                                                    .  
                                                                                                                                                                             

  
 
 
 
 
                                                                                                
                          Canyars nord 
                

 
            

              Pg. de Lormont                             
                  
                

               X 415016 
               Y 4571502 

                            
 
 
 
Figuera ubicada en les zones d'horta de la masia. Plantada en temps en que no existia cap altre edifici al 
barri, probablement a inicis del s XX. Interès per història, cultural, edat, grandària i ubicació. Es troba en 
un parterre al davant de la Masia dels Canyars, aixecada. A l’hora d’urbanitzar es va respectar la cota de 
l’arbre, fet que el realça i valora.  
 
 
 
Es troba en bon estat de conservació, en un espai del que no es de preveure afectacions.  
 
 

 

ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Figuera de la Masia dels Canyars 
Ficus carica 

 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES 
UTM 31N ETR S89 

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 

 



 
 
 
 
 
           
 
                                   
                           Garrofer 
 
                           Algarrobo  
        
  
                            AIL-04-2016 
                
           
                 
                           8 m 
  
                           360 cm 
           

              b          8,50 m 
               
   
        > 200 anys                                                              

      .  
 

                                                                                              
            1             Bellamar 
                

 
            

                Can Vinyes                            
                  
                

            X 412515 
             Y 4569320 

                            
 
 

 
 

El garrofer de més edat del terme municipal i potser un dels més antics de tota la comarca. Es tracta d'un 
exemplar ubicat en la proximitat de l'antic mas de Can Vinyes, que al llarg del temps ha desenvolupat el 
buidat del tronc central pròpia de l'espècie. Posteriorment va patir a la soca un foc d'origen indeterminat 
(raig, acte vandàlic ...), el qual va comportar quasi la mort de l'arbre. En aquests moments, ha remuntat 
la situació, les ferides es troben cauteritzades i es d'esperar que pugui viure durant molts anys més. 
Interès per edat, història i cultural. 
En aquests moments es troba sense conservació. 
En el cas que la superfície que ocupa no fos de propietat municipal caldria obtenir l'autorització o 
sol·licitud de declaració d'interès local a l'actual propietari. Per altra banda és necessari portar a terme 
funcions de conservació, des de les més bàsiques com poden ser neteges periòdiques de l'interior del 
tronc principal, ja que es poden acumular deixalles que provoquin un nou episodi de foc, a una poda dels 
rebrots. 
 

 

 

ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Garrofer antic de Can Vinyes 
Ceratonia siliqua 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES 
UTM 31N ETR s89 

núm. catàleg 

 



 
                 
                                  Pi Pinyoner                                Garrofer 
            
               Algarrobo 
 
           
               AIL-05        
 
  
                  
               9 m 
 
2 branques primàries de 183                                                                                                                                                          

                                                                            392 cm                                      
            

9 m.  
                

              > 100 anys                                                                                                              
  
 
 
                                                                                                
           
               Bellamar. 

 
Pg. De Can Vinyes amb  Pg. de la Creu.     Davant d                                            Mas de Can Vinyes.                       
      

 
                          X 412498      

                                                                                                                     Y 4569322                                   
 
 
Garrofer centenari ubicat al llindar de l'actual mur que delimita l'antiga finca de Can Vinyes. Un segon 
peu germà, ubicat dins de la propietat privada, l'acompanya, formant una única copa. El desnivell 
existent entre el coll de l'arbre i la rasant del carrer es va resoldre mitjançant una jardinera aixecada que 
protegeix aquest exemplar centenari. Està estructurat en base a dues branques primàries que es 
divideixen a uns 80 cm d'alçada, les quals no han provocat l'obertura del tronc principal. Interès per edat, 
ubicació, història. 
 
 
 
L'estructura principal en base a dues branques principals provocarà a llarg termini l'obertura del tronc 
principal en un procés típic dels garrofers. En ser un arbre persistent i tenir una copa densa, pateix un 
efecte vela important per la força del vent als temporals d’hivern. Aquest procés natural es pot retardar, i 
per tant, augmentar l’esperança de vida de l’arbre, mitjançant esporgues suaus d’aclarida per descarregar 
l'efecte vela (el garrofer admet molt bé la poda), o simplement inspeccionar anualment per tal de decidir 
la instal·lació de eslinga biodinàmica quan es vegi perill de fractura del tronc principal.  

 
 

      ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Garrofer de Can Vinyes 
 Ceratonia siliqua 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES 
UTM 31N   ETR s89 

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 

 



 
                 
                                  Pi Pinyoner                               Lledoner 
            
               Almez 
 
           
               AIL-06-2016        
 
  
                   
               10  m 
 

              204 cm 
        
              13 m 
  
                    

                                                                   80-100 anys  
                                                                                                                                                                    

  
                                                                                             
               Centre. 

 
            

               C/ Santiago Rusinyol                         
               (Aparcament) 
          

 
                           X 414260       

                                                                                                                      Y 4570473                                   
 
 
 
Lledoner centenari ubicat darrera de l’església en un espai que  antigament es destinava a hort segons 
les imatges trobades a l’arxiu. Actualment es troba condicionat per una àrea d’aparcament i la vorera del 
carrer Santiago Rusinyol i no presenta escossell. La seva presència va induir a utilitzar el lledoner com a 
arbre d’alineació del carrer.  
Precisa d’operacions de protecció degut a la pressió d’ús de l’espai, que pot comprometre la seva 
esperança de vida. Estat fitosanitari normal sense podridures en branca gràcies a una gestió adequada de 
poda. Presència de podridura a la base provocada per cop que va  cicatritzant. Interès per edat, mida, 
ubicació i història. 
 
 
Cal crear un escossell.Es pot anul·lar o reduir una plaça d’aparcament. Els processos d’afectació radicular 
deguts a les impermeabilitzacions són lentes i apareixen sovint quan ja és massa tard per rectificar. Cal 
prevenir aquesta situació amb la creació d’un escossell gran, sense afectar arrels i a ser possible, realçat 
per tal de protegir la zona del trepig de vehicles que creen compactacions. La part que s’ubicaria en la 
vorera es pot tractar amb paviment mixt sobre sorra. Disposar un gruix no inferior a 10-15 cm de 
triturats de restes de poda semi compostats o roldor. Com a mínim, reservar un espai d’un metre a partir 
del tronc amb tota l’amplada de la plaça d’aparcament o reservar aquesta, per a cotxes de mida petita si 
és imprescindible comptar amb la plaça d’aparcament. 

 

      ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Lledoner de l’Església  
Celtis australis 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES 
UTM 31 N  ETR s 89 

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 



 
 
 
 
 
                 
                                
       
         Margalló 
 
                       Palmito 
        
  
                        AIL-07-2016 
                
           
                 
                       4,50 m  
  
                       No s’escau 
          

                      
                       5,50 m 
   
     80 anys o més.                     

        
                                                                                                                                                                        

 
                                                   
                 

 Bellamar 
 
 
 
                Pg de Can Vinyes/Pg 

d                de Can Solé 
Pg de Can Vinyes amb Pg de Can Solé.                                                                                                       
                            
 
  X 412544 
 Y 4569359 
 
 
Margalló en estructura natural en grup de varis peus. Probablement es tracta d'un sol exemplar i els seus 
fillols. Aquest margalló, ubicat al mig d'una cruïlla en l'ordenació executada en el seu dia, és un dels 
supervivents del procés d'urbanització que ha sofert el territori i ens parla de la vegetació potencial 
d'aquestes contrades. Ha assolit una mida i grandària remarcables, tenint en compte que no disposa de 
reg i que el seu entorn s'ha alterat considerablement, sent el margalló de més edat i mida dels existents 
en els espais públics de Castelldefels. Interès per mida, edat i ubicació. 
  
 
 
La seva ubicació en una petita rotonda cruïlla de carrers en principi no ha de representar cap perill per a 
la seva vida degut a que en el barri no accedeixen normalment vehicles pesants que precisen d'un radi de 
gir superior a l'existent. Per protegir-lo del perill de pèrdua per possible col·lisió només es pot proposar la 
col·locació de protectors de trànsit.   
 

 

 

ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

  Margalló de Can Vinyes 
Chamaerops humilis 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES 
UTM 31N  ETR s89   

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 

 



 

 
                 
                                  Pi Pinyoner                               Olivera 
            
               Olivo 
 
           
               AIL-08-2016        
 
  
                   
                14 m 
 

               220 cm 
        
               15 m 
  
                    

                                                                 80-100 anys o més 
                                                                                                                                                                           

 
                                                                                
           
               Bellamar 

 
Davant Masia Can               
Vinyes, pg. de la 
Creu.         
     

 
                           X 412536   

                                                                                                                   Y 4569359                                   
 
 
 
Olivera centenària que ha desenvolupat un port natural en deixar de tenir cura el pagès que la 
conreava. Aquesta olivera es trobava en antics camps de la masia de Can Vinyes, que durant segles 
havia produït vinya i oliveres. Port naturalitzat, amb una estructura intacta durant decennis. La seva 
copa es troba condicionada per la presència d'un pi proper i les branques d'un pi d'una finca particular 
propera. No presenta podridures ni problemes estructurals. Interès per mida, edat i història. 
 
 
La seva ubicació al costat de dos pins la condiciona. Caldria la tala del pi blanc més proper i la poda de 
les branques del pi particular que envaeix l'espai públic, condicionant la formació d'aquesta olivera. Es 
recomana l'avís al propietari del pi que s'ha d'esporgar ja que se suprimiran branques de bon calibre, 
encara que el codi civil català permet el tall de les branques que surten d'una propietat envaint la 
veïna, en aquest cas, l’espai públic que gestionen els serveis municipals. 

 
 
 

      ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Olivera de Can Vinyes 
     Olea Europaea 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES 

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 

 



 

 
                 
                                  Pi Pinyoner                               Pi blanc 
            
               Pino carrasco 
 
           
               AIL-09-2016        
 
  
                   
               25,50 m 
 

              349 cm 
        
              17,50 m 
  
                    

                                                                   100 anys o més. 
                                                                                                                                                      

  
 
                                                                                                
           
               Montmar 

 
            

               Pl del Bosc                 
                  
       

 
  X  413010 

                           Y  4569922         
                                                                                                                                                        
 
 
Pi blanc de gran desenvolupament en alçada. La urbanització del barri de Montmar el va deixar en un 
creuament de carrers on es va construir una placeta. Ubicat en parterre de gespa regat, ha arribat a 
ser un dels pins de major alçada del terme municipal amb els seus 25 metres d'alçada.  Estructurat en 
base a dues branques principals que es divideixen a 1,80 d'alçada i que presenten escorça inclosa. 
Aquest signe de possible afectació per trencadissa ha sigut gestionat des dels mitjans de manteniment 
a través de la instal·lació d'una eslinga especial tipus cobra.  Interès per mida, edat, història. 
 
 
Cal vigilar lògicament l'evolució de l'eslinga tipus cobra col·locada, sobre tot després d'episodis de vent. 
Degut a la fragilitat demostrada dels pins blancs en situacions de ventada no es descarta trencadissa 
de branca o tronc en el futur. Cal vigilar també les incidències de pèrdues en el reg i/o les 
programacions per evitar episodis d’excés d’aigua. 
 
 
 

 

 

       ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Pi del Passeig del Bosc  
Pinus halepensis 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES 
UTM 31 N   ETR s89 

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 



 
 
 
 
 
                 
                                
       

Pi pinyoner 
 
Pino piñonero 
 

  
                      AIL-10-2016 
                
           
                 
                     11 m           
  
                     285 cm 
           

                      
               14 m 
     
                                                                  80,100 anys o 

més  
                                                                                                                                                                          

 
 

                                            
                   

   Mar-i-sol 
 

 Passeig Pitort 87                                                                                                   
                            
 
  X 414271 
 Y 4569378 
    
 
 
 
 
 
Pi pinyoner que ha quedat ubicat en una vorera en la urbanització. L'acompanya un exemplar bessó 
que s'ubica dins de la propietat privada. Es pot estimar la declaració dels dos peus com a d'interès 
local. Es presenten sans, ben estructurats, amb una certa codominància que caldrà vigilar. Bon vigor. 
S'ubica en escossell estàndard petit per la seva mida. Interès per edat, mida, història i cultural. 
 
 
 
 
Vigilar la tendència a certa codominància. L'espai on s'ubica té pressió d'ús ja que es presenta molt 
proper a l'entrada d'una edifici i l'accés al garatge. Es pot estimar l'eixamplament de l'escossell, fent-
lo transitable, amb les solucions apuntades en altres fitxes com la col·locació de paviment mixt (via 
verda) sobre llit de sorra, graves decoratives lligades amb resines, o altres. Estimar desplaçar un 
bàcul proper. 
 

 
 

 

ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Pi pinyoner del passeig Pitort 
Pinus Pinea 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES 
UTM 31 N ETR s89   

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 
  

 



 

 
       
 
            
                                  Pi Pinyoner                                Pi pinyoner 
            
               Pino Piñonero 
  
           
               AIL-11-2016        
 
  
                   
               15 m 
 

              342 cm 
        
              18,50 m 
  
                    

                                                                   80-100 anys o més                                                                      
 
 
                                                                                                
           
               Can Bou 

 
Av Castelldefels 122 
(lateral de l’Autovia) 
   

 
                                       X 414388 
                Y 4569199 
 
 
 
 
 
Pi pinyoner centenari que va sobreviure a la construcció de l'autovia i a la posterior edificació dels 
habitatges.  L'escossell que es va destinar és clarament insuficient per la mida de l'exemplar. Té un alt 
vigor degut, en part, a la supressió de tota la part baixa de la copa, la més vella, per facilitar la 
construcció dels apartaments. Està sa, net de pinassa i ben estructurat. És un autèntic supervivent de 
l'antiga pineda d'aquest indret. Ara es presenta aïllat. Interès per mida, edat i història.    
  
 
 
Cal fer més gran l'escossell. Encara que existeix un mur proper i el final de la rampa d'un accés 
adaptat, es pot eixamplar generosament cap a la banda de la vorera. No cal escossell transitable, ja 
que la vorera és prou ampla. Cal evitar la falta d'oxigen derivada de la pavimentació. Els processos 
d'anòxia són lents però, quan es presenten, són irreversibles molts cops. 
 

 
      ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 
 Pi de l’autovia. 

Pinus pinea. 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES 
UTM 31 N  ETR s89 

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 

 



 
 
 
 
 
                 
                                
       

Pi pinyoner 
 
Pino Piñonero 
 

  
                      AIL-12 
                
           
                 
                  3,50 m      
  
                      124 cm 
           

                     12 m 
               
    80 anys o més 
                                                                      

                                                                                                                                                      
 
                                                                                                
          
           

  La Pineda 
 

Pg. Marítim / Parc 
del Mar                                                                                                    

                            
 
  X 414964 
 Y 4568693 
 
 
 
 
 
Pi pinyoner ubicat en una gespa del parc del Mar en primera línia, al costat d’un germà semblant. Ha 
desenvolupat un port molt característic ja que està afectat de ple per l'efecte de l'aerosol marí. Els 
vents dominants de garbí han provocat que la copa d’aquests pins s'estructurin en direcció nord. La 
grandària del tronc no reflecteix l'edat de l'exemplar ja que aquesta situació condiciona el creixement 
del tronc. Exemplar que formava part de la primera línia de la pineda del delta del Llobregat. Interès 
per ubicació, història i raresa. 
 
 
 
El seu creixement clarament descentrat del tronc principal, provoca una estructura descompensada que 
s’ha preservat amb la instal·lació d'un puntal que suporta el pes d'una branca principal. Cal vigilar de 
forma quotidiana l'estat del puntal i el seu punt de recolzament amb la fusta del pi, per tal d'evitar 
ferides. Estimar la col·locació de nous puntals en el futur per  garantir l'estabilitat. 

 

 

ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Pi pinyoner del parc del Mar 
Pinus Pinea 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES 
UTM 31 N  ETR s89   

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 
  

 



 
       
 
           
                                                                  Pi pinyoner 
            
              Pino piñonero 
 
               AIL-13-2016 
                      
 
  
                   
               12,50 m 
 

              286 cm 
        
              15,50 m 
               
                    

                                                                   80-100 anys o més.                                                                                    
  
 
                                                                                                
           
               Bellamar 

 
            

               Passeig dels Pins 13 
                  

 
                                 X 412714  
                         Y 4569007 
 
 
 
 
 
Pi pinyoner representant de la pineda del delta del Llobregat, que va quedar ubicat en la vorera del 
passeig dels pins quan es va urbanitzar. Ocupa la quasi totalitat de l'amplada de la vorera, sense 
escossell. El nom del passeig ens porta a la memòria l'existència d'aquesta antiga pineda. Presenta la 
copa aixecada, havent perdut gran part de les branques més velles, segurament en el procés 
d'edificació de l'edifici proper. Presenta un bon vigor i bon estat fitosanitari. Interès per mida, edat i 
història. 
 
 
 
Aquest pi hauria de disposar d’escossell. Tenir en compte la instal·lació de paviment mixt que permeti 
mantenir un cert intercanvi de gasos i penetració l'aigua de pluja. Es pot estimar un escossell que ocupi 
part de la vorera i de la calçada, anul·lant una plaça d’aparcament i col·locant pivots per impedir 
aparcament a tocar de l’arbre. 

 

 

        ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Pi del passeig dels Pins 
Pinus Pinea 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES 

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 



 
                 
                                  Pi Pinyoner         Plàtan 
            
               Plátano de sombra 
 
           
               AIL-14        
 
  
                   
               21 m 

 
              237 cm 
        
              16 m  
        

               >90 anys  
 

                                                                                                                                                    
       
 
                                                                                                
           
               Centre 

 
 

     Pl. de l’Estació 
  

 
                X 414495                                

                 Y 4570245 
 
 
 

 
Plàtan d’ombra centenari, ubicat al costat d’un altre plàtan germà. Emmarquen l’entrada de l’estació. Es 
tracta dels dos primers exemplars supervivents d'una antiga alineació de plàtans que anava des de 
l'estació fins a l'església segons s’ha pogut comprovar en fotografies de l’arxiu municipal. Ara ha quedat 
ubicat en un parterre de gespa regada de la plaça. Va patir de jove, una esporga de formació en vas que 
va situar la creu a uns 3 metres i, a continuació, reiterades esporgues anuals, com era costum a l’època. 
A partir de que s’apliquen tècniques racionals en la gestió de l’arbrat, ha pogut desenvolupar el seu port 
natural, encara que conserva les senyals del passat. Interès per edat, història, mida i ubicació. 
 
 
 
Cal incloure’l en les rodes d'inspecció de l'arbrat per comprovar l'evolució d'alguna podridura en branca 
resultat d'antigues esporgues. També existeix inici d'un atac de fongs del gènere Ganoderma en el peu 
germà que caldrà anar controlant. En tot cas, es recomana en el transcurs dels anys, decidir la 
realització d'esporga de terciat respectuosa, deixant molta branca petita, ja que l'estructura actual que 
s'anirà desenvolupant, provocarà branques esqueixades en tempestes d'estiu. 
 

 

       ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Plàtan de l’estació  
Platanus x hispanica 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

Coordenades 
UTM 31N  ETR s89 

núm. catàleg 

 

ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 



 
 

 
       
 
           
                                  Pi Pinyoner                               Xiprer 
            
              Ciprés 
 
           
              AIL-15-2016        
 
  
                   
              19,50 m 
 

 187 cm 
        
              3 m 
  
                    

                                                                  80-100 anys o més 
                                                                                                                                                                             

  
 
 
                                                                                                
           
              El Castell - Poble Vell 

 
            

              C/ de l’Església 111                       
                  
        

 
                                      X 415013 
              Y 4571101 
 
 
 
  
Xiprer centenari que ha quedat ubicat en zona d'aparcament. Ubicat en escossell generós i protegit per 
pivots de trànsit que impedeixen cops de vehicles i compactacions del sòl. No presenta assecada del 
xiprer, malaltia de la qual va arribar a presentar símptomes en anys passats. Forma més esvelta que 
cònica. Interès per edat i mida. Bon representant de la seva espècie. 
 
 
 
No precisa mesures de protecció. Continuar amb els tractaments preventius contra l’assecada. 
 

 

 

        ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Xiprer del carrer de l’Església 
Cupressus sempervirens 

 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES 
UTM 31N  ETR s89 

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 
  

 



 

 
       
 
           
                                     Roure 
            
               Roble  
                
           
               AIL-16         
 
  
                   
               10 mts 
 

              245 cm 
        
              15 m 
  
                    

                                                                  >100 anys 
                                                                                                                                                            

 
                                                                                                
           
               Parc del Garraf 

 
A llevant de Cal 
Ganxo, a uns 50 
metres de l’edifici.  
 
 

                                       X   413276 
               Y  4571102 
 
 
Roure vell, que ha desenvolupat una copa horitzontal sense assolir gaire alçada. Ubicat en un dels primers bancals 
dels antics conreus de la masia, presenta un tronc desenvolupat en sentit nord que fa que  l’arbre s’allunyi de la 
influència de la marinada. Presenta una formació lliure sense podridures importants ni presència de barrinador 
(Cerambix sp.). És un dels arbres més antics de Castelldefels, testimoni dels antics boscos primigenis. Interès per 
grandària, per edat i per història.  
 
 
 
La presència de nombrosos peus de pi blanc al seu entorn condiciona el seu creixement. Seria beneficiós pel roure 
la tala d'almenys dos peus propers. Sota la capçada del roure es troben, vestint un talús, nombrosos peus de 
miòpor, arbust exòtic. Es recomana la substitució d’aquestes plantes per altres espècies pròpies del sotabosc de 
rouredes, aconseguint d’aquesta manera un benefici pel roure donades les sinèrgies que es creen amb aquestes 
associacions de plantes. D’aquesta manera també s’enriqueix el discurs didàctic que el Centre d’Activitats 
Ambientals duu a terme. Per últim, s’observa que s’escombren periòdicament  les fulles a l’entorn del roure, i es 
proposa un canvi de gestió de la neteja cap a una de selectiva, en la que deixant les fulles al terra, es retiri només 
impropis.  

 

 

      ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Roure de Cal Ganxo 
Quercus pubescens 

 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES  
UTM 31 N  ETR S89 

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 

 



 
 
 

 
       
 
           
                                    Olivera 
            
               Olivo  
                
           
               AIL-17         
 
  
                   
               6 m 
 

              180 cm 
        
              14 m 
  
                    

                                                                   >80-100 anys 
                                                                                                                                                                           

 
                                                                                                
           
               El Castell 

 
Dins del recinte del 
Castell, a uns 60 
metres de l’edifici.  
 
 

                                     X 414357 
              Y 4570850 
 
 
 
 
Olivera en formació lliure, que ha desenvolupat una copa sana, vigorosa i harmònica. El tronc principal, eixamplat 
de la base, es bifurca a 1,80 metres d’alçada en cinc vesses a partir de les quals estructura la resta de la copa. 
Ubicat a l’esplanada que dóna accés a l’entrada principal del Castell.  Interès sobre tot per la seva ubicació i no 
tant per la seva edat o grandària. Mostra un interès històric en ser un exponent de l’agricultura de muntanya que 
es practicava en aquestes terres.  
 
 
 
Té molt proper un peu de Cercis siliquastrum, amb el qual fusiona la seva copa. Es pot plantejar un 
transplantament  de l’arbre de l’amor per tal d’allunyar-lo suficientment del peu d’olivera, malgrat els riscos que 
comporta l'operació.  

 

 

 

      ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Olivera del Castell 
          Olea europaea 

 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBRE 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES  
UTM 31 N  ETR S89 

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 

 



 
 
 
 
 
 
 
       
 
           
                                    Pineda de pi pinyoner 
            
              Pineda de pino piñonero   
                
               
               AIL-18         
 
  
                   
               8 a 15 metres 
 

              Fins a 255 cm 
        
              variables 
  
                   

                                                                   indeterminada 
                                                                                                                                                                           

 
                                                                                                
           
               Zona Universitària 

 
A llevant del Canal 
Olímpic / C-31 
 

                                     X  415815 
              Y  4569358 
 
 
 
Pineda de pi pinyoner d’aproximadament 4,5 hectàrees de superfície. Limita a ponent amb el Canal 
Olímpic, al sud amb la C-31, a llevant amb propietats privades i al nord amb el camí del Riuet. És el 
darrer reducte a Castelldefels de la pineda del Delta de propietat pública amb una certa entitat. 
Formada per peus que tenen perímetres variables. Abunden els compresos entre 80 i 150 cm. Algun 
peu te més de 250 cms de perímetre. Estat general normal sense afectacions fitosanitàries greus, amb 
poca presència de barrinadors i processionària. La densitat de peus comporta, en algun cas, exemplars 
dèbils i amb copa reduïda. La ventada de 2009 va afectar la verticalitat d’algun exemplar que ara resta 
inclinat. Interès per història, edat i cultura.  
 
 
 
La principal mesura de protecció en aquest cas és la protecció urbanística de l'actual pineda. La 
declaració d'arbreda d'interès local comportaria la protecció legal que permetria salvaguardar-la per a 
les generacions del futur. Qualsevol ús hauria de regular-se i ser compatible amb l'existència i 
presentació de l'actual pineda. Caldria realitzar un estudi d’estabilitat d’alguns peus que presenten 
inclinació evident i alguna branca principal fracturada. Aquest estudi dendrològic hauria de conduir les 
podes i possiblement comportaria la tala d’alguns exemplars que no són segurs a hores d’ara. 

 

 

      ARBRES D’INTERÈS DE CASTELLDEFELS 

Pineda del Canal Olímpic 
Pinus pinea 

 NOM CATALÀ 

NOM CASTELLÀ 

DADES DE L’ARBREDA 

 ALÇADA 

CAPÇADA (diàmetre) 

EDAT APROXIMADA 

IDENTIFICACIÓ 

PLÀNOL DE SITUACIÓ LOCALITZACIÓ 

VALORACIÓ 

VOLTA DE CANÓ a 1,3 m 

UBICACIÓ 

BARRI 

COORDENADES  
UTM 31 N  ETR S89 

núm. catàleg 

    ACCIONS DE MILLORA I PROTECCIÓ 

 



UBICACIÓ GEOGRÀFICA 
 

UBICACIÓ GEOGRÀFICA DELS ARBRES D'INTERÉS LOCAL  

Codi Nom  
Coordenades 
X 

Coordenades 
Y 

AIL-01-2016 Eucaliptus de l'Autovia 414463 4569207 
AIL-02-2016 Eucaliptus de l'av. Constitució-av. 305 413828 4569557 

AIL-03-2016 Figuera de la Masia dels Canyars 415016 4571502 

AIL-04-2016 Garrofer antic de Can Vinyes 412515 4569320 
AIL-05-2016 Garrofer de Can Vinyes 412498 4569322 
AIL-06-2016 Lledoner de l’Església 414260 4570473 
AIL-07-2016 Margalló de Can Vinyes 412544 4569359 
AIL-08-2016 Olivera de Can Vinyes 412536 4569359 
AIL-09-2016 Pi del passeig del Bosc 413010 4569922 
AIL-10-2016 Pi pinyoner del passeig del Pi Tort 414271 4569378 
AIL-11-2016 Pi de l’Autovia 414388 4569199 
AIL-12-2016 Pi pinyoner del parc del Mar 414964 4568693 
AIL-13-2016 Pi del passeig dels pins  412714 4569007 
AIL-14-2016 Plàtan de l'estació 414495 4570245 
AIL-15-2016 Xiprer del carrer de l’Església 415013 4571101 
AIL-16-2016 Roure de Cal Ganxo 413276 4571102 
AIL-17-2016 Olivera del Castell 414357 4570850 
AIL-18-2016 Pineda del Canal Olímpic 415815 4569358 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




