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Superficies y población

Superficies de infraestructura verde urbana Permeabilidad de la Infraestructura verde urbana 

Superficies por categorías de la infraestructura verde urbana Estructuras de las zonas verdes urbanas
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ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA

MOBILIARIO

Gestión actual de la infraestructura verde urbana
La gestión es externa y se adjudica mediante licitación pública.. El coste del servicio en 2018 es de 114.417 euros/año

GESTIÓ DE LINFRAESTRUCTURA VERDA URBANA

Tipología de riego de la infraestructura verde urbana

DIAGNÓSTIC_DAFO
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DIAGNÓSTIC

DEBILITATS AMENACES

FORTALECES OPORTUNITATS

análisis intern analisis ester
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DIAGNÓSTIC

GRUPO ÁNALISIS DIAGNÓSTICO NUEVAS PROPUESTAS

REDACCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS
Revisar y rediseñar algunos de los espacios
Acercar la naturalesza a los ciudadanos
Mejora del paisaje urbano y disminución d ela dureza del entorno 
edificado
Favorecimiento del contacto social
Pantallas visuales frente a elementos discorantes del paisaje
Mejora d ela biodiversidad
Transición entre el espacio urbano y el medio natural
Filtración de sonidos y contaminantes

GESTIÓN DEL PATRIMONIO VERDE

OPTIMIZACIÓN DEL AGUA DE RIEGO
Parte de los espacios son regados de forma no 
automatizada y/o sin riego localizado

Instalar riego loxalizado en las zonas que carezcan.
Se deben identificar los consumos de todas las zonas
Gestion centralizada el reigo para fiscalizar los consumos hídrico y 
energéticos

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
No se realzian asociaciones de especies Inclusion de especies resistentes o asociaciones de especies
Incremento de lucha integrada Disminución de plaguicidas

Revisión de umbrales de actuación.
Utilziación de fauna útil

LUCHA CONTRA PLANTAS INVASORAS Aparición puntual de plantas invasoras (cañas, 
chumberas, plumeros, etc)

Eliminación manual de elementos
Supervisión del uso

APLICACIÓN DE MULCH Y MANTA 
ANTIHIERBA

Aparición puntual de plantas no deseadas Utilización de mulch procedente de desfibrado
Utilziación de manta antihierba

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

PODAS DE ARBOLES Y ARBUSTOS Podas realziadas con criteriso tradicionales
Minimización de podas
Redacción de un plan estratégico de arbolado
Formación específica a la brigada de poda

TRITURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE 
RESTOS VEGETALES

Algunos restos vegetales son retirados a 
vertedero

Venta de madera si es posible.
Desfibrado de maderas pequñas para creación de mulch
Compostado de hojas y restos de siega

SATISFACCIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 
DISEÑO DE ZONAS VERDES

Es necesaria una mayor implicación ciudadana 
en el diseño de áreas verdes

Establecer procesos participativos.
Implicar a Asociaciones y colectivos d ela zona a ejecutar.
Incluir a equipos profesionales de diseño.

DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN
Debe incrementarse la información pública 
sobre la gestión d ela infraestructura verde

Información de las campañas reaziadas.
Información positiva: Llegada de animales migratorios, rotaciones de 
flor, reparaciones riego, etc.
Información sobre el coste de determinadas acciones, en especial de 
vandalismo

RESPUESTA A LAS PETICIONES 
CIUDADANAS

No se responden de forma rápida todas las 
peticiones

Establecimiento d eun mecanismo que premita una efectiva 
recepción, seguimiento e información de las solicitudes

DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO 
VEGETAL Y SUS ELEMENTOS 
SINGULARES

Es necesario una mayor difusión d elos 
elementos carcatrísticos y singulares de Vinaros

Ediciónd e catñalogos del patrimonio natural.
Puesta en valor del arbolado singular.

VINCULACIÓN DE LAS ESCUELAS A LA 
MEJORA DE LA IFRAESTRUCTURA 
VERDE

Es posible incrementar la actividad con escuelas 
en la formacion en valores respecto de las zonas 
verdes urbanas y del medio natural

Fomentar la plantación de arbolado por alumnos en formato forestal. 
Incluir su mantenimiento o supervisión posterior.

CRITERIOS AMBIENTALES DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRCUTURA VERDE

ADECUACIÓN DEL DISEÑO A LAS 
NECESIDADES Y POTENCIALIDADES

En algunos casos es necesario revisar el uso 
actual d elos espacios y mejorar su funcionalidad

CONTROL FITOSANITARIO
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PROPOSTES
2. CRITERIS DE GESTIÓ SEGONS LES CATEGORIES DʼESPAI

2.1. Criteris de gestió dels jardins 
Categoria de verd 1. Jardins 

Característiques Espais de dimensions mitjanes i amb components de 
vegetació complexos i/o heterogenis. 

Funcionalitat i usos Són espais d'ús diari, d'ús local per al veïnat directe o 
proper. Solen tenir qualitat estètica mitjana-alta.

Criteris de disseny 

• Augmentar la diversitat d'espècies utilitzades, 
agrupant-les per necessitat hídriques i per 
necessitats de manteniment. 

• Usar espècies de creixement limitat, sense 
problemes per molèsties directes als usuaris. 

• Evitar la plantació en espais massa estrets o 
afectats per pas intens de persones o vehicles. 
Allà on no aguanti una barana no cal posar-hi 
vegetació. 

• Distribuir la vegetació per afavorir espais de 
contacte social i la vida de carrer.  

• Triar espècies que destaquin pel gaudiment 
sensorial (colors, olors, textures, formes...) 

• Fer ús de la vegetació com a pantalla visual en 
front dʼelements discordants del paisatge. 

Reg 

• Implantar xarxes de reg localitzat i 
telegestionades.  

• Evitar entollaments i humitats continuades 
• Ajustar el reg a les necessitats reals de la 

vegetació segons el microclima del lloc. 
• Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui 

viable: aigua del freàtic / de pluja / de boca 

Adobament 
• Millorar l'adobament orgànic. Ajustar l'adobament 

químic al mínim necessari de subsistència. 
• Implantar solucions d'encoixinat amb materials 

orgànics. 

Criteris específics de 
manteniment 

Podes 

• Minimitzar les operacions de poda a les de 
formació i seguretat. 

• Fer trituració i reutilització de les restes vegetals 
de poda de llenyoses, fent mulch. 

• Destriar les restes d'espècies invasores o 
exemplars malalts abans de triturar. 

Categoria de verd 1. Jardins 

Segues o 
desbrossades 

• Minimitzar les actuacions de sega. 
• Afavorir espais de mulch al voltant de tots els 

arbres i arbustos. 
• Fer tasques de punxat i escarificació per millorar 

l'absorció de l'aigua de reg. 
Control 
fitosanitari 

• Fer un seguiment periòdic, diferencial per 
estacions, de lʼestat fitosanitari de les plantes. 

Neteges • Programar les actuacions de neteja en funció de 
l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística 
i la temporada escolar. 

Seguiment 
periòdic 

• Seguiment mensual de l'estat global. 

Necessitats de maquinària Altes. 

Necessitats de mà d'obra  Altes. 

2.2. Criteris de gestió dels parcs  
Categoria de verd 2. Parcs 

Característiques Espais de dimensions grans i amb components de 
vegetació complexos i/o heterogenis. 

Funcionalitat i usos 
Són espais d'ús setmanal o estacional, d'ús global de 
la població o visitants per actes concrets. Solen tenir 
qualitat estètica mitjana-baixa. 

Criteris de disseny 

• Augmentar la diversitat d'espècies utilitzades, 
agrupant-les per necessitat hídriques i per 
necessitats de manteniment. 

• Evitar la plantació d'espècies invasores. 
• Triar espècies dʼelevada resiliència 
• Distribuir la vegetació per afavorir espais de 

contacte social i la vida de carrer.  
• Fer ús de la vegetació com a pantalla visual  en 

front dʼelements discordants del paisatge. 
• Han de ser espais d'apropament de la natura a la 

ciutadania i de millora del paisatge urbà i de la 
duresa de lʼentorn edificat. 

• Han de ser espais de refugi per als ocells i per a 
dʼaltres animals. 

Criteris específics de 
manteniment 

Reg 

• Implantar xarxes de reg localitzat en els elements 
de major diversitat vegetal.  

• Implantar xarxes de reg telegestionades. 

Categoria de verd 1. Jardins 

Segues o 
desbrossades 

• Minimitzar les actuacions de sega. 
• Afavorir espais de mulch al voltant de tots els 

arbres i arbustos. 
• Fer tasques de punxat i escarificació per millorar 

l'absorció de l'aigua de reg. 
Control 
fitosanitari 

• Fer un seguiment periòdic, diferencial per 
estacions, de lʼestat fitosanitari de les plantes. 

Neteges • Programar les actuacions de neteja en funció de 
l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística 
i la temporada escolar. 

Seguiment 
periòdic 

• Seguiment mensual de l'estat global. 

Necessitats de maquinària Altes. 

Necessitats de mà d'obra  Altes. 

2.2. Criteris de gestió dels parcs  
Categoria de verd 2. Parcs 

Característiques Espais de dimensions grans i amb components de 
vegetació complexos i/o heterogenis. 

Funcionalitat i usos 
Són espais d'ús setmanal o estacional, d'ús global de 
la població o visitants per actes concrets. Solen tenir 
qualitat estètica mitjana-baixa. 

Criteris de disseny 

• Augmentar la diversitat d'espècies utilitzades, 
agrupant-les per necessitat hídriques i per 
necessitats de manteniment. 

• Evitar la plantació d'espècies invasores. 
• Triar espècies dʼelevada resiliència 
• Distribuir la vegetació per afavorir espais de 

contacte social i la vida de carrer.  
• Fer ús de la vegetació com a pantalla visual  en 

front dʼelements discordants del paisatge. 
• Han de ser espais d'apropament de la natura a la 

ciutadania i de millora del paisatge urbà i de la 
duresa de lʼentorn edificat. 

• Han de ser espais de refugi per als ocells i per a 
dʼaltres animals. 

Criteris específics de 
manteniment 

Reg 

• Implantar xarxes de reg localitzat en els elements 
de major diversitat vegetal.  

• Implantar xarxes de reg telegestionades. 

Categoria de verd 2. Parcs 

• Ajustar el reg a les necessitats reals de la 
vegetació de cada lloc. 

• Gestionar el consum dʼaigua de manera  
centralitzada. 

• Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui 
viable: aigua del freàtic / de pluja / de boca 

• Fer aprofitament dʼaigües pluvials del propi espai. 

Adobament 

• Millorar l'adobament orgànic.  
• Ajustar l'adobament químic al mínim necessari de 

subsistència. 
• Implantar solucions d'encoixinat amb materials 

orgànics. 

Podes 

• Minimitzar les operacions de poda a les de 
formació  i seguretat. 

• Fer trituració i reutilització de les restes vegetals 
de poda de llenyoses, fent mulch. 

• Destriar les restes d'espècies invasores o 
exemplars malalts abans de triturar. 

Segues o 
desbrossades 

• Minimitzar les actuacions de sega. 
• Afavorir espais de mulch al voltant dels arbres i 

arbustos. 
• Fer tasques de punxat i escarificació per millorar 

l'absorció de l'aigua de reg. 
Control 
fitosanitari 

• Fer un seguiment periòdic, diferencial per 
estacions, de lʼestat fitosanitari de les plantes. 

Neteges • Programar les actuacions de neteja en funció de 
l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística 
i la temporada escolar. 

Seguiment 
periòdic 

• Seguiment mensual de l'estat global. 

Necessitats de maquinària Altes. 

Necessitats de mà dʼobra Mitjanes 

2.3. Criteris de gestió dels espais de transició amb lʼentorn natural 
Categoria de verd 3. Espais de transició amb lʼentorn natural 

Característiques 
Habitualment ubicats al límit del sòl urbà amb el no 
urbanitzable, amb baix nivell de freqüentació, i 
constituïts per cobertes agrícoles o forestals.  

Categoria de verd 2. Parcs 

• Ajustar el reg a les necessitats reals de la 
vegetació de cada lloc. 

• Gestionar el consum dʼaigua de manera  
centralitzada. 

• Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui 
viable: aigua del freàtic / de pluja / de boca 

• Fer aprofitament dʼaigües pluvials del propi espai. 

Adobament 

• Millorar l'adobament orgànic.  
• Ajustar l'adobament químic al mínim necessari de 

subsistència. 
• Implantar solucions d'encoixinat amb materials 

orgànics. 

Podes 

• Minimitzar les operacions de poda a les de 
formació  i seguretat. 

• Fer trituració i reutilització de les restes vegetals 
de poda de llenyoses, fent mulch. 

• Destriar les restes d'espècies invasores o 
exemplars malalts abans de triturar. 

Segues o 
desbrossades 

• Minimitzar les actuacions de sega. 
• Afavorir espais de mulch al voltant dels arbres i 

arbustos. 
• Fer tasques de punxat i escarificació per millorar 

l'absorció de l'aigua de reg. 
Control 
fitosanitari 

• Fer un seguiment periòdic, diferencial per 
estacions, de lʼestat fitosanitari de les plantes. 

Neteges • Programar les actuacions de neteja en funció de 
l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística 
i la temporada escolar. 

Seguiment 
periòdic 

• Seguiment mensual de l'estat global. 

Necessitats de maquinària Altes. 

Necessitats de mà dʼobra Mitjanes 

2.3. Criteris de gestió dels espais de transició amb lʼentorn natural 
Categoria de verd 3. Espais de transició amb lʼentorn natural 

Característiques 
Habitualment ubicats al límit del sòl urbà amb el no 
urbanitzable, amb baix nivell de freqüentació, i 
constituïts per cobertes agrícoles o forestals.  
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Categoria de verd 3. Espais de transició amb lʼentorn natural 

Funcionalitat i usos 
Són espai sense ús directe o bé amb ús ocasional, 
sovint amb clara funció de tampó urbanístic de la zona 
urbana vers l'entorn natural protegit. 

Criteris de disseny 

• Evitar la plantació d'espècies invasores i potenciar 
les pròpies del lloc. 

• Han de ser espais d'apropament de la natura a la 
ciutadania i de pantalla visual en front dʼelements 
discordants del paisatge. 

• Han de ser espais de refugi per a ocells i per a 
dʼaltres animals. 

• Són espais de transició entre lʼespai urbà i lʼentorn 
natural. 

Reg 
• Poden esdevenir focus de captació i aprofitament 

dʼaigües pluvials per a dʼaltres espais. 
• Solen ser espais sense necessitats generals de 

reg, tant sols de lʼarbrat de recent plantació. 
Adobament • Evitar l'adobament d'aquests espais. 

Podes 

• Minimitzar les operacions de poda a les de 
formació i seguretat. 

• Fer trituració i reutilització de les restes vegetals 
de poda de llenyoses, fent mulch. 

• Destriar les restes d'espècies invasores o 
exemplars malalts abans de triturar. 

Segues o 
desbrossades 

• Programar les actuacions de desbrossada per 
poder afavorir una certa recuperació de la riquesa 
florística i la biodiversitat. 

• Incidir en la desbrossada selectiva i/o retirada de 
socarrel d'espècies invasores. 

• Cal avaluar amb detall la possibilitat de gestió 
amb pastura de la major part de la superfície 
dʼespais de transició, ben interconnectada i 
enllaçada conferint espais de gran mida. 

Control 
fitosanitari 

• En aquest espais no es faran tasques de control 
fitosanitari de manera general. En cas de 
problemes greus, es considerarà lʼeliminació de 
lʼelement afectat com una opció 

Neteges • Programar les actuacions de neteja en funció de 
l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística 
i la temporada escolar 

Criteris específics de 
manteniment 

Seguiment 
periòdic 

• Seguiment trimestral de l'estat global. 

Necessitats de maquinària Baixes. 

Categoria de verd 3. Espais de transició amb lʼentorn natural 

Necessitats de mà dʼobra Baixes. 

2.4. Criteris de gestió de les places arbrades 
Categoria de verd 4. Places arbrades 

Característiques Places incloses al sistema dʼespais lliures però amb 
arbres com a únic element de vegetació. 

Funcionalitat i usos 

Són espais generalment durs i pavimentats, però de 
vegades amb cobertura de paviments granulars. Amb 
elevats graus d'utilització diària i/o setmanal o per 
activitats periòdiques concretes.  

També es troben en espais on no són possibles altres 
tipus de vegetació. 

Criteris de disseny 

• Augmentar la diversitat d'espècies utilitzades, 
agrupant-les per necessitat hídriques i per 
necessitats de manteniment. 

• Usar espècies de creixement més ampli que en 
l'arbrat viari. 

• Evitar la plantació en espais massa estrets o 
afectats per pas intens de persones o vehicles.  

• Distribuir la vegetació per afavorir espais de 
contacte social i la vida de carrer.  

• Fer ús de la vegetació com a pantalla visual en 
front dʼelements discordants del paisatge, per a la 
filtració de sorolls i contaminants, l'absorció de 
diòxid de carboni i aerosols de lʼatmosfera i la 
suavització dels pics climàtics. 

Reg 

• Implantar microxarxes de reg localitzat.  
• Implantar xarxes de reg telegestionades. 
• Gestionar el consum dʼaigua de manera  

centralitzada. 
• Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui 

viable: aigua del freàtic / de pluja / de boca 
• Fer aprofitament dʼaigües pluvials del propi espai. 

Adobament 
• Rarament lʼarbrat requereix aportacions dʼadob 

mineral, només quan sʼobservin desequilibris. 
• Allà on sigui viable, si lʼespai disponible és ampli, 

es contemplarà lʼús dʼencoixinats orgànics 

Criteris específics de 
manteniment 

Podes 

• Minimitzar les operacions de poda, i reduir-les a 
les de formació i seguretat. 

• Fer trituració i reutilització de les restes vegetals 
de poda de llenyoses, fent mulch. 

Categoria de verd 3. Espais de transició amb lʼentorn natural 

Necessitats de mà dʼobra Baixes. 

2.4. Criteris de gestió de les places arbrades 
Categoria de verd 4. Places arbrades 

Característiques Places incloses al sistema dʼespais lliures però amb 
arbres com a únic element de vegetació. 

Funcionalitat i usos 

Són espais generalment durs i pavimentats, però de 
vegades amb cobertura de paviments granulars. Amb 
elevats graus d'utilització diària i/o setmanal o per 
activitats periòdiques concretes.  

També es troben en espais on no són possibles altres 
tipus de vegetació. 

Criteris de disseny 

• Augmentar la diversitat d'espècies utilitzades, 
agrupant-les per necessitat hídriques i per 
necessitats de manteniment. 

• Usar espècies de creixement més ampli que en 
l'arbrat viari. 

• Evitar la plantació en espais massa estrets o 
afectats per pas intens de persones o vehicles.  

• Distribuir la vegetació per afavorir espais de 
contacte social i la vida de carrer.  

• Fer ús de la vegetació com a pantalla visual en 
front dʼelements discordants del paisatge, per a la 
filtració de sorolls i contaminants, l'absorció de 
diòxid de carboni i aerosols de lʼatmosfera i la 
suavització dels pics climàtics. 

Reg 

• Implantar microxarxes de reg localitzat.  
• Implantar xarxes de reg telegestionades. 
• Gestionar el consum dʼaigua de manera  

centralitzada. 
• Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui 

viable: aigua del freàtic / de pluja / de boca 
• Fer aprofitament dʼaigües pluvials del propi espai. 

Adobament 
• Rarament lʼarbrat requereix aportacions dʼadob 

mineral, només quan sʼobservin desequilibris. 
• Allà on sigui viable, si lʼespai disponible és ampli, 

es contemplarà lʼús dʼencoixinats orgànics 

Criteris específics de 
manteniment 

Podes 

• Minimitzar les operacions de poda, i reduir-les a 
les de formació i seguretat. 

• Fer trituració i reutilització de les restes vegetals 
de poda de llenyoses, fent mulch. 

Categoria de verd 4. Places arbrades 

• Destriar les restes d'espècies invasores o 
exemplars malalts abans de triturar. 

Segues o 
desbrossades 

• No hi solen haver espais de gespes o prats en 
aquest espais. 

Control 
fitosanitari 

• Fer un seguiment periòdic, diferencial per 
estacions, de lʼestat fitosanitari de les plantes. 

• Dur a terme experiències dʼús de la fauna auxiliar 
per a combatre plagues i malalties. 

Neteges • Programar les actuacions de neteja en funció de 
l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística 
i la temporada escolar 

Seguiment 
periòdic 

• Seguiment mensual de l'estat global. 

Necessitats de maquinària Baixes. 

Necessitats de mà dʼobra Baixes. 

2.5. Criteris de gestió dels elements de vialitat 
Categoria de verd 5. Elements de vialitat 

Característiques Espais verds en rotondes, mitjanes i laterals de vials, 
normalment sense accés dʼusuaris. 

Funcionalitat i usos 

Són els espais viaris no ocupats pel trànsit de vehicles 
i persones, que han estat destinats a la plantació de 
vegetació no exclusivament arbrada.  

No tenen possibilitat dʼús directe per la població, en no 
ser accessibles. 

Criteris de disseny 

• Mantenir la diversitat d'espècies utilitzades, 
agrupant-les per necessitat hídriques i per 
necessitats de manteniment. 

• Usar espècies de creixement limitat, sense 
problemes per molèsties directes als usuaris. 

• Aprofitar el caràcter no trepitjable de la zona per a 
plantar espècies fràgils que no es poden usar en 
zones properes al ciutadà. 

• Evitar la plantació en espais massa estrets o 
afectats per pas intens de persones o vehicles. 
Allà on no aguanti una barana no cal posar-hi 
vegetació. 

• Fer ús de la vegetació com a pantalla visual en 
front dʼelements discordants del paisatge. 

Categoria de verd 5. Elements de vialitat 

• Evitar les arbustives que necessitin un retall 
periòdic, per no fomentar operacions en 
condicions difícils de seguretat. 

• Evitar lʼús de gespes, en zones on no seʼn pot 
aprofitar el seu potencial com a element trepitjable 

Reg 

• Implantar microxarxes de reg localitzat.  
• Implantar xarxes de reg telegestionades. 
• Gestionar el consum dʼaigua de manera  

centralitzada. 
• Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui 

viable: aigua del freàtic / de pluja / de boca 

Adobament 
• Ajustar l'adobament químic al mínim necessari de 

subsistència. 
• Implantar solucions d'encoixinat amb materials 

orgànics. 

Podes 

• Minimitzar les operacions de poda a les de 
formació i seguretat. 

• Fer trituració i reutilització de les restes vegetals 
de poda de llenyoses, fent mulch. 

• Destriar les restes d'espècies invasores o 
exemplars malalts abans de triturar. 

Segues o 
desbrossades 

• Minimitzar les actuacions de sega. 
• Afavorir espais de mulch al voltant dels arbres i 

arbustos. 
• Fer tasques de punxat i escarificació per a millorar 

l'absorció de l'aigua de reg. 
Control 
fitosanitari 

• Fer un seguiment periòdic, diferencial per 
estacions, de lʼestat fitosanitari de les plantes. 

Neteges • Programar les actuacions de neteja en funció de 
l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística 
i la temporada escolar. 

Criteris específics de 
manteniment 

Seguiment 
periòdic 

• Seguiment mensual de l'estat global. 

Necessitats de maquinària Altes. 

Necessitats de mà dʼobra Altes. 

2.6. Criteris de gestió dels espais verds en equipaments 
Categoria de verd 6. Espais verds en equipaments  

Característiques Jardins que es troben dins el recinte dels diferents 



Fem VinaròsAREA 2_ INFRAESTRUCTURA VERDA I BIODIVERSITAT

PROPOSTES

Categoria de verd 6. Espais verds en equipaments  

equipaments municipals o serveis tècnics. 

Funcionalitat i usos 

Aquests espais són els específics dels equipaments 
públics, dins dels seus recintes, amb components de 
vegetació més o menys complexos en funció de la 
pressió de l'ús dels seus usuaris.  

Solen tenir qualitat estètica mitjana. 

Criteris de disseny 

• Augmentar la diversitat d'espècies utilitzades, 
agrupant-les per necessitat hídriques i per 
necessitats de manteniment. 

• Fer ús de la vegetació com a pantalla visual en 
front dʼelements discordants del paisatge. 

• Poden ser espais de refugi per a ocells i per a 
dʼaltres animals. 

Reg 

• Implantar xarxes de reg localitzat.  
• Implantar xarxes de reg telegestionades. 
• Gestionar el consum dʼaigua de manera  

centralitzada. 
• Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui 

viable: aigua del freàtic / de pluja / de boca 
• Fer aprofitament dʼaigües pluvials de cobertes 

adjacents. 

Adobament • Millorar l'adobament orgànic.  
• Implantar encoixinat amb materials orgànics. 

Podes 

• Minimitzar les operacions de poda a les de 
formació i seguretat. 

• Fer trituració i reutilització de les restes vegetals 
de poda de llenyoses, fent mulch. 

• Destriar les restes d'espècies invasores o 
exemplars malalts abans de triturar. 

Segues o 
desbrossades 

• Minimitzar les actuacions de sega. 
• Afavorir espais de mulch al voltant dels arbres i 

arbustos. 
• Programar les actuacions de desbrossada per a 

poder afavorir una certa recuperació de la riquesa 
florística i la biodiversitat de marges. 

• Incidir en la desbrossada selectiva d'espècies 
invasores. 

Control 
fitosanitari 

• Fer un seguiment periòdic, diferencial per 
estacions, de lʼestat fitosanitari de les plantes. 

Criteris específics de 
manteniment 

Neteges • Programar les actuacions de neteja en funció de 
l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística 
i la temporada escolar 

Categoria de verd 6. Espais verds en equipaments  

Seguiment 
periòdic 

• Seguiment mensual de l'estat global. 

Necessitats de maquinària Baixes. 

Necessitats de mà dʼobra Mitjanes. 

2.7. Criteris de gestió de les jardineres 
Categoria de verd 7. Jardineres 

Característiques Mobiliari urbà que conté plantes i/o arbusts. Poden ser 
mòbils o no. 

Funcionalitat i usos 

Són els petits espais de jardineria, molt sovint efímera, 
situats en mobles urbans més o menys petits i limitats. 
Solen tenir qualitat estètica mitjana per la dificultat del 
seu manteniment, per bé que la intenció sol ser que 
sigui molt més alta. 

Criteris de disseny 

• Limitar el seu ús. 
• Augmentar la diversitat d'espècies utilitzades, 

agrupant-les per necessitat hídriques i per 
necessitats de manteniment. 

• Usar espècies de creixement limitat, sense 
problemes per molèsties directes als usuaris. 

• Garantir superfícies i volums mínims que facilitin 
el manteniment i reg eficients, i el bon 
desenvolupament de la vegetació. 

Reg 
• Usar sistemes de reg eficients sempre que sigui 

possible. 
• Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui 

viable: aigua del freàtic / de pluja / de boca 

Adobament 
• Donat el caràcter efímer de la majoria de les 

plantacions, no resulta necessari fer aportacions 
dʼadob químic, ja uqe cada cop que es replanta la 
jardinera, es renovarà o millorarà la terra. 

Podes - 

Segues o 
desbrossades 

- 

Control 
fitosanitari 

• Fer un seguiment periòdic intens, diferencial per 
estacions, de lʼestat fitosanitari de les plantes. 

Criteris específics de 
manteniment 

Neteges • Programar les actuacions de neteja en funció de 
l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística 
i la temporada escolar 

Categoria de verd 3. Espais de transició amb lʼentorn natural 

Necessitats de mà dʼobra Baixes. 

2.4. Criteris de gestió de les places arbrades 
Categoria de verd 4. Places arbrades 

Característiques Places incloses al sistema dʼespais lliures però amb 
arbres com a únic element de vegetació. 

Funcionalitat i usos 

Són espais generalment durs i pavimentats, però de 
vegades amb cobertura de paviments granulars. Amb 
elevats graus d'utilització diària i/o setmanal o per 
activitats periòdiques concretes.  

També es troben en espais on no són possibles altres 
tipus de vegetació. 

Criteris de disseny 

• Augmentar la diversitat d'espècies utilitzades, 
agrupant-les per necessitat hídriques i per 
necessitats de manteniment. 

• Usar espècies de creixement més ampli que en 
l'arbrat viari. 

• Evitar la plantació en espais massa estrets o 
afectats per pas intens de persones o vehicles.  

• Distribuir la vegetació per afavorir espais de 
contacte social i la vida de carrer.  

• Fer ús de la vegetació com a pantalla visual en 
front dʼelements discordants del paisatge, per a la 
filtració de sorolls i contaminants, l'absorció de 
diòxid de carboni i aerosols de lʼatmosfera i la 
suavització dels pics climàtics. 

Reg 

• Implantar microxarxes de reg localitzat.  
• Implantar xarxes de reg telegestionades. 
• Gestionar el consum dʼaigua de manera  

centralitzada. 
• Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui 

viable: aigua del freàtic / de pluja / de boca 
• Fer aprofitament dʼaigües pluvials del propi espai. 

Adobament 
• Rarament lʼarbrat requereix aportacions dʼadob 

mineral, només quan sʼobservin desequilibris. 
• Allà on sigui viable, si lʼespai disponible és ampli, 

es contemplarà lʼús dʼencoixinats orgànics 

Criteris específics de 
manteniment 

Podes 

• Minimitzar les operacions de poda, i reduir-les a 
les de formació i seguretat. 

• Fer trituració i reutilització de les restes vegetals 
de poda de llenyoses, fent mulch. 

Categoria de verd 9. Arbrat viari 

Podes 

• Cal minimitzar les operacions de poda a les de 
formació i seguretat. 

• Cal fer trituració i reutilització de les restes 
vegetals de poda de llenyoses, fent mulch. 

• Cal destriar les restes d'espècies invasores o 
exemplars malalts abans de triturar. 

Control 
fitosanitari 

• Fer un seguiment periòdic, diferencial per 
estacions, de lʼestat fitosanitari de les plantes. 

Neteges • Programar les actuacions de neteja en funció de 
l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística 
i la temporada escolar 

Seguiment 
periòdic 

• Seguiment trimestral de l'estat global. 

Necessitats de maquinària • Baixes. 

Necessitats de mà dʼobra • Baixes. 

2.9. Criteris de gestió dels espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 

Categoria de verd 12. Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 

Característiques 
Espais de la xarxa hidrogràfica, inclosos o no dins el 
sistema hidrològic del POUM, dels que lʼAjuntament 
en fa manteniment. 

Funcionalitat i usos 

Aquests espais de la xarxa hidrogràfica són els que 
fan funcions de drenatge en cas de pluges i que reben 
tasques de manteniment periòdic de la vegetació per 
assegurar-ne la seva funcionalitat hidràulica. Cal 
incorporar-hi lʼús lúdic per part dels ciutadans, amb la 
particularitat de la inundabilitat temporal. 

Criteris de restauració 

• Augmentar l'ús d'espècies autòctones. 
• Eradicar progressivament les espècies invasores. 
• Respectar i millorar la capacitat de descàrrega de 

la riera, evitant lʼaparició dʼobstacles i lʼacceleració 
del corrent dʼaigua. 

• Recuperar les zones inundables com a font de 
dissipació natural de lʼenergia de les avingudes, 
incorporant el seu caràcter potencialment perillós 
al disseny i al programa.  

• Han de ser espais d'apropament de la natura a la 
ciutadania i de millora del paisatge urbà i de la 

Categoria de verd 7. Jardineres 

Seguiment 
periòdic 

• Seguiment mensual de l'estat global. 

Necessitats de maquinària Mitjanes. 

Necessitats de mà dʼobra Molt altes. 

2.8. Criteris de gestió de lʼarbrat viari 
Categoria de verd 9. Arbrat viari 

Característiques 
Conjunt dels arbres de la via pública que no es troben 
en jardins, parcs, equipaments, places o en dʼaltres 
espais enjardinats 

Funcionalitat i usos 
Són els arbres que es troben a la resta dels vials on 
no és possible altre tipus de vegetació. Permeten la 
millora ambiental de l'espai urbà sense un consum de 
superfície a nivell de sòl gaire significatiu. 

Criteris de disseny 

• Augmentar la diversitat d'espècies utilitzades, 
agrupant-les per necessitat hídriques i per 
necessitats de manteniment,  

• Triar espècies seguint les recomanacions 
tècniques de la “Guia per a la seleccio dʼespècies 
de verd urbà: arbrat viari” de la Diputació de 
Barcelona 

• Evitar la plantació en espais massa estrets o 
afectats per pas intens de persones o vehicles. 
Incorporar la “no-plantació” com una alternativa 
vàlida. 

• Es pot fer ús de la vegetació com a pantalla visual 
en front dʼelements discordants del paisatge, per a 
la filtració de sorolls i contaminants i aerosols de 
lʼatmosfera i la suavització dels pics 
microclimàtics. 

Reg 

• Implantar microxarxes de reg localitzat.  
• Implantar xarxes de reg telegestionades. 
• Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui 

viable: aigua del freàtic / de pluja / de boca 
• Gestionar el consum dʼaigua de manera  

centralitzada. 

Criteris específics de 
manteniment 

Adobament 
• Rarament lʼarbrat requereix aportacions dʼadob 

mineral, només quan sʼobservin desequilibris. 
• Allà on sigui viable, si lʼespai disponible és ampli, 

es contemplarà lʼús dʼencoixinats orgànics. Categoria de verd 9. Arbrat viari 

Podes 

• Cal minimitzar les operacions de poda a les de 
formació i seguretat. 

• Cal fer trituració i reutilització de les restes 
vegetals de poda de llenyoses, fent mulch. 

• Cal destriar les restes d'espècies invasores o 
exemplars malalts abans de triturar. 

Control 
fitosanitari 

• Fer un seguiment periòdic, diferencial per 
estacions, de lʼestat fitosanitari de les plantes. 

Neteges • Programar les actuacions de neteja en funció de 
l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística 
i la temporada escolar 

Seguiment 
periòdic 

• Seguiment trimestral de l'estat global. 

Necessitats de maquinària • Baixes. 

Necessitats de mà dʼobra • Baixes. 

2.9. Criteris de gestió dels espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 

Categoria de verd 12. Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 

Característiques 
Espais de la xarxa hidrogràfica, inclosos o no dins el 
sistema hidrològic del POUM, dels que lʼAjuntament 
en fa manteniment. 

Funcionalitat i usos 

Aquests espais de la xarxa hidrogràfica són els que 
fan funcions de drenatge en cas de pluges i que reben 
tasques de manteniment periòdic de la vegetació per 
assegurar-ne la seva funcionalitat hidràulica. Cal 
incorporar-hi lʼús lúdic per part dels ciutadans, amb la 
particularitat de la inundabilitat temporal. 

Criteris de restauració 

• Augmentar l'ús d'espècies autòctones. 
• Eradicar progressivament les espècies invasores. 
• Respectar i millorar la capacitat de descàrrega de 

la riera, evitant lʼaparició dʼobstacles i lʼacceleració 
del corrent dʼaigua. 

• Recuperar les zones inundables com a font de 
dissipació natural de lʼenergia de les avingudes, 
incorporant el seu caràcter potencialment perillós 
al disseny i al programa.  

• Han de ser espais d'apropament de la natura a la 
ciutadania i de millora del paisatge urbà i de la 

Categoria de verd 12. Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 

duresa de lʼentorn edificat. 
• Han de ser espais de refugi per a ocells i per a 

dʼaltres animals. 

Reg • Evitar el reg d'aquests espais, que sol afavorir el 
desenvolupament d'espècies no adients. 

Adobament • Evitar l'adobament d'aquests espais. 

Podes 

• Minimitzar les operacions de poda a les de 
formació i seguretat. 

• Fer trituració i reutilització de les restes vegetals 
de poda de llenyoses, fent mulch. 

• Destriar les restes d'espècies invasores o 
exemplars malalts abans de triturar. 

Segues o 
desbrossades 

• Reduir les desbrossades a les mínimes 
imprescindibles per a garantir el pas de les 
avingudes. 

• Allà on calgui desbrossar, fer-ho de forma 
selectiva sobre les espècies invasores. 

Control 
fitosanitari 

• En aquests espais no es faran controls 
fitosanitaris. 

Neteges • Programar les actuacions de neteja en funció de 
l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística 
i la temporada escolar 

Criteris específics de 
manteniment 

Seguiment 
periòdic 

• Seguiment trimestral de l'estat global. 

Necessitats de maquinària Baixes. 

Necessitats de mà dʼobra Baixes. 

  




