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1. Objecte i àmbit del PEU i iniciativa 
 
1.1. Objecte 
 
El present PEU té per objecte desenvolupar l’ordenació de l’àmbit del Castell de 
Peralada, en compliment de les determinacions del POUM de Peralada i en l’àmbit que 
aquest POUM va delimitar. 
 
Concretament, l’article 10 de les Normes urbanístiques del POUM preveu, pel que fa al 
seu desplegament en sòl urbà, la redacció d’un pla especial urbanístic per al sector 
Castell, mentre que la fitxa del PEU del Castell de l’Annex normatiu del POUM disposa 
que “l’objectiu d’aquest Pla és garantir la conservació, millora i rehabilitació dels 
elements catalogats i el desenvolupament d’activitats culturals, recreatives, hoteleres i de 
restauració”. 
 
1.2. Àmbit 

 
L’àmbit del PEU del Castell és el que es reflecteix als plànols d’ordenació d’aquest 
instrument de forma coincident amb el delimitat al plànol d’ordenació O.2.2. (Ordenació 
del sòl urbà i urbanitzable) del POUM que, si bé a la fitxa de l’annex normatiu del 
POUM s’assenyala que té una superfície de 65.518 m2 de sòl, en realitat, segons 
l’aixecament topogràfic i segons consta al PEU del Castell de Peralada (Zona “Mirador”), 
que fou aprovat definitivament en data 1 d’octubre de 2008, és de 65.781 m2 de sòl. 
 
1.3. Iniciativa 
 
El present PEU es promou per iniciativa de les societats CASINO CASTILLO DE 
PERALADA SLU (amb C.I.F. B-17034940), CAVAS DEL CASTILLO DE 
PERALADA SAU (amb C.I.F. A-17028713), ambdues del GRUP PERALADA, i 
INMOBILIARIA CAMO SL (societat vinculada amb les anteriors i amb C.I.F. B-
08266876), de conformitat amb el que estableix l’article 101 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 (en endavant, TRLU). 
 
Les citades societats, conforme s’exposa en l’apartat 3 d’aquesta memòria, són les titulars 
del domini de les finques que integren la totalitat de l’àmbit del PEU. 
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2. Situació i característiques actuals de l’àmbit 
 
2.1. Situació 
 
El recinte del Castell de Peralada i els jardins que l’envolten es troba al sud-est del nucli 
històric de la població, i està delimitat pels carrers de Sant Joan, al nord i nord-est; pel 
carrer de Sant Llàtzer, a l’est; pel carrer de Sant Sebastià, a l’oest; i pel carrer del Camí 
de Sota el Parc, al sud i sud-oest. 
 

 
 
 

La situació i emplaçament de l’àmbit del PEU es reflecteixen al plànol d’informació I-01. 
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2.2. Característiques actuals de l’àmbit 
 
L’àmbit del PEU està constituït per tots els terrenys inclosos dins de l’illa delimitada pels 
carrers Sant Sebastià, Sant Joan, Sant Llàtzer (la Principal) i el camí Sota del Parc. 
 
La major part d’aquest àmbit es correspon amb el recinte del Castell, que està encerclat 
per un mur de pedra, el qual imposa que totes les circulacions s’uneixin en els diferents 
accessos al mateix recinte. Des d’aquests punts es desenvolupa una xarxa de camins 
lligats a les diferents activitats que es desenvolupen al recinte. La topografia d’aquest 
àmbit té un doble pendent descendent, des del nivell superior on s’ubica la zona del 
Castell i les edificacions que l’envolten, en sentit est-oest així com nord-sud tornant a 
pujar cap a l’entrada per la rotonda de la carretera de l’estació. 
  
En aquest recinte es troba l’edifici principal del Castell, i les construccions annexes al 
mateix, que estan situades al costat nord de la parcel·la, davant el carrer de Sant Joan. A 
ambdós costats del castell es troben dues places en els fronts de les façanes oest 
(principal) i est, així com un petit estany al sud. La resta del recinte està integrada pels 
jardins del castell on, a part de l'existència d'una sèrie de zones enjardinades, vegetació i 
paisatge, existeixen diversos edificis en els quals es desenvolupen les activitats que es 
descriuen més endavant. 
 
També forma part de l’àmbit del PEU la peça de sòl ubicada en la cantonada dels carrers 
Sant Joan i Sant Llàtzer, que no està inclosa dins del recinte del Castell i que en 
l’actualitat està ocupada per diverses edificacions.  
 

2.2.1. El Castell i construccions annexes  
 
El Castell es conforma per l’edificació principal i una sèrie de construccions annexes. 
Segons es defineix en l’inventari de Patrimoni, es tracta d'un edifici de planta 
rectangular, amb un pati quadrat central, i les diverses sales i habitacions ubicades al 
seu voltant. Aquestes es troben cobertes amb teulades a dues vessants, mentre que el pati 
és obert. Consta de planta baixa, pis i altell. A l'est es localitzen dues torres de planta 
circular, descentrades respecte als angles de l'edifici. La façana principal, d’estil 
renaixentista, es troba orientada a ponent. Al centre hi ha la porta d’accés, d’arc de mig 
punt, amb dues columnes a banda i banda. La façana sud és força diferent i presenta 
totes les obertures rectangulars i emmarcades amb carreus de pedra. Al sector nord de 
l’edifici hi ha tres grans cossos de planta rectangular, destinats a diverses dependències 
actuals del castell. La façana nord d’aquest conjunt, conté una porta monumental 
d’accés al jardí del castell.  
 
Adossat al Castell per la part del sector nord-est, on hi son les tres cossos rectangulars, es 
troba la construcció annexa que serveix com accés al Casino. Aquesta edificació no està 
inclosa dins de l’àmbit protegit, atès que es tracta d’un edifici construït a finals dels 70 
per albergar part del Casino que va ser inaugurat l’any 1979. 
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Edifici adossat d’accés al Casino Edifici adossat d’accés al Casino i els tres cossos 
rectangulars vistos des de la façana nord 

 
Entre les construccions annexes el POUM també incloïa l’edifici conegut com Mirador-
parrilla, que està integrat per un edifici i unes pèrgoles adjacents al pati d’accés a l’est del 
Castell que donen servei al usos de restaurant, sala polivalent i serveis i també acullen 
una zona d’instal·lacions generals per el conjunt. Tot i que la superfície d’aquesta peça es 
recull dins del POUM com “Castell i construccions annexes”, els elements construïts, que 
son bàsicament un edifici de serveis i cuines, així com l’edifici mirador vidriat i les 
pèrgoles, actualitzades l’any 2009, estan separats totalment de l’element protegit en virtut 
de la legislació de Patrimoni cultural i no formen part d’aquest. 
 

  
Edifici separat Parrilla-Mirador (volum cuines i 

pèrgola) 
Edifici separat Parrilla-Mirador (volum vidriat Mirador i 

pèrgola) 

 
D’acord amb el que consta al POUM, el Castell i les seves construccions annexes, 
incloent l’edifici Mirador-parrilla, tenen un sostre de 6.892 m2 en total. 
 

2.2.2. Jardins del Castell:  
 

Tot el conjunt construït del Castell es troba envoltat per un gran jardí on a través d'un 
pont bastit al segle XIX es comunica amb els terrenys del convent del Carme. El projecte 
del parc i els jardins va ser realitzat l’any 1877 per l’arquitecte i paisatgista francès 



10 

 

François Duvillers (1807-1881), amb una extensió inicial de 33.800 m2 i fins a un total de 
63 zones diferenciades i 158 varietats de plantes i arbres previstes en el projecte. Si bé no 
tot es va construir ni es va plantar en l’origen, ja es van aconseguir racons i camins amb 
magnífiques perspectives.  

 
En l’actualitat el jardí conserva l’ús i morfologia originaris en la seva major part, on es 
troben representades un gran nombre d’espècies vegetals tant del país, com exòtiques. 
Tot i que alguns dels espais i varietats botàniques s’han perdut, també s’han afegit altres 
elements com el llac (Marquès de la Torre, 1909), l’Auditori del Festival Internacional de 
Música i d’altres activitats culturals i de restauració temporals o integrades al mateix jardí 
i al servei dels usos principals, com el pavelló de banquets, el mirador-parrilla al costat de 
l’accés principal, etc. La relació detallada de les espècies vegetals presents als jardins està 
continguda a l’annex 04. 

 
Tots aquests espais es troben lligats amb una xarxa de camins interiors que segueixen una 
estructura centrífuga que uneix els accessos a la part sud amb la plaça d’accés a la façana 
est del Castell. Aquest fet posiciona el Castell en el centre d’aquesta estructura, generant 
visuals a través dels jardins conforme s’avança pels camins. Aquests camins serveixen 
igualment per unir els diferents espais dels jardins i generen una vialitat interna al costat 
de la qual es desenvolupen les diferents activitats que tenen lloc dins del recinte del 
Castell. 

 
L’espai destinat a l’Auditori de les gal·les del conegut com Festival Internacional de 
Música s’ubica a la part sud-oest dels jardins en relació amb una edificació provisional 
que s’amplia també amb grades provisionals en les dates del festival. Per altra banda, 
com ja s’ha assenyalat, en l’esplanada d’accés, al costat est del Castell, es localitza la 
parrilla i el mirador, així com el seus serveis que s’utilitzen com a restaurant i per fer 
esdeveniments. Finalment, en la banda que dóna al Passeig Principal de Peralada s’ubica 
el pavelló-carpa desmuntable d’actes culturals i de restauració amb els seus serveis 
corresponents. 
 
En relació amb la vialitat interna, i en funció dels esdeveniments, es destinen dues zones 
dins del recinte per a l’ús d’aparcament temporal a l’aire lliure: una es troba a l’esplanada 
existent just a l’esquerra de l’entrada, des de la rotonda d’accés a Peralada venint des del 
carrer Sant Llàtzer, entre els arbres i sense pavimentar, i l’altra té les mateixes 
característiques i es troba justament al nord d’aquest, sota el llac. 

 
A l’extrem oest, al costat de l’accés des del carrer Sant Sebastià, s’ubica un petit pavelló 
de servei per al estudi i manteniment de la vegetació dels jardins, des d’on es realitzen 
actuacions de conservació i millora contínues de les espècies vegetals existents així com 
dels camins, enllumenat, sistema de reg, i altres elements que formen part del jardí. 
 

2.2.3. Altres edificacions 
 
Segons s’ha descrit dins dels apartats precedents, a més del Castell existeixen diverses 
edificacions destinades als usos principals que es desenvolupen:  
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Mirador-parrilla: adjacent al pati d’accés a l’est del Castell i descrit anteriorment, el 
POUM l’inclou entre les construccions annexes al Castell. 
 
Pavelló d’esdeveniments: al costat est de l’àmbit i al sud de l’edifici de Mirador-parrilla 
existeix el pavelló d’esdeveniments amb l’edifici de serveis annex. Aquest edifici està 
connectat amb els vials d’accés de servei,  la tipologia de l’edificació és conceptualment 
provisional i està feta amb una estructura muntada d’acer i un envolvent tipus carpa. 
 
Edificis ubicats a la cantonada entre els carrers Sant Joan i la C-252: actualment 
existeixen diversos edificis, sent el principal l’edifici de l’actual pastisseria. Aquests 
edificis no tenen cap valor historicoartístic concret. 
 
Auditori: en la part sud-oest de la parcel·la s’ubica la construcció basal de l’auditori i 
serveis annexos. A partir d’aquesta base, amb ocasió del Festival Internacional de Música 
es desenvolupen una sèrie d’estructures provisionals específicament per el lapse temporal 
d’aquest festival d’estiu. Aquest Festival, que va a néixer l’any 1987, i te el 
reconeixement de la Creu de Sant Jordi, promou espectacles de dansa, musica i opera, 
que atrauen a més de 25.000 persones cada estiu. 
 
Altres peces: en diferents ubicacions dels jardins es troben diverses peces construïdes 
com un petit pavelló de servei per l’estudi i manteniment de la vegetació dels jardins, al 
costat de l’accés des de l’encreuament entre el carrer Sant Sebastià i el carrer Camí Sota 
del Parc. Al costat del carrer de Sant Llàtzer (C-252), a prop de l’accés des de la rotonda i 
en tot aquest àmbit perimetral als jardins originals trobem diverses construccions 
auxiliars per a serveis i instal·lacions. 
 

2.2.4. Serveis existents 
 

Per el desenvolupament de les activitats existents a l’àmbit es disposa de xarxa de 
subministrament d’aigua potable, electricitat subministrada per estació transformadora de 
mitja tensió al propi recinte, dipòsit de gas natural propi, xarxa de rec a l’espai enjardinat 
i xarxa de clavegueram. 
 
La distribució de xarxes en l’àmbit segueix l’estructura del sistema de camins del recinte. 
D’aquesta manera s’abasteixen els diferents subministres en tots els punts necessaris de 
manera òptima. Les xarxes existents es reflecteixen als plànols d’informació I-13, I-14 i 
I-15. 
 
Xarxa d’aigua potable 
Subministrament: captació d’un pou propi  
Descripció de la xarxa: amb un tub de PVC de 110mm; el tram final fins els dipòsits és 
de ferro galvanitzat de 3”. Els baixants generals són de tub PPR de 75 i 65mm i, les 
derivacions als diferents punts de servei són de tub de coure de diferents mesures. 
Consum: La principal demanda en relació amb el consum prové de l’equipament de les 
cuines i, en segon lloc, dels treballs de manteniment i neteja. En els darrers anys, el 
Castell de Peralada ha realitzat, dins d’una estratègia per reduir el consum d’aigua, una 
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sèrie de actuacions per millorar l’eficiència tant del equipaments com dels protocols de 
manteniment, motiu per el qual el consum anual mitjà s’ha reduït fins als 27.000 m3. 
Dades de la concessió: Per  resolució (ref. CC2006000105) de l’Agencia Catalana de 
l’Aigua, el Castell de Peralada disposa de la concessió d’un aprofitament d’aigües 
subterrànies, al terme municipal de Peralada, per a abastament i reg de gespa, arbres i 
manteniment de les instal·lacions, amb un volum de 65.000m3/any. Aquest aprofitament 
està inscrit al Registre d’Aigües, a la Secció A, amb el número A-0011441. 
 

 
 
Xarxa d’electricitat 
Subministrament: a través de la xarxa de FECSA ENHER de 25kv. Amb dos 
transformadors, 1 de 1000 Kva a 400 v i un de 1000 Kva a 230 v .    
Descripció de la xarxa: l’escomesa fins el quadre de distribució general és soterrada amb 
cable individual, una part de coure de secció 240mm i una altra d’alumini de secció 
240mm. 
 
Xarxa de subministrament de gas natural 
Subministrament: El subministrament de gas natural es fa partint de una planta satèl·lit de 
Gas Natural Liquat ubicada al costat de l’actual zona de cuines del pavelló. Aquesta 
planta disposa de un dipòsit criogènic de 19,557 m3. 
Descripció de la xarxa: la part de la xarxa de distribució soterrada és de tub d’acer de 
1.1/4” de secció i la part aèria i interior és de tub de coure de diferents seccions. 
Consum: el consum mitjà és de 74.000kg. 
 
Xarxa de reg 
Subministrament: Captació de pou propi 
Descripció de la xarxa: Amb tub de ferro colat i tub de PVC de 110mm ambdós, fins el 
llac. Del llac fins a les bombes de pressió amb tub de ferro de 3” i la distribució general 
també, les derivacions als diferents sectors són amb tub de PE-BD de reg, de diferents 
mesures i amb les seves corresponents electrovàlvules. 
Consum: el consum mitjà anual és de 12.000 m3 

 
 

ANY 2014 2015 2016 2017 MITJANA

GENER 2.794m3 1.631m3 1.331m3 713m3 1.617m3

FEBRER 2.324m3 1.406m3 1.247m3 1.659m3

MARÇ 2.883m3 1.578m3 1.142m3 1.868m3

ABRIL 3.207m3 1.933m3 1.966m3 2.369m3

MAIG 3.896m3 2.621m3 2.636m3 3.051m3

JUNY 3.643m3 2.024m3 2.411m3 2.693m3

JULIOL 4.157m3 2.713m3 3.527m3 3.466m3

AGOST 2.238m3 2.376m3 3.046m3 2.553m3

SETEMBRE 1.959m3 1.794m3 3.552m3 2.435m3

OCTUBRE 2.157m3 2.165m3 1.964m3 2.095m3

NOVEMBRE 1.696m3 1.763m3 1.367m3 1.609m3

DESEMBRE 1.681m3 1.523m3 1.680m3 1.628m3

TOTAL 32.635m3 23.527m3 25.869m3 27.042m3
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Xarxa de clavegueram 
Descripció de la xarxa: de tub de formigó de 200 mm i de 30 mm. Amb les seves 
corresponents arquetes de registre. Es disposa de decantadors de grasses a les cuines 
(principal i Mirador-parrilla). Hi ha un abocament a la xarxa de clavegueram pública i un 
amb destinació a infiltració. L’abocament a la xarxa és separatiu, amb un col·lector per 
les aigües residuals i un altre per les pluvials. 
L’estimació de volum abocat es de 27.000 m3. 
 
3. Estructura de la propietat 
 
L’estructura de la propietat derivada del Registre de la propietat no coincideix amb la 
cadastral, motiu pel qual es descriuen a continuació tant les finques registrals com les 
cadastrals, les quals es reflecteixen als plànols d’informació I-03 i I-04. 
 
3.1. Finques registrals 
 
L’àmbit del PEU està integrat per 6 finques registrals (plànol I-04), que són les següents: 
 

 
 
3.2. Finques cadastrals 
 
Les finques cadastrals incloses en l’àmbit del present PEU són les que es reflecteixen al 
plànol I-03. 
 
En l’actualitat l’àmbit del PEU està integrat per 5 finques cadastrals, a les quals 
corresponen les següents dades de superfícies i referències cadastrals: 
 

 

Finca
Núm 

registral Titular
Sup finca 
(m2 sòl) Tipus finca

I 2.432 Casino Castillo de Peralada SLU Entitat PH (59%)

II 2.433 Cavas del Castillo de Peralada SA Entitat PH (41%)

III 2.430 Casino Castillo de Peralada SLU 5.226

IV 2.434 Cavas del Castillo de Peralada SA 4.315

V 1.816 Casino Castillo de Peralada SLU 49.277

VI 703 Inmobiliaria Camo SL 3.281

Quadre 1. Finques registrals

Referència cadastral Localització
Sup finca 
(m2 sòl)

Sup const 
(m2st) Tipus finca Usos

1041801EG0814S0001HE Sant Joan 2 3.788 4.411 Divisió horitzontal Recreatiu, oci hosteleria, oficina, magatzem

1041801EG0814S0002JR Sant Joan 2 3.788 2.153 Divisió horitzontal Oficina

1041804EG0814S0001BE Sant Sebastià 4.271 Sòl sense edificar

1041802EG0814S0001WE Sant Joan 2 54.920 1.047 Constr sense DH Industrial

1041803EG0814S0001AE Sant Joan 26 2.512 1.078 Constr sense DH Oci hosteleria

Quadre 2. Dades cadastrals de les fiques del PEU El Castell
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4. Antecedents de planejament i planejament general vigent 
 
4.1. Antecedents de planejament 
 
- El POUM de Peralada de 2007 
 
En data 15 de març de 2007, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar 
definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Peralada, acord que 
fou publicat al DOGC núm. 4922, de 10 de juliol de 2007. Aquest POUM va preveure la 
redacció d’un pla especial urbanístic en el sector del Castell i va establir les 
determinacions a les quals s’havia d’ajustar aquest PEU en la corresponent fitxa 
normativa. 
 
Com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 
data 7 de juny de 2013, que va declarar nuls els acords d’aprovació provisional i 
definitiva del POUM, aquest es va tornar a tramitar a partir de l’aprovació provisional, 
incorporant únicament aquells canvis que derivaven de prescripcions imposades per la 
CTUG o de les modificacions del POUM que s’havien tramitat amb posterioritat. 
 
En tot cas, pel que fa al present PEU s’ha d’assenyalar que el contingut de la fitxa del 
PEU sector del Castell i la delimitació d’aquest sector són totalment coincidents amb les 
determinacions del POUM actualment vigent, que data de l’any 2014. 
 
- El Pla especial urbanístic del Castell de Peralada (Zona “Mirador”) 
 
En el marc del referit POUM de 2007 es va promoure el Pla especial urbanístic del 
Castell de Peralada (Zona “Mirador”), que fou aprovat definitivament en data 1 d’octubre 
de 2008 (i publicat l’acord corresponent i les normes urbanístiques al DOGC núm. 5260, 
de 18 de novembre de 2008). 
 
Si bé, com s’ha exposat, el POUM preveia la redacció d’un pla especial per a tot el sector 
del Castell, aquest PEU aprovat l’any 2008 únicament planteja una primera fase 
d’ordenació, consistent en l’ampliació de l’àmbit del Mirador, tot assenyalant que no 
existia encara "la concreció necessària de la resta d'aprofitaments i usos previstos”. 
 
No obstant això, el referit PEU sí que incorpora ja part dels documents generals requerits 
pel POUM en relació amb el tractament del Castell i de l’espai enjardinat. Concretament, 
el PEU de la Zona “Mirador” inclou: 
 

• Pel que fa al Castell, una descripció de les condicions tècniques en què es troba 
cada part de l’edifici catalogat i quin és el seu valor arquitectònic i l’estudi dels 
usos que s’hi desenvolupen. 

• Pel que fa a l’espai enjardinat, la descripció detallada de la vegetació i de les 
condicions en què es troben els diferents exemplars vegetals i l’estudi dels usos 
que es desenvolupen en aquest espai. 
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4.2. Determinacions del planejament general vigent 
 
El planejament general vigent al municipi de Peralada és el POUM que fou aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 27 de 
novembre de 2014, i que, pel que fa al sector del Castell, reprodueix les determinacions 
de l’anterior POUM de 2007 que va ser declarat nul. 
 
Les determinacions d’aquest POUM que fan referència al PEU del Castell estan 
contingudes en la fitxat inclosa en l’Annex normatiu, i són les següents: 
 
 

0.- Objectiu 
L’objectiu d’aquest Pla és garantir la conservació, millora i rehabilitació dels 
elements catalogats i el desenvolupament d’activitats culturals, recreatives, 
hoteleres i de restauració. 
Serà necessari sol·licitar informe a la Comissió de Patrimoni del Departament de 
Cultura, quan es trameti aquest expedient. 
 
1.- Aprofitament urbanístic 
 
Superfície total: 65.518 m2 
 
Edificabilitat del conjunt: 
Sostre existent: 
Sostre del Castell i construccions annexes     6.892 m2. 
Sostre de les construccions situades en l’encreuament del 
c/Sant Joan amb el passeig la Principal de Peralada   1.000 m2. 
Sostre màxim de nova creació: 
Sostre per consolidar el pavelló d’actes culturals i de restauració  1.765 m2. 
Sostre nova sala d’actes culturals i restauració i annexes a la 
zona “Mirador”          750 m2. 
Sostre nova sala de serveis recreatius       600 m2. 
Sostre noves instal·lacions hoteleres     2.400 m2. 
Sostre nou auditori i sales tècniques annexes    4.500 m2. 
 
TOTAL SOSTRE DE L’ÀMBIT DEL PEU DEL CASTELL  17.907 m2. 
 
Usos permesos en els edificis existents: hoteler, comercial, oficines i serveis, 
restauració, recreatiu, sanitari, sociocultural, docent i esportiu. S’admet la 
construcció d’un habitatge com a ús compatible al serveis dels usos principals. 
Els usos permesos en els edificis de nova construcció són els indicats en 
l’apartat referent al sostre permès. 
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2.- Condicions urbanístiques 
2.1. Tractament del Castell 
L’edifici catalogat s’ordenarà amb criteris de màxim respecte als seus valors 
arquitectònics i patrimonials. A aquests efectes, es farà: 
- Un aixecament actualitzat de tot l’edifici, assenyalant les condicions tècniques 
en què es troba cada part i quin és el seu valor arquitectònic. 
- Un estudi dels usos que s’hi desenvolupen i dels usos que s’hi volen 
desenvolupar, amb una avaluació del seu impacte en l’edifici catalogat. 
- Un estudi de les transformacions que s’hi podrien fer i de les mesures que 
s’haurien de prendre per tal de mantenir i millorar el caràcter de l’element 
catalogat. 
Els edificis no catalogats hauran de ser tractats de manera que no malmetin el 
conjunt i millorin el seu valor. 
2.2. Tractament de l’espai enjardinat 
El jardí s’ordenarà amb criteris de conservació i millora. A aquests efectes, es 
farà: 
- Un aixecament actualitzat de tota la vegetació, assenyalant les condicions en 
què es troben els diferents exemplars vegetals i s’estimarà el valor 
mediambiental i patrimonial de cadascun d’ells. 
- Un estudi dels usos que s’hi desenvolupen i dels usos que s’hi volen 
desenvolupar, amb una avaluació del seu impacte en el jardí i el seu 
manteniment. 
- Un estudi de les transformacions que s’hi podrien fer i de les mesures que 
s’haurien de prendre per tal de mantenir i millorar el caràcter de tot el jardí i de 
les activitats que s’hi volen introduir. 
2.3.- Tractament dels edificis de nova planta: 
Els edificis de nova planta s’ordenaran amb criteris de màxim respecte als valors 
arquitectònics i patrimonials del Castell i espai enjardinat. 
Excepte l’auditori, les noves construccions s’integraran compositivament en 
relació als elements catalogats que mantindran una preeminència sobre el 
conjunt. 
L’auditori és l’única construcció que podrà tenir una autonomia compositiva si el 
seu accés és independent del Castell i si se situa de cara a un dels carrers que 
envolta l’àmbit del pla. 
A aquestes efectes es farà: 
Un estudi de les visuals de l’edificació nova en relació als elements catalogats, 
des de la carretera que dóna accés a Peralada (GIP-6042) i des del c/ Sant 
Joan, als efectes de mantenir el perfil general del conjunt. 
2.4.- L’ordenació del sector haurà de complir les determinacions establertes per 
a les xarxes generals de serveis. 
2.5.- Condicions d’ordenació introduïdes per l’Agència Catalana de l’Aigua: 

- El Peu es redactarà d’acord amb les prescripcions fetes per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, introduïdes en les Normes del pla i es remetrà per 
l’informe de la mateixa. 
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- El programa per a l’execució de les obres d’adaptació i/o ampliació dels 
sistemes d’abastament i sanejament d’aigua i el seu règim econòmic i 
financer queda vinculat al desenvolupament d’aquest sector. 

- El PEU s’adaptarà en tot moment a les disposicions vigents que resultin 
d’aplicació de la Directiva Marc d’Aigües i, en particular al futur Pla de 
Gestió del Districte de la Conca Fluvial de Catalunya, que s’està 
redactant en l’actualitat i que cal aprovar i publicar a finals de 2009. 

 
3.- Terminis d’execució i Sistema d’Actuació 
3.1.- El termini d’execució: vuit anys. 
3.2.- Sistema d’Actuació: compensació bàsica. 
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5. Justificació de la necessitat i conveniència del PEU 
 
La necessitat i conveniència del present PEU deriva de les determinacions del POUM de 
Peralada, que estableix que el desenvolupament de l’ordenació del recinte del Castell s’ha 
de dur a terme per mitjà d’aquest instrument. 
 
La finalitat del PEU, com consta al POUM, és garantir i fer compatible la conservació, 
millora i rehabilitació del elements catalogats i també el desenvolupament d’activitats 
culturals, recreatives, hoteleres i de restauració en el recinte. 
 
5.1. Objectius i criteris generals 
 
L’objectiu principal del present PEU és regular les condicions urbanístiques més adients 
per a desenvolupar les activitats pròpies del recinte del Castell de Peralada i per 
materialitzar l’edificabilitat que preveu el POUM en l’àmbit de referència, tot establint un 
zonificació per usos i els paràmetres aplicables a  l’edificació. 
 
En aquest sentit, el POUM estableix que el PEU del Castell haurà de prendre en 
consideració les determinacions contingudes a la fitxa de l’annex normatiu, el qual, en 
relació amb el tractament dels edificis de nova planta, estableix que: “Els edificis de nova 
planta s’ordenaran amb criteris de màxim respecte als valors arquitectònics i 
patrimonials del Castell i l’espai enjardinat. Excepte l’auditori, les noves construccions 
s’integraran compositivament en relació als elements catalogats que mantindran una 
preeminència sobre el conjunt”. 
 
Els criteris generals d’ordenació són, per tant: 
 

- Integrar al màxim els nous volums amb l’edificació existent del Castell i amb la 
topografia i amb l’entorn dels jardins. 

- Ordenar l’edificabilitat tenint en compte les visuals actuals i futures de 
l’edificació i la seva incidència en els elements més significatius de l’àmbit, per 
minimitzar-la. 

- Atendre a la funcionalitat dels usos previstos, aprofitant les condicions 
morfològiques del terreny de manera que s’optimitzi el màxim possible el volum 
aparent construït. 

 
Finalment, també es preveu integrar la parcel·la situada a la cantonada dels carrers de 
Sant Joan i Sant Llàtzer (on actualment s’ubica la pastisseria i altres edificis en desús) en 
el programa funcional i edificatori del recinte del Castell, tot admetent la possibilitat de la 
demolició futura, total o parcial, de les edificacions existents i la implantació de noves 
edificacions, dins del marc imposat per las condicions d’edificabilitat i d’ús previstes al 
POUM i segons l’ordenació definida per aquest PEU. 
 
5.2. Justificació legal 
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El present pla es redacta de conformitat amb el que estableixen els articles 67 i 69 del 
vigent Text refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant TRLU) i els articles 92 a 94 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (en endavant, RLU). 
 
Es tracta, concretament, d’un pla especial urbanístic de desenvolupament, atès que la seva 
formulació i aprovació està prevista de forma expressa pel POUM, que delimita el seu 
àmbit i estableix els criteris i les condicions a les quals s’haurà de subjectar l’ordenació 
del PEU, de conformitat amb el que disposa l’article 67.2 del TRLU. 
 
També d’acord amb el que disposa l’article 69.1 del TRLU, aquest PEU conté les 
determinacions que exigeix el planejament general i les pròpies de la seva naturalesa i 
finalitat, degudament justificades i desenvolupades en la documentació que l’integra. 
 
5.3. Documentació que integra el PEU 
 
Atenent al que estableix el POUM de Peralada i a la naturalesa i finalitat del present PEU, 
aquest està integrat pels següents documents: 
 

I. Memòria 
II. Normes urbanístiques 
III. Pla d’etapes i avaluació econòmica 
IV. Documentació gràfica 

Plànols d’informació 
Plànols d’ordenació 
Plànols d’avantprojecte no vinculant del pavelló, l’hotel i l’auditori 

V. Informe ambiental 
VI. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
VII. Informe sobre la inundabilitat de l’àmbit del PEU 
VIII. Annexos: 

ANNEX-01 Fitxa Inventari Patrimoni Arquitectònic del Castell Palau de 
Peralada (Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2016) 
ANNEX-02 Llistat de les parts de l’edifici del castell i construccions   annexes 
assenyalant les condicions tècniques en que es troba cada part i quin és el seu 
valor arquitectònic 
ANNEX 03- Fitxa Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del 
jaciment arqueològic denominat Jardí i plaça del Castell (Generalitat de 
Catalunya, Departament de Cultura, 2016) 
ANNEX 04- Inventari simplificat de l’arbrat del Parc del Castell de Peralada  / 
Darrera revisió febrer 2016. 

IX. Document comprensiu 
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6. Descripció i justificació de la proposta d’ordenació 
 

6.1. Característiques generals 
 
La proposta d’ordenació del present PEU desenvolupa les determinacions del POUM de 
Peralada, tot regulant les condicions d’intervenció en les construccions existents 
(protegides i no protegides) i els paràmetres aplicables a les noves edificacions. 
 
A tal efecte, es delimiten diverses zones dins l’àmbit, en funció dels usos principals, i 
s’estableix per a cada una d’elles l’ordenació detallada que ha de permetre directament la 
materialització de l’edificabilitat, o l’execució d’obres, prèvia obtenció de la llicència 
municipal corresponent. En tot cas, en la definició de les condicions d’edificació de les 
zones N-1, N-2, N-3 i N-4 s’estableixen els paràmetres bàsics que defineixen la 
volumetria (nombre de plantes i alçada reguladora i sostre edificable), però es permet un 
marge de flexibilitat en la ubicació i composició concreta de les edificacions, marge que 
és imprescindible per a l’adequació d’aquestes a les necessitats funcionals de les 
activitats que es vagin plantejant. 
 
6.2. Usos admesos en les diverses zones 
 
En el marc del que estableix el POUM de Peralada, aquest PEU defineix una zonificació 
que especifica la implantació i distribució dins del seu àmbit dels diversos usos admesos 
pel planejament general, distingint si s’ubiquen dins dels edificis existents o es poden 
desenvolupar en noves actuacions edificatòries.  
 
De conformitat amb el POUM, i com ja ha estat indicat anteriorment, els usos permesos 
dins de l’àmbit són els següents: 
 

Usos permesos en els edificis existents: hoteler, comercial, oficines i serveis, 
restauració, recreatiu, sanitari, sociocultural, docent i esportiu. S’admet la 
construcció d’un habitatge com a ús compatible al servei dels usos principals. 
Els usos permesos en els edificis de nova construcció són els indicats en l’apartat 
referent al sostre permès. 

  
De conformitat amb el que preveu el POUM i amb la regulació dels usos que aquest 
estableix als articles 106 i següents de les seves normes urbanístiques, s’estableix que els 
usos permesos als edificis de nova construcció són els següents: 
  

- Consolidació del pavelló: usos socioculturals i de restauració. 
- Nova sala d’actes culturals i restauració: usos socioculturals i de restauració. 
- Nova sala de serveis recreatius: usos recreatius i d’espectacles i sociocultural. 
- Noves instal·lacions hoteleres: ús hoteler i de restauració. 
- Nou auditori: usos recreatius i d’espectacles, sociocultural i de restauració. 
- En totes les zones indicades s’han d’admetre, a més, els usos complementaris de 

serveis tècnics, emmagatzematge i aparcament. 
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La regulació dels usos de cada una de les zones que estableix aquest PEU s’ajusta 
totalment al règim d’usos que preveu el POUM, d’acord amb les següents 
correspondències: 
 
Zona E-1: es correspon amb part del que el POUM denomina “Sostre del Castell i 
construccions annexes”. Aquesta zona es subdivideix igualment en dues zones, les 
subzones E-1.1 i E-1.2. En totes dues subzones s’hi admeten els usos hoteler, comercial, 
oficines i serveis, restauració, recreatiu, sociocultural i docent, i la construcció d’un 
habitatge com a ús compatible al servei dels usos principals; i, a la subzona E-1.2 s’hi 
admeten a mès els usos sanitari i esportiu. En ambdues s’hi permet  com a usos 
complementaris els d’aparcament, magatzem i serveis tècnics. 
 
Zona N-0: degut a les característiques concretes de l’àmbit d’aquest PEU, es pot 
convenir que els jardins compten amb una entitat pròpia a nivell d’usos i, per aquest 
motiu, es destina una edificabilitat associada de 250m2 dels que el POUM incloïa en 
l’apartat de “Sostre del Castell i construccions annexes” que son part dels que 
corresponen amb el sostre actual de l’edifici Parrilla-Mirador. Els usos que s’admeten 
dins l’àmbit dels jardins son l’ús d’aparcament a l’aire lliure (vinculat a les activitats que 
es desenvolupin en el recinte i, en els àmbits indicats en el plànol d’ordenació O-02), 
serveis tècnics i de jardineria, i vialitat interna (amb trànsit de vehicles i persones), així 
com l’ús propi de zona enjardinada. També s’admet que puguin tenir lloc activitats 
ocasionals amb instal·lacions desmuntables (fires, activitats vinculades als usos 
socioculturals principals, etc.). 
 
Zona N-1: els 1.000 m2 de sostre d’aquesta zona corresponents a edificacions existents o 
a les que es puguin edificar en substitució d’aquestes (en el POUM, “Sostre de les 
construccions situades en l’encreuament del c/Sant Joan amb el passeig la Principal de 
Peralada”), es podran destinar als usos hoteler, comercial, oficines i serveis, restauració, 
recreatiu, sanitari, sociocultural, docent i esportiu; als 600 m2 de sostre destinat, d’acord 
amb el POUM, a la “Nova sala de serveis recreatius”, s’admeten els usos recreatius i 
d’espectacles. Com a usos complementaris s’admeten els d’aparcament, magatzem i 
serveis tècnics. 
 
Zona N-2: la superficie de sostre edificable d’aquesta zona es correspon amb: 

- 1.765m2 de sostre per la consolidació del pavelló: usos socioculturals i de 
restauració. 

- 750m2 de sostre per la nova sala d’actes culturals i restauració: usos socioculturals 
i de restauració. 

- +230m2 que el POUM incloïa en l’apartat de “Sostre del Castell i construccions 
annexes” que son part dels que corresponen amb el sostre actual de l’edifici 
Parrilla-Mirador 

- Com a usos complementaris s’admeten els d’aparcament, magatzem i serveis 
tècnics. 

 
Zona N-3: es correspon amb el que el POUM denomina “Noves instal·lacions hoteleres” 
i s’hi admeten els usos hoteler i de restauració i els usos complementaris d’aparcament, 
magatzem i serveis tècnics. 
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Zona N-4: es correspon amb el que el POUM denomina “Nou auditori i sales tècniques 
annexes” i s’hi admeten els usos recreatius i d’espectacles, sociocultural i de restauració. 
Com a usos complementaris s’admeten els d’aparcament, magatzem i serveis tècnics. 
 
 
6.3. Descripció i justificació de les actuacions i de l’ordenació prevista 
 
(a) Criteris generals de la proposta d’ordenació 
 
L’ordenació prevista sorgeix de l’anàlisi de les funcionalitats internes generades al llarg 
de l’historia del lloc en relació amb els accessos i circulacions dins de l’àmbit del Castell, 
així com del respecte a l’origen generador dels jardins, la preeminència sobre el conjunt 
de l’element construït del Castell i les visuals i perspectives al mateix i des d’aquest als 
jardins. Totes aquestes condicions han fet que, per tal de no afectar les visuals del Castell, 
es proposi que totes les activitats lligades a elements edificats es distribueixin en el 
perímetre de l’àmbit, adossades pràcticament al mur perimetral, en relació amb els 
accessos i els vials de circulacions que els uneixen. D’aquesta manera, es redueix en tot 
lo possible l’impacte tant sobre el Castell com sobre els jardins deslliurant d’edificació 
tota la part central de l’àmbit; a més de no afectar els elements arboris singulars dels 
jardins i respectar en tot lo possible la topografia existent. 
 
La zona N-1 s’ubica donant façana al carrer Sant Joan. Pel fet de trobar-se a la cantonada 
i tenir PB+1 la seva afectació es pràcticament nul·la sobre els jardins i el Castell.  
 
La zona N-2 s’ubica adossada al nord amb la zona N-1, a l’est amb el carrer Sant Llàtzer, 
al oest amb la plaça de les torres del Castell i el camí que l’uneix amb l’accés del Castell 
des del camí Sota del Parc. Tot aquest àmbit es troba en el perímetre exterior de l’espai 
projectat per l’arquitecte i paisatgista François Duvillers, i la seva relació amb el Castell 
es sensiblement la mateixa que l’existent segons el estat actual, tot i que la nova peça de 
pavelló busca millorar la relació amb el Castell i els jardins mitjançant l’horitzontalitat, 
els porxos i l’ús dels materials.  
 
La zona N-3 s’ubica adossada al nord amb la plaça del Castell i a l’oest amb el carrer 
Sant Sebastià. Per raó de l’ús d’aquesta zona (ús hoteler) es important la relació amb el 
Castell. Així mateix, per tal de reduir l’impacte sobre aquest, el element construït es 
planteja aprofitar la pendent topogràfica cap als jardins per fer el esglaonament de 
l’edificació de tal manera que la façana cap als jardins pot tenir una alçada de PB+2 
mentre que cap al Castell es pot reduir a PB+1. 
 
La zona N-4 que correspon amb la zona de l’auditori i que alhora resulta la peça amb 
major volum i autonomia compositiva i, que per tant pot tenir un major impacte, s’ubica 
en la zona topogràficament més baixa i al costat de l’accés des de la cantonada del carrer 
Sant Sebastià i el Camí Sota del Parc, per tal de reduir aquest impacte. Per aquesta raó, es 
planteja la possibilitat de baixar el nivell de la planta baixa i, per tant, es permet reduir el 
nivell d’excavació concretament en els accessos. Així mateix, dins de l’auditori, la peça 
que adquireix més alçada es la caixa d’escena mentre que l’alçada de la resa del volum 



23 

 

pot reduir-se. Igualment, en aquest cas, tot i que les dimensions del element construït son 
importants, l’especificitat tipològica de l’auditori per raó de la seva disposició en pendent 
en la zona de butaques, es pot fer coincidir en gran part amb la topografia existent amb 
algunes modificacions matisant per tant la seva afectació.  
 
L’espai enjardinat també té un important valor com a conjunt i en relació amb el Castell, 
per raó de les visuals i perspectives generades, el que comporta que el tractament del 
mateix s’ha de fer tenint en compte l’anàlisi detallada de les espècies vegetals així com 
també de les relacions entre els diferents àmbits que el composen com es mostra en el 
plànol I-18. En aquest sentit: 
 

- L’emplaçament de les noves edificacions es defineix a partir del criteri de 
minimitzar l’impacte sobre la vegetació del jardí. Més concretament, no s’afecten 
els arbres singulars existents ni tampoc la majoria dels arbres de gran port que, 
encara que estiguin inclosos dins de zones edificables, s’exclouen en la mesura 
del possible del gàlib edificatori. 

- Pel que fa a les intervencions possibles en la configuració actual dels espais 
enjardinats, en l’àmbit del jardí que pot ser objecte de petites actuacions 
edificatòries (zona N-0) només es permeten actuacions d’escassa entitat. En el cas 
dels espais enjardinats i dels camins que s’inclouen dins de l’àmbit de les zones 
N-1, N-2, N-3 i N-4, aquests poden ser adaptats tant pel que fa a llur geometria 
com a la topografia amb l’objectiu d’adaptar-los a la configuració definida pels 
projectes edificatoris possibles. 

 
En definitiva, l’estratègia d’integració amb el conjunt existent, tant el construït com el 
paisatgístic, s’assoleix per mitjà de l’emplaçament de les zones on poden ubicar-se les 
noves construccions i per mitjà de la definició de les volumetries possibles, que prioritzen 
l’horitzontalitat. D’aquesta manera el PEU garanteix la integració dels edificis de nova 
creació amb el Castell i l’entorn enjardinat. El PEU incorpora, en aquest sentit, l’anàlisi 
de la incidència de les noves edificacions en aquestes visuals en els plànols O-4, O-5 i O-
6. 
 
Finalment, es preveurà, en totes les actuacions que comportin fer excavacions que puguin 
afectar elements del jaciment arqueològic, realitzar els treballs d’estudi necessaris, 
mitjançant les corresponents cates, i acotat a l’àmbit a excavar. Aquest estudi, que té la 
consideració d’intervenció arqueològica prèvia, es subjectarà a la normativa que estableix 
per a aquest tipus d’intervenció el Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic aprovat pel Decret 78/2002, de 5 de març, o norma que el substitueixi. 
 
(b) Criteris en relació amb les intervencions al Castell 
 
L’element edificat existent principal és el Castell. Qualsevol actuació que es vulgui dur a 
terme en ell, sigui quin sigui l’ús que es vol desenvolupar, implica una estratègia 
d’harmonització amb els elements existents. Les actuacions a desenvolupar als elements 
construïts protegits hauran de ser aprovades pel departament de Cultura i Patrimoni, o, en 
el seu cas, per l’organisme adient, llevat del cas de  les intervencions a l’interior que no 
afectin l’estructura i configuració original de l’element catalogat, com la rehabilitació 
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dels acabats,  la substitució dels equipaments (banys, cuines, mobiliari... etc.), la 
reparació dels elements que hagin patit desperfectes (com les teulades, etc.) i el 
manteniment.  
 
Adjacent al Castell es troba l’edificació més recent del Casino, identificada en aquest 
PEU com a E-1.2, que no esta inclosa dins de l’àmbit de protecció. Per aquest motiu, les 
actuacions de consolidació, rehabilitació o reforma que s’hi dugui a terme no requeriran 
de l’aprovació del Departament de Cultura, llevat del cas que impliquessin alguna  
modificació del seu volum construït. 
 
(c) Descripció general de les actuacions previstes 
 
Al costat est del Castell, davant la façana emblemàtica de les dues torres i de la plaça 
d’accés al conjunt, s’ubica l’edifici conegut com la ‘Parrilla-Mirador’, que va ser motiu 
de reforma l’any 2010. 
 
En la fitxa normativa del PEU continguda al POUM, el sostre d’aquest edifici està 
computat, com a sostre existent, dins de l’apartat de Sostre del Castell i construccions 
annexes. El POUM també contempla, com a sostre existent, el sostre de les edificacions 
existents a la parcel·la de l’encreuament del c/Sant Joan amb el passeig la Principal de 
Peralada (“Pastisseria”). Tanmateix, atesa l’adquisició d’aquesta parcel·la i la seva 
incorporació a l’àmbit global des d’un punt de vista de programa funcional, aquest PEU 
disposa que les citades edificacions (tant la “Parrilla-Mirador” com les existents en la 
parcel·la de l’encreuament indicat) puguin ser enderrocades i que l’edificabilitat que 
corresponia a les mateixes s’implanti en les zones previstes, de forma integrada amb els 
volums annexos al Castell o amb el nou pavelló d’actes culturals i de restauració, i 
mantenint en tot cas els mateixos usos que per a aquestes edificacions estableix el 
POUM. Aquestes previsions estan justificades per la inadequació de les construccions 
existents a la parcel·la de l’encreuament per al desenvolupament de les activitats pròpies 
del recinte del Castell i, en tot cas, per la millora que suposa la substitució d’aquestes 
edificacions i de la corresponent a la “Parrilla-Mirador” per noves edificacions millor 
integrades funcionalment i arquitectònicament amb el conjunt del Castell i els seus 
annexos. 
 
La resta d’actuacions previstes consisteixen en la substitució de l’actual pavelló d’actes 
culturals i de restauració, en la implantació d’un hotel i en l’edificació d’un auditori, de 
conformitat amb les previsions en aquest sentit del POUM. 
 
(d) Justificació de la suficiència dels serveis 
 
Els serveis principals existents a l’àmbit, segons el seu estat actual, estan dimensionats de 
tal manera que poden assolir els increments de capacitat derivats de la implantació de les 
noves activitats descrites, segons es justifica a continuació. La distribució de xarxes en 
l’àmbit segueix l’estructura del sistema de camins del recinte. D’aquesta manera 
s’abasteixen els diferents subministres en tots els punts necessaris de manera òptima. 
 
Xarxa d’aigua potable 
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Subministrament: captació d’un pou propi 
Consum actual: el consum anual mitjà és de 27.000 m3. 
Consum previst amb totes les noves activitats: el consum anual mitjà previst és de 31.500 
m3. Aquesta previsió és una hipòtesi basada en una sèrie de paràmetres actuals que 
defineixen uns criteris. Aquests criteris són els següents: per a les zones N-2 i N-4 els 
usos són existents; per a la zona N-1, part del consum prové d’un ús existent i l’altra part 
pot provenir d’un ús nou que podria ser equiparable a l’ús que es dona en la zona N-3 o 
N-2. Aquesta previsió podria variar, però, en qualsevol cas, per als usos existents, la 
substitució dels equipaments actuals per uns nous de consum molt més eficient absorbirà 
en gran mesura l’augment de consum degut a l’augment de la demanda. Així mateix, es 
pretén continuar amb una estratègia de reducció del consum d’aigua amb la recollida 
d’aigües pluvials i el seu posterior aprofitament.  
 
Dades de la concessió: El Castell de Peralada disposa de la concessió d’un aprofitament 
d’aigües subterrànies, al terme municipal de Peralada, per a abastament, i reg de gespa, 
arbres i manteniment de les instal·lacions, amb un volum de 65.000m3/any. Aquest volum 
es suficient per al consum futur previst. 

 
 
Xarxa d’electricitat 
Subministrament: a través de la xarxa de FECSA ENHER de 25kv. Amb dos 
transformadors, 1 de 1000 Kva a 400 v i 1 de 1000 Kva a 230 v. 
Aquesta instal·lació està dimensionada suficientment per a la potència prevista.  
 
Xarxa de subministrament de gas natural 
Subministrament: el subministrament de gas natural es fa partint de una planta satèl·lit de 
Gas Natural Liquat ubicada al costat de l’actual zona de cuines del pavelló. Aquesta 
planta disposa de un dipòsit criogènic de 19,557 m3. 
Consum actual: el consum anual mitjà és de 74.000kg. 
Consum previst amb totes les noves activitats: la previsió és que el consum anual mitjà 
serà de 85.000kg. El dipòsit pot ser recarregat i les seves dimensions són adients per al 
futur. 
 
Xarxa de reg 

PREVISIÓ DE CONSUM D'AIGUA

USOS\FASES
FASE

ACTUAL
FASE 1

N-2
FASE 2

N-4
FASE 3

N-3
FASE 4

N-1 i Final

E-1
Castell, Casino i Restaurant existents 2.163m3 2.207m3 2.261m3 2.269m3 2.447m3

N-1
Hoteler, Comercial, Oficines, Restauració, 
Recreatiu, Sanitari, Sociocultural, Docent 
Esportiu, Habitatge.

0m3 0m3 0m3 0m3 1.098m3

N-2 (Pavelló i Cuines existents)
Hoteler, Comercial, Oficines, Restauració, 
Recreatiu, Sanitari, Sociocultural, Docent, 
Esportiu.

23.256m3 24.273m3 25.433m3 27.317m3 29.048m3

N-3
Hoteler, Residencial, Restauració. 0m3 0m3 0m3 1.493m3 1.788m3

N-4 (Auditori existent)
Sociocultural, Recreatiu, Restauració. 1.623m3 1.655m3 1.837m3 1.881m3 2.008m3

TOTAL 27.042m3 27.583m3 28.259m3 29.855m3 31.369m3
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Subministrament: Captació de pou propi 
Consum: el consum mitjà anual és de 12.000 m3 

Consum previst amb totes les noves activitats: el consum anual mitjà previst és de 10.000 
m3, tenint en compte que es redueix l’àmbit a regar amb les noves edificacions i que es 
proposa reutilitzar l’aigua de pluvials.  
 
Xarxa de clavegueram 
Descripció de la xarxa: de tub de formigó de 200 mm i de 30mm. Amb les seves 
corresponents arquetes de registre. Es disposa de decantadors de grasses a les cuines 
(principal i parrilla).  
Segons es fa constar a la DUCA (declaració d’us i contaminació de l’aigua), hi ha un 
abocament a la xarxa de clavegueram pública i un amb destinació a infiltració. 
L’estimació de volum abocat actual es de 27.000 m3. 
L’estimació de volum a abocar amb les noves activitats és de 31.500 m3. 
 
Tot i que històricament no hi ha hagut problemes de subministrament, ni amb el volum 
subministrat ni amb la qualitat de l’aigua, es pot contemplar la possibilitat, en un futur, de 
poder connectar-se a la xarxa de subministrament d’aigua general, per tal de evitar 
aquestes o altres vicissituds. 
 
A continuació es descriu i justifica la proposta d’ordenació de cada una de les zones 
previstes dins l’àmbit del PEU. 
 
 

6.3.1. ZONA E-1 Castell i construccions annexes 
 
Comprèn el Castell i les edificacions annexes, que són les edificacions adjacents al 
castell, aquelles que es desenvolupen cap al nord del mateix en l’espai delimitat pel mur 
perimetral del recinte cap al carrer Sant Joan. Segons ja s’ha justificat, el present PEU 
exclou d’aquesta zona l’àmbit on s’ubica l’edifici conegut com de la ‘Parrilla-Mirador’ 
localitzat a l’est de l’edifici principal del Castell, de forma que l’edificabilitat atribuïda 
per l’existència d’aquest edifici es preveu que es pugui implantar, previ el seu 
enderrocament, dins de la Zona N-2. 
 
El Castell-Palau de Peralada està protegit amb la categoria de Bé d’Interès Cultural dins 
del Registre BIC d’immobles estatal amb el codi (R.I.) - 51 - 0006023 – 00000 i, en el 
marc de la legislació de patrimoni cultural català, com a Bé Cultural d’Interès Nacional, 
classificat com a Monument històric (amb núm. de registre 1220-MH). La fitxa de 
l’inventari del Patrimoni Arquitectònic del departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya que correspon a aquest Monument s’incorpora a la documentació del PEU com 
a Annex 01. 
 
L’àmbit que s’inclou dins de la protecció correspon a l’edificació del Castell, de planta 
rectangular, el seu pati central, les façanes i l’àmbit al sector nord de l’edifici on hi ha tres 
grans cossos de planta rectangular, així com la façana nord d’aquest conjunt i la porta 
monumental d’accés al jardí del castell (edificacions que s’identifiquen amb la subclau E-
1.1). Fora d’aquest àmbit de protecció es troba l’edificació d’accés del Casino, construïda 
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més recentment a la banda nord-est del Castell segons es defineix prèviament, que no és 
objecte de protecció d’acord amb la legislació de patrimoni cultural al no estar inclosa 
dins dels elements descrits en la Fitxa Inventari Patrimoni Arquitectònic del Castell Palau 
de Peralada. Per aquest motiu es justifica la seva regulació diferenciada i la seva 
identificació, per part del present PEU, com a subzona E-1.2.  
  
Per la Zona E, de conformitat amb el que determina el planejament general, s’admeten els 
usos hoteler, comercial, oficines i serveis, restauració, recreatiu, sociocultural i docent, i 
la construcció d’un habitatge com a ús compatible al servei dels usos principals i, a més a 
la subzona E-1.2 també s’admeten el usos sanitari i esportiu. En ambdues s’hi permet així 
mateix com a usos complementaris s’admeten els d’aparcament, magatzem i serveis 
tècnics. 
 
L’ordenació ve determinada, en aquest cas, pels volums de les edificacions preexistents, 
que s’han de mantenir. Les parts de l’edifici del Castell estan inventariades al document 
que s’incorpora com a Annex 02 d’aquest PEU. En aquest document es descriuen les 
característiques de cada una de les parts d’aquest edifici i les construccions annexes, les 
quals també es reflecteixen als plànols d’informació I-08 i I-10. 
 
Les actuacions de consolidació, rehabilitació i reforma interior, així com el canvi d’ús per 
un altre admissible, són permeses en tot cas en les dependències i el volum identificat 
com a E-1.2, prèvia obtenció de llicència municipal. 
 
En les dependències i volums que formen part de l’immoble declarat BIC (BCIN segons 
les categories de la legislació autonòmica de patrimoni cultural) es podran dur a terme 
intervencions de consolidació, rehabilitació, adequació, reforma i canvi d’ús (dins dels 
permesos) prèvia autorització per part del departament competent en matèria de 
Patrimoni Cultural, de conformitat amb el que estableix l’article 34 de la Llei del 
patrimoni cultural català o normes que els substitueixin, i llicència municipal. No obstant, 
no caldrà aquesta autorització del departament competent en matèria de Patrimoni 
Cultural per a les meres actuacions de manteniment o reparació que no alterin en absolut 
la configuració ni les característiques actuals de l’immoble (com ara la rehabilitació 
d’acabats; la substitució dels equipaments de banys, cuines, mobiliari, etc.; la reparació 
dels elements que hagin patit desperfectes -com les teulades o d’altres- i anàlegs), ni per 
aquells canvis d’ús de dependències concretes del Castell, dins dels usos admesos per 
aquest PEU, que no comportin l’execució de cap tipus d’obra. 
 
De conformitat amb el que determina l’article 35 de la Llei del patrimoni cultural català, 
els criteris aplicables a les intervencions en el Castell (zona E-1.1) són els següents: 

a) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé 
han de respectar els valors que van motivar la declaració, sens perjudici que 
pugui ésser autoritzat l'ús d'elements, tècniques i materials contemporanis per a 
la millor adaptació del bé al seu ús i per a valorar determinats elements o 
èpoques. 
b) S'ha de permetre l'estudi científic de les característiques arquitectòniques, 
històriques i arqueològiques del bé. 
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c) S'han de conservar les característiques tipològiques d'ordenació espacial, 
volumètriques i morfològiques més remarcables del bé. 
d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos 
en què s'utilitzin parts originals, i de fer-hi addicions mimètiques que en falsegin 
l'autenticitat històrica. 
e) És prohibit d'eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la 
degradació del bé o que l'eliminació en permeti una millor interpretació 
històrica. En aquests casos, cal documentar les parts que hagin d'ésser 
eliminades. 
f) És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en 
les façanes i cobertes del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o privats 
que n'alterin greument la contemplació. 

 
Al plànol “O-06. Castell i annexos. Usos i règim d’autorització d’obres” es diferencien 
les parts que formen part del BCIN, i en les quals les intervencions, amb l’excepció de les 
esmentades precedentment, han de ser autoritzades pel departament de Cultura, de les 
parts on l’execució de les obres permeses només està subjecte a llicència municipal. 
 
Com ja s’ha indicat, tot i que l’edificabilitat que el POUM preveu per a l’àmbit que 
denomina Sostre del Castell i construccions annexes és de 6.892m2, com que aquest PEU 
exclou d’aquesta Zona E l’àmbit de l’edifici ‘Parrilla-Mirador’ (al qual corresponen 
480m2 de sostre), l’edificabilitat de la Zona E es fixa en  6.412m2 de sostre, corresponent 
al sostre construït. 
 
 

6.3.2. ZONA N-0: Jardins i Vials Interiors 
 

Aquesta zona, que té una superfície de 41.605 m2, es correspon amb l’àmbit dels jardins i 
vials interiors del recinte que no s’inclouen en l’àmbit de la resta de zones.  
 
Els usos i activitats a què es destina aquesta zona són els de zona enjardinada, vialitat 
interna i camins per al trànsit de vehicles i persones, aparcament a l’aire lliure i serveis 
tècnics (vinculats a xarxes de serveis o jardineria). També s’admet que puguin tenir lloc 
activitats ocasionals amb instal·lacions desmuntables (fires, activitats vinculades als usos 
socioculturals principals, etc.). 
 
Els aspectes principals de la regulació d’aquest àmbit són els següents: 
 

- Es permeten els usos d’aparcament, vialitat i serveis tècnics i, amb caràcter 
ocasional i amb instal·lacions desmuntables, els usos comercials i altres usos 
vinculats a les activitats socioculturals pròpies del recinte. L’ús d’aparcament 
previst és un ús esporàdic i localitzat (en la zona coneguda com el ‘tennis’, els 
vials interiors, i la plaça del Castell, segons estat actual com es mostra al 
plànol I-05), vinculat principalment als esdeveniments culturals.  

- Es permet modificar el tractament material i la configuració de les places i 
vials per adaptar-ne a les modificacions motivades per les noves edificacions 
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dins de les zones concretes, sempre que aquesta modificació no afecti als 
elements singulars dels jardins i es mantingui l’estructura original segons 
l’estat actual. També s’admeten les adaptacions topogràfiques que siguin 
necessàries d’acord amb el que preveu el POUM. 

- Els espais enjardinats actualment existents a la zona N-0 només podran ser 
modificats prèvia anàlisi dels elements vegetals afectats per tal de protegir-los, 
trasplantar-los o, en el seu cas, substituir-los. Excepte que concorrin motius 
excepcionals, que s’hauran d’acreditar per a l’obtenció de la llicència 
corresponent, s’ha de garantir el manteniment dels arbres identificats com a 
singulars. 

- Es permet consolidar els elements auxiliars construïts existents i implantar 
noves construccions auxiliars i per a serveis tècnics, de dimensions que no 
superin els 50 m2 i els 3 metres d’alçada, i amb una edificabilitat màxima total 
de 250m2. Les noves edificacions hauran d’implantar-ne aprofitant els 
desnivells de la topografia per tal de reduir la seva visibilitat en tot el possible.  

 
6.3.3. ZONA N-1  

 
Comprèn una porció longitudinal de sòl de 2.056 m2 de superfície, situada a l’extrem 
nord-est de l’àmbit cap al carrer Sant Joan, des de l’encreuament amb el carrer de Sant 
Llàtzer fins l’accés principal al recinte, al costat de l’edificació annexa al Castell que 
conté el Casino. Aquesta zona coincideix en part amb la zona de la ‘Pastisseria’ on 
actualment existeixen una sèrie de edificacions que es preveu que es puguin enderrocar, 
en tot o en part, i que es pugui destinar l’edificabilitat corresponent a noves edificacions. 
Aquest àmbit es planteja com un àmbit vinculat a les activitats del Casino i 
complementàries.  
 
Les determinacions del PEU per a aquesta zona són: 
 

(a) Edificabilitat: 1.600 m2 de sostre sobre rasant (dels quals 1.000 m2 provenen dels 
que el POUM de Peralada preveia com a “sostre existent de l’encreuament de c/ 
Sant Joan amb el passeig La Principal de Peralada” i 600 m2 del sostre previst pel 
POUM per ser destinat a “nova sala de serveis recreatius”). 

(b) Usos: de l’edificabilitat atribuïda, 600 m2 de sostre s’hauran de destinar a usos 
recreatius, i la resta es poden destinar a usos hotelers, comercials, d’oficines i 
serveis, de restauració, recreatius, sanitaris, socioculturals, docents o esportius. 
S’admeten, com a usos complementaris, l’aparcament, els serveis tècnics i el 
magatzem. 

(c) Regulació de les condicions d’edificació: dins de l’edificabilitat atribuïda es 
permet fer un edifici o edificis amb una altura màxima de 7,5 metres distribuïts en 
un nombre de plantes sobre rasant màxim de PB+1. Atès que es tracta d’una 
parcel·la plenament inserida en la trama urbana, no s’estableixen distàncies 
mínimes de l’edificació a la vialitat, de forma que les construccions podran 
alinear-se a vial.  

(d) Els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de l’edifici sobre 
rasant (superfície tancada i porxos). En les plantes soterrani no habitables 
s’admetran, sempre donant compliment a les condicions de seguretat, evacuació o 
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altres que resultin legalment exigibles, els usos d’aparcament, instal·lacions 
tècniques, lavabos, vestidors, cambres cuirassades o usos similars i, en el cas que 
l’edifici estigui destinat a activitats hoteleres, també les activitats d’accés obert als 
usuaris de l’hotel. 

(e) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació, admetent-se l’ús d’aparcament 
a l’aire lliure en una superfície que ocupi un màxim del 60%. En aquests espais 
s’admeten les instal·lacions consistents en pèrgoles, hivernacles, ombradius, 
casetes de jardí desmuntables, barbacoes o similars, piscines i pistes esportives, 
així com elements vegetals i de mobiliari. Amb l’edificabilitat assignada, pot ser 
que s’ocupi tota la parcel·la, però, en cas que no es consumeixi i, degut a la 
configuració del espai d’aquesta parcel·la paral·lel longitudinalment amb el 
carrer, la vocació d’aquest espai es servir com ùs complementari d’aparcament. Es 
regula també que no es podrà ocupar tota la parcel·la amb aparcament en 
superfície. 

(f) Adaptació topogràfica del terreny: segons el POUM, el perfil definitiu del terreny 
no podrà superar dos plans teòrics paral·lels al terreny natural situats 1 m per 
sobre o 1,5 metres per sota del terreny natural. 

 
Pel que fa a la justificació d’aquesta proposta d’ordenació cal tenir en compte els 
següents aspectes: 
 

- La ubicació d’aquesta zona es justifica principalment per la vinculació dels 
usos que es planteja desenvolupar amb els que es desenvolupen al Castell i 
construccions annexes, de forma que per aquest motiu la proximitat al Castell 
és funcionalment primordial. Igualment aquest espai, que està en relació 
directa amb el carrer de Sant Joan, permet que les activitats que es realitzin 
estiguin directament vinculades no només amb el recinte del Castell, sinó 
també amb el carrer i el poble, solucionant fàcilment l’accés i l’accessibilitat. 

- L’objectiu d’aquest PEU, ja descrit anteriorment, de permetre configurar 
unitàriament aquesta zona amb els edificis inconnexos de la façana cap al 
carrer Sant Joan i la cantonada amb el carrer Sant Llàtzer, així com la 
possibilitat que els usos a desenvolupar estiguin vinculats funcionalment amb 
la part del Casino existent, justifica que el PEU no exigeixi el manteniment de 
les construccions existents, la configuració de les quals és manifestament 
inadequada per al desenvolupament dels nous usos previstos, sinó que permeti 
llur enderrocament i substitució per noves edificacions. Cal reiterar, en aquest 
sentit, que les construccions actualment existents en aquesta àrea no estan 
catalogats ni tenen un valor historicoartístic específic. 

- Les condicions d’edificació, segons es defineixen en les Normes urbanístiques 
i en els  plànols d’aquest PEU, en relació amb l’escala del volum a construir, 
tenen un grau de concreció suficient per permetre l’execució de l’edificació 
mitjançant la prèvia obtenció de la preceptiva llicència municipal. En tot cas, 
si s’escau, les condicions d’edificació fixades pel PEU per aquesta zona es 
poden modificar, sense alterar l’edificabilitat i els usos previstos, mitjançant 
l’aprovació d’un PMU d’ordenació volumètrica.  
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6.3.4. ZONA N-2 
 
Correspon a l’àmbit, de 7.224 m2 de superfície, situat al sud de la zona N-1, adossat a  
l’est amb el carrer Sant Llàtzer, i al oest amb la plaça de les torres del Castell i en relació 
amb la topografia paral·lelament al camí que l’uneix amb l’accés del Castell des del camí 
Sota del Parc que va des de l’extrem nord-est fins a la zona actualment ocupada per les 
cuines del pavelló actual. Tot aquest àmbit es troba en el perímetre exterior de l’espai 
projectat per l’arquitecte i paisatgista François Duvillers, motiu pel qual històricament ha 
estat l’espai on s’han concentrat el pavelló provisional d’actes culturals i restauració i les 
zones de serveis tant del jardí com dels usos principals del Castell i del mateix pavelló.  
 
Per tant, l’ordenació del present PEU proposa que la construcció que substitueixi l’actual 
pavelló s’ubiqui en la zona N-2, dins del gàlib edificable definit en el plànol d’ordenació 
O-3. El present pla incorpora un avantprojecte no vinculant del nou pavelló, als efectes de 
permetre apreciar el seu encaix en el conjunt de l’àmbit. 
 
Les determinacions del PEU en relació amb aquesta zona són: 
 

(a) Edificabilitat: 2.745m2 de sostre sobre rasant (que, d’acord amb el que determina 
el POUM es corresponen amb els 1.765m2 de sostre “per consolidar el pavelló 
d’actes culturals i de restauració” + 750m2 de “sostre nova sala d’actes culturals i 
restauració i annexes a la zona Mirador” + 230m2 de sostre corresponents a 
l’edificabilitat de part de l’actual edifici Parrilla-Mirador).  

(b) Usos: usos socioculturals, de restauració i instal·lacions tècniques al servei 
d’aquests usos; i usos complementaris (aparcament i magatzem). 

(c) Regulació de les condicions d’edificació: Dins de l’edificabilitat màxima 
atribuïda, es permet fer un edifici o edificis amb una altura màxima de 8 metres 
(alçada requerida per als requeriments tècnics i funcionals del pavelló) distribuïts 
en un nombre de plantes sobre rasant màxim de PB+1; s’estableix que les 
construccions s’han de situar dins del gàlib edificatori delimitat al plànol O-3; i es 
regulen la resta de condicions d’edificació aplicables. 

(d) Soterranis: 
- Els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de l’edifici sobre 
rasant (superfície tancada i porxos). Degut a les especials característiques 
arquitectòniques i volumètriques del pavelló, es permet fer un 20% addicional 
d’aquesta superfície per a garantir la funcionalitat i comunicació dels espais 
soterranis sota els volums edificats i per a donar accés des de l’exterior de la 
parcel·la en cas que fos necessari. 
- Es permet la il· luminació i ventilació dels soterranis amb solucions de pati 
anglès, mantenint-se la consideració d’aquesta planta com planta soterrani i no 
computant-se, per tant, a efectes d’aplicació de l’altura reguladora màxima, ni del 
nombre de plantes ni del sostre edificable. 
- En les plantes soterrani no habitables s’admetran, sempre donant compliment a 
les condicions de seguretat, evacuació o altres que resultin legalment exigibles, els 
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usos d’aparcament, instal·lacions tècniques, lavabos, vestidors, cambres 
cuirassades o usos similars. 

(e) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació, admetent-se l’ús d’aparcament 
en superfície en una superfície màxima del 30%. En aquests espais s’admeten les 
instal·lacions consistents en pèrgoles, hivernacles, ombradius, casetes de jardí 
desmuntables, barbacoes o similars, piscines i pistes esportives, així com elements 
vegetals i de mobiliari. 

(f) Adaptació topogràfica del terreny: Degut a les especials condicions 
arquitectòniques i volumètriques de l’edifici del pavelló, i a la topografia irregular 
de l’àmbit on s’emplaça que ha sigut alterada en múltiples ocasions, es permet fer 
la consideració del perfil natural del terreny partint de la regularització del perfil 
existent del terreny per assimilar-ho a la seva condició original, el perfil definitiu 
del terreny no podrà superar dos plans teòrics paral·lels al terreny natural situats 1 
m per sobre o 1,5 metres per sota del terreny natural.  

 
Pel que fa a la justificació d’aquesta proposta d’ordenació cal tenir en compte els 
següents aspectes: 
 

- La delimitació i les actuacions permeses en aquesta zona es justifiquen, com ja 
s’ha exposat, en el perímetre exterior de l’espai projectat per l’arquitecte i 
paisatgista François Duvillers, motiu pel qual s’hi ha ubicat  en els darrers 
temps el pavelló d’esdeveniments, actes culturals i restauració i constitueix un 
espai apte per a la ubicació de les noves edificacions destinades a aquestes 
activitats i a la resta d’usos permesos. 

- Les condicions d’edificació, segons es defineixen en les Normes urbanístiques 
i en els  plànols d’aquest PEU, en relació amb l’escala del volum a construir, 
tenen un grau de concreció suficient per permetre l’execució de l’edificació 
mitjançant la prèvia obtenció de la preceptiva llicència municipal. En tot cas, 
si s’escau, les condicions d’edificació fixades pel PEU per aquesta zona es 
poden modificar, sense alterar l’edificabilitat i els usos previstos, mitjançant 
l’aprovació d’un PMU d’ordenació volumètrica.  

 
 

6.3.5. ZONA N-3 
 
Es correspon amb la zona on aquest PEU preveu la implantació de l’activitat de les noves 
instal·lacions hoteleres, amb una superfície de 3.306m2. Comprèn la zona justament 
adjacent al sud de la plaça del Castell, aprofitant el desnivell del terreny i, adossada a 
l’oest amb el carrer Sant Sebastià. 
Les determinacions del PEU en relació amb aquesta zona són: 
 

(a) Edificabilitat: 2.400 m2 de sostre sobre rasant (previstos pel POUM com a “sostre 
de nova creació per a instal·lacions hoteleres”). 

(b) Usos: hoteler i complementaris, que inclouen restauració, aparcament, serveis 
tècnics i magatzem. 
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(c) Regulació de les condicions d’edificació: dins de l’edificabilitat atribuïda es 
permet fer un edifici o edificis amb una altura màxima d’11 metres (alçada 
exigida per als requeriments tècnics i funcionals de l’hotel)  distribuïts en un 
nombre de plantes sobre rasant màxim de PB+2. L’edificació haurà d’implantar-
se dins del gàlib previst en el plànol d’ordenació O-3 (que preveu una separació 
mínima al llindar amb el carrer de 3 metres). Es permetrà en tot cas, segons 
estableix el POUM, que l’edificació es desenvolupi esglaonadament. 

(d) Soterranis: 
- Els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de l’edifici sobre 
rasant (superfície tancada i porxos). Degut a les especials característiques 
arquitectòniques i volumètriques de l’edifici es permet fer un 20% addicional 
d’aquesta superfície per a garantir la funcionalitat i comunicació dels espais 
soterranis sota els volums edificats i per a donar accés des de l’exterior de la 
parcel·la en cas que fos necessari. 
- Es permet la il· luminació i ventilació dels soterranis amb solucions de pati 
anglès, mantenint-se la consideració d’aquesta planta com planta soterrani i no 
computant-se, per tant, a efectes d’aplicació de l’altura reguladora màxima, ni del 
nombre de plantes ni del sostre edificable. 
- En les plantes soterrani no habitables s’admetran, sempre donant compliment a 
les condicions de seguretat, evacuació o altres que resultin legalment exigibles, els 
usos d’aparcament, instal·lacions tècniques, lavabos, vestidors, cambres 
cuirassades o usos similars i també les activitats d’accés obert als usuaris de 
l’hotel. 

(e) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació, admetent-se l’ús d’aparcament 
en superfície. En el cas de l’hotel, per raó de les seves particularitats funcionals, 
es preveu l’existència d’una superfície per al accés dels vehicles fins al ‘porte-
cochère’ i el aparcament en superfície que ocupi un màxim del 30% del sòl lliure. 
En aquests espais s’admeten les instal·lacions consistents en pèrgoles, 
hivernacles, ombradius, casetes de jardí desmuntables, barbacoes o similars, 
piscines i pistes esportives, així com elements vegetals i de mobiliari. 

(f) Adaptació topogràfica del terreny: el perfil definitiu del terreny no podrà superar 
dos plans teòrics paral·lels al terreny natural situats 1 m per sobre o 1,5 metres per 
sota del terreny natural, d’acord amb el que preveu el POUM. 

 
Pel que fa a la justificació d’aquesta proposta d’ordenació cal tenir en compte els 
següents aspectes: 
 

- La ubicació d’aquesta zona es justifica per la seva proximitat al Castell i per la 
topografia de l’àmbit. La proximitat amb el Castell resulta idònia  degut al fet 
que els usos hotelers es donen en ambdós edificis conjuntament relacionats 
mitjançant la pròpia plaça d’accés principal al Castell. Igualment, en relació 
amb el conjunt del parc, el volum a edificar es proposa adossat el màxim 
possible al mur de tancament amb el carrer, per tal de reduir el màxim 
possible l’impacte en la zona enjardinada.  
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- La relació a nivell volumètric amb el Castell es proposa aprofitant el desnivell 
del jardí al sud del mateix, de tal manera que la porció del volum que dona cap 
a la plaça del Castell es veu reduït i es garanteix la preeminència així com les 
vistes cap i des del Castell segons els criteris continguts al POUM. 

- Les condicions d’edificació, segons es defineixen en les Normes urbanístiques 
i en els  plànols d’aquest PEU, en relació amb l’escala del volum a construir, 
tenen un grau de concreció suficient per permetre l’execució de l’edificació 
mitjançant la prèvia obtenció de la preceptiva llicència municipal. En tot cas, 
si s’escau, les condicions d’edificació fixades pel PEU per aquesta zona es 
poden modificar, sense alterar l’edificabilitat i els usos previstos, mitjançant 
l’aprovació d’un PMU d’ordenació volumètrica.  

 
 

6.3.6. ZONA N-4 
 
Aquesta zona, de 8.477m2 de superfície, es correspon amb l’àmbit previst per a la 
implantació de l’auditori i els seus annexos, i es troba a l’extrem sud-oest del recinte, en 
una zona amb el nivell topogràfic més baix de tot l’àmbit i, per tant, amb un impacte molt 
reduït en relació amb els jardins i el Castell, a prop de l’accés de l’extrem sud-oest del 
recinte des del carrer Sant Sebastià.  
 
Les determinacions del PEU en relació amb aquesta zona són: 
 

(a) Edificabilitat: 4.500 m2 de sostre sobre rasant (previstos pel POUM com a “sostre 
de nova creació per a nou auditori i sales tècniques annexes”). 

(b) Usos: sociocultural, recreatiu i espectacles, així com les activitats vinculades i 
complementàries funcionalment a les activitats pròpies de l’auditori com la de 
restauració, serveis, aparcament i emmagatzematge. 

(c) Regulació de les condicions d’edificació: per raó de l’especificitat tipològica de 
l’auditori, i per reduir l’impacte volumètric del mateix, dins de l’edificabilitat 
atribuïda es permet fer un volum més alt coincidint amb la caixa d’escena amb 
una alçada màxima de 24 metres i; la resta del volum envoltant aquest de la caixa 
d’escena per cobrir tot l’auditori amb una alçada màxima de 18 metres, tot 
distribuït en un nombre de plantes sobre rasant màxim de PB+3. L’edificació 
haurà d’implantar-ne dins del gàlib previst atenent aquestes prescripcions al 
plànol d’ordenació O-3. 

(d) Soterranis: 
- Els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de l’edifici sobre 
rasant (superfície tancada i porxos). Degut a les especials característiques 
arquitectòniques i volumètriques de l’edifici es permet fer un 20% addicional 
d’aquesta superfície per a garantir la funcionalitat i comunicació dels espais 
soterranis sota els volums edificats i per a donar accés des de l’exterior de la 
parcel·la en cas que fos necessari. 
- Es permet la il· luminació i ventilació dels soterranis amb solucions de pati 
anglès, mantenint-se la consideració d’aquesta planta com planta soterrani i no 
computant-se, per tant, a efectes d’aplicació de l’altura reguladora màxima, ni del 
nombre de plantes ni del sostre edificable. 
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- En les plantes soterrani no habitables s’admetran, sempre donant compliment a 
les condicions de seguretat, evacuació o altres que resultin legalment exigibles, els 
usos d’aparcament, instal·lacions tècniques (incloent les definides al POUM i les 
específiques dels usos propis de l’auditori), lavabos, vestidors, cambres 
cuirassades o usos similars. 

(e) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació admetent-se l’ús d’aparcament 
en superfície en una superfície màxima del 30% de sòl lliure. En aquests espais 
s’admeten les instal·lacions consistents en pèrgoles, hivernacles, ombradius, així 
com elements vegetals i de mobiliari. Igualment,  

(f) Adaptació topogràfica del terreny: Degut a les especials condicions 
arquitectòniques i volumètriques de l’edifici del auditori, per tal de reduir el seu 
impacte, es permet rebaixar el perfil definitiu del terreny en la zona dels accessos 
fins a 2 metres per sota del terreny natural. 

 
Pel que fa a la justificació d’aquesta proposta d’ordenació cal tenir en compte els 
següents aspectes: 
 

- L’emplaçament d’aquest àmbit es justifica per la menor afectació als valors 
arquitectònics, històrics i artístics del Castell i per tal d’assolir la millor 
integració possible del futur auditori amb el referit Castell i amb el conjunt de 
l’espai enjardinat. En aquest sentit, com que la volumetria necessària per 
aquest ús és d’una escala important, la solució donada en la proposta de 
planejament consisteix en separar tot el possible aquest volum del Castell i 
emplaçar l’auditori en el nivell més baix i integrat amb la topografia existent 
per tal de reduir el seu impacte visual sobre el Castell, coincidint igualment 
amb la zona on l’impacte sobre la vegetació i els jardins és reduït. Les 
dimensions de l’àmbit es corresponen amb les necessitats funcionals tant del 
propi auditori com de les peces tècniques (camerinos, sales tècniques i 
d’emmagatzematge, etc.) i de serveis complementaris a l’ús principal (foyer, 
bar, accessos, lavabos, magatzems, etc.). 

- L’especificitat del programa funcional de l’Auditori implica unes 
condicionants sobre la volumetria de l’element construït proposat, 
principalment en relació amb la caixa d’escena, el fosso de l’orquestra i la 
caixa de telons, així com l’estructura de la coberta, que queda resolta en 
l’alçada màxima establerta a la regulació de les condicions d’edificació. El 
pati de butaques, així com les platees, tenen el condicionant de la seva 
disposició en pendent per tal d’assegurar les vistes sobre la caixa d’escena i, 
per aquest motiu, s’integren amb els talussos existents, a la manera clàssica 
dels teatres grecs; la seva alçada serà en gran part inferior a la establerta, 
reduint d’aquesta manera l’impacte global de l’edifici en el seu entorn. El 
foyer, així com els espais tècnics (camerinos, magatzems, sales tècniques, 
etc.), no tenen condicionants morfològics com els esmentats, més enllà del 
d’integrar els arbres existents dins del possible, tant  funcionalment, com 
constructivament, com econòmicament. Aquesta vegetació que es manté al 
voltant de l’element construït ajuda igualment a reduir l’impacte visual. 



36 

 

- El PEU recull el criteri del POUM de Peralada que estableix que l’auditori és 
l’única construcció que podrà tenir una autonomia compositiva respecte al 
Castell, i preveu un accés independent de l’accés del Castell, que pot ser 
compartit per a l’accés a l’Hotel. 

- Al marge del que es justifica en l’apartat 6.4.c d’aquesta memòria respecte al 
grau real d’inundabilitat d’aquesta zona, es proposa el disseny d’unes 
infraestructures en forma de dipòsit, situat a sota de l’edifici projectat, que 
recullen les aigües que provenen de les variacions del nivell freàtic sumades a 
les aigües pluvials que s’acumulen per l’escorrentia. Aquestes aigües podran 
ser reutilitzades posteriorment per al reg de l’àmbit. El dimensionament del 
dipòsit es fa atenent-se als amidaments del volum que actualment evacuen les 
bombes existents, així com a les previsions de les aigües que s’acumulen per 
l’escorrentia. 

- Les condicions d’edificació, segons es defineixen en les Normes urbanístiques 
i en els  plànols d’aquest PEU, en relació amb l’escala del volum a construir, 
tenen un grau de concreció suficient per permetre l’execució de l’edificació 
mitjançant la prèvia obtenció de la preceptiva llicència municipal. En tot cas, 
si s’escau, les condicions d’edificació fixades pel PEU per aquesta zona es 
poden modificar, sense alterar l’edificabilitat i els usos previstos, mitjançant 
l’aprovació d’un PMU d’ordenació volumètrica.  
 

 
6.4. Adequació de la proposta als requeriments del planejament general 
 
La descripció i justificació de l’ordenació proposada pel present PEU acredita que 
aquesta s’ajusta plenament als objectius, aprofitament i condicions urbanístiques 
definides pel POUM de Peralada. 
 
En relació amb els objectius, les determinacions aquest PEU del Castell Peralada 
garanteixen la correcta conservació, rehabilitació i millora dels elements objecte de 
protecció en el marc de la normativa sobre patrimoni cultural i, alhora, proposa i regula 
les actuacions que han de permetre el desenvolupament futur de les activitats culturals, 
recreatives, hoteleres i de restauració a les que està destinat l’àmbit. 
 
L’aprofitament urbanístic previst per aquest PEU també s’ajusta, tant pel que fa al sostre 
edificable màxim com pel que fa als usos, a les determinacions del POUM. En aquest 
sentit, el present PEU únicament precisa que l’edificabilitat corresponent a construccions 
actualment existents però que no estan protegides ni tenen cap interès històric ni artístic 
rellevant (concretament, les construccions existents en la parcel·la ubicada en la 
cantonada dels carrers Sant Joan i Sant Llàtzer i la de l’edifici Mirador-parrilla), podrà 
materialitzar-se en noves edificacions, previ enderrocament total o parcial de les 
existents. 
 
En el quadre que s’insereix a continuació es pot constatar aquesta adequació de 
l’aprofitament previst pel PEU a les determinacions del POUM. 
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L’ordenació que estableix aquest PEU és plenament conforme, finalment, amb les 
condicions urbanístiques relatives al tractament del Castell, de l’espai enjardinat i de les 
noves edificacions que estableix el POUM, com s’exposa a continuació: 
 
(a) Pel que fa al tractament del Castell, aquest PEU conté un aixecament actualitzat de 
l’edifici i els volums annexos i un inventari de les característiques i ús de les diverses 
parts de l’edificació, i estableix una regulació de les intervencions admeses que garanteix 
la seva protecció, tenint en compte, a més, la necessària autorització de les obres que es 
realitzin en els volums objecte de protecció per part del departament competent en 
matèria de patrimoni cultural (amb l’excepció de les de mera reparació o manteniment). 
 

m2 m2 m2

6892,00 E1.
Sostre del Castell i 
construccions annexes

6412,00 E1.
Sostre del Castell i 
construccions annexes

6412,00

1000,00

N0.
Mirador: construccions 
annexes al castell

250,00 N0.
Sostre per consolidar els 
elements construïts i fer 
noves construccions auxiliars

250,00

N2.
Mirador: construccions 
annexes al castell

230,00

N1.

Sostre  de  le s construc c ions 
situa de s e n l'enc re uame nt de l 
c /Sa nt Joa n a mb e l Psg.  la  
P rinc ipa l de  Pera la da

1.000,00

Sostre de nova creació 

1765,00 N2.
Sostre per consolidar el 
pavelló d'Actes Culturals i 
Restauració

1.765,00

750,00 N2.
Sostre nova sala d'actes 
culturals i restauració i 
annexes a la zona Mirador

750,00

600,00 N1.
Sostre nova sala de serveis 
recreatius

600,00

2400,00 N3.
Sostre noves instal·lacions 
Hoteleres

2400,00 N3.
Sostre de nova creació d'Ús 
Hoteler, Residencial i 
Restauració

2400,00

4500,00 N4.
Sostre nou auditori i sales 
tècniques annexes

4500,00 N4.
Sostre de nova creació 
d'Actes Culturals, Auditori, 
Recreatiu i Restauració

4500,00

17907,00 17907,00 17907,00

Sostre per consolidar el pavelló 
d'Actes Culturals i Restauració

COMPARATIVA METRATGE PEU - POUM

Sostre existent que es proposa 
demoler i fer de nou

QUADRE D'EDIFICABILITATS - PEU

Sostre del Castell i construccions 
annexes

Sostre  de  le s construc c ions 
situa des e n l'enc re ua me nt de l 
c /Sa nt Joa n amb e l pa sse ig la  
Princ ipa l de  Pe ra la da

POUM
MODIFICACIÓ SOSTRE EXISTENT I 
SOSTRE NOU

 Sostre existent Sostre existent

N1.

Sostre de les construccions 
d'Ús Recreatiu, Residencial, 
Hoteler, Restauració i 
Administratiu i Comercial 

1.600,00

TOTAL

N2.
Sostre de nova creació 
d'Actes Culturals i 
Restauració

2.745,00

Sostre màxim de nova creació 

Sostre noves instal·lacions 
Hoteleres

Sostre nou auditori i sales 
tècniques annexes

TOTAL PEU CASTELL TOTAL

Sostre nova sala d'actes culturals i 
restauració i annexes a la zona 
Mirador

Sostre nova sala de serveis 
recreatius
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Per altra banda, en allò que respecta a les edificacions de nova planta, l’ordenació 
prevista també és conforme amb l’objectiu de mantenir les visuals que especifica la fitxa 
del POUM i el perfil general del conjunt, segons s’assenyala en l’Informe ambiental 
(pàgina 62), atès que les condicions dels nous volums edificables s’han definit tenint en 
compte aquesta exigència, com reflecteixen els plànols de “Relació amb l'entorn i estudi 
de les visuals de l'edificació nova en relació als elements catalogats” (O-4, O-5 i O-6) que 
s’inclouen en la documentació gràfica del PEU.  
 
(b) En relació amb l’espai enjardinat, el present PEU conté, com a Annex 04, l’inventari 
de l’arbrat existent (amb una descripció detallada i la seva identificació i ubicació per 
sectors) i l’ordenació que proposa respecta el criteri general de conservació de l’espai 
enjardinat. En aquest sentit: 
 

- Els usos que s’admeten en la Zona N-0 són els que s’han vingut 
desenvolupant fins ara sense afectar als valors del jardí. 

- Com es constata a l’Informe ambiental, en la proposta d’ordenació s’ha tingut 
en compte la ubicació dels arbres identificats com a singulars i no es preveu 
que se n’afecti cap exemplar; el PEU no contempla un consum de sòl elevat 
en les zones enjardinades del recinte i només es preveu una lleugera afectació 
de 4 arbres de gran port. 

 
(c) Per últim, sens perjudici de les prescripcions que pugui introduir l’Agència Catalana 
de l’Aigua en emetre el seu informe, s’ha d’indicar que: 
 

- No es preveu una afectació a les aigües subterrànies ja que, tot i que 
l’abastament d’aigua es preveu que es continuï duent a terme a partir del pou 
existent, aquest té un cabal suficient per atendre les necessitats derivades 
d’aquest PEU. 
 

- Pel que fa a la inundabilitat  de l’àmbit, l’àmbit del PEU s’ubica al costat del 
riu Llobregat d’Empordà que, tot i no tenir un cabal important durant l’any, 
pot sofrir períodes esporàdics de crescudes. Segons el model numèric utilitzat 
per l’ACA per determinar la inundabilitat a la conca de la Muga, la part de 
l’àmbit on s’emplaça la zona N-4 (auditori) estaria dins de la zona afectada 
pels períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys, mentre que la resta de 
l’àmbit queda fora de qualsevol període de retorn. 
 
No obstant això, la simulació d’inundabilitat en la qual es basa l’ACA és 
imprecisa perquè no té en compte les condicions reals de l’àmbit i, en 
particular, l’existència del mur perimetral del recinte, que actua com a element 
de defensa i protecció de la zona de possibles inundacions. 
 
Per aquest motiu, s’incorpora al present PEU un informe tècnic emès per 
Vicente Medina, Dr  enginyer de Camins Prof. Associat de la UPC, que està 
basat en les dades públiques de l’ACA però que té en compte la topografia i 
les condicions reals de l’àmbit, i que conclou el següent: 
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1.  La zonificació del municipi de Peralada en quant a la seva inundabilitat prové 
dels resultats obtinguts al P.E.F. de La Muga. 

2. La topografia de càlcul d’aquest P.E.F. són cel·les de 25x25 metres, és a dir 625 
metres quadrats. Tots els detalls topogràfics inferiors a aquesta mida queden 
incorrectament representats. 

3. Per tal de millorar la resolució d’aquest resultats es fa una interpolació fins als 
1x1 metres, equivalent a la topografia d’alta resolució del ICGC. 

4. Aquest procés d’interpolació es fa mantenint els calats constants i no els nivells 
d’inundació, amb la particularitat que això fa “aixecar-se” la làmina d’aigua per 
sobre del terreny. 

5.  La parcel·la en estudi se situa al límit d’inundació del Riu Llobregat 
d’Empordà, afluent de La Muga en el terme municipal de Peralada. 

6. En aquesta parcel·la s’identifiquen dos errors, la falta de la inclusió del mur 
perimetral de la parcel·la de forma explícita en el model i la poca resolució de la 
malla topogràfica de càlcul per representar la mota perimetral de la parcel·la. 

7. Amb aquestes premisses es fa una topografia de detall del mur perimetral i del  
terreny. Es considera que la possible modificació de la inundabilitat  és  mínima 
respecte al total inundat per tant no condiciona els resultats a la resta del model. 

8. D’aquesta topografia de detall es deriva que les inundacions corresponents a 10 i 
100 anys de període de retorn no haurien d’entrar a l’interior de la parcel·la per 
tenir una cota notablement inferior a la del mur. 

9. La cota d’inundabilitat de 500 anys queda per sobre del mur perimetral, però ho 
fa per l’efecte “d’escalada” sobre el terreny, conseqüència de la manera com 
s’han interpolat els resultats. 

10. És l’atzar el que fa que les cotes del model hidràulic hagin caigut en punts 
baixos de les cel·les i per tant a l’interpolar els valors en els punts alts de les 
cel·les hagin superat el mur perimetral. 

11. Per tant sembla dubtós que les inundacions associades a 10, 100 i 500 siguin 
capaces de superar les cotes del mur perimetral de la parcel·la, per tant s’ha de 
revaluar la zonificació de la parcel·la. 

12. Per tot l’exposat es considera que els resultats del P.E.F. no justifiquen la 
inundabilitat de l’àmbit dels jardins del castell. 

 
 
6.5.  Adequació de la proposta als requeriments de mobilitat 
 
Forma part del PEU un Estudi d’avaluació de la mobilitat generada que analitza la 
mobilitat actual i la prevista, a partir de les actuacions que proposa el PEU, estudia les 
xarxes de mobilitat i planteja les propostes necessàries per assolir el repartiment modal 
objectiu. 
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Actualment la mobilitat vinculada a l’àmbit del Pla Especial contempla la mobilitat de la 
sala de banquets, congressos i activitats puntuals, també el Casino de Peralada,  el 
Festival de Peralada i la part de restauració “el grill”. Tenint en compte les situacions més 
desfavorables, ens determinen la mobilitat màxima en els dies que no hi ha festival en 
2.500 viatges/dia. En canvi quan hi ha festival la mobilitat augmenta a 5.530 viatges/dia.  
 
Pel que fa a l’estudi del marc de futur que es derivaria de l’execució de totes les 
actuacions previstes en el PEU, s’analitza la mobilitat vinculada a la nova sala de 
banquets, congressos i activitats puntuals, també el Casino de Peralada, el Festival de 
Peralada, l’oferta de restauració i l’hotel. A partir d’aquesta anàlisi l’Estudi determina 
que els dies que no hi ha Festival la mobilitat punta futura se situarà en un màxim de 
2.860 viatges/dia, el que representa un increment del 15% respecte a la mobilitat actual; i 
els dies de màxima afluència (quan se celebra el Festival), la mobilitat màxima serà de 
7.290 viatges/dia, que suposa un increment de 30% respecte a la mobilitat actual durant 
els dies punta.  

 
 
Sobre la base de la mobilitat derivada dels usos i activitats previstos al PEU, s’estima que 
les necessitats futures d’aparcament vinculades a les activitats de la sala de banquets i 
espectables, el Casino i l’hotel, de 445 places; i que la necessitat d’aparcament futura els 
dies que, a més, se celebri el Festival, sigui de 1.045 places. 
 
Els dies que no se celebra el Festival, s’estableix que les necessitats d’aparcament es 
poden cobrir amb les places previstes en la zona hotelera, les places d’aparcament en les 
àrees internes del PEU i les places disponibles als aparcaments públics externs existents 
actualment. En canvi, durant la celebració del Festival, la demanda de places 
d’aparcament exigeix habilitar, a més, un aparcament extern, amb gairebé 600 places, que 
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aquest PEU planteja que se situï en els terrenys inclosos al sector de sòl urbanitzable PPU 
Rec de la Montserrada, que s’identifiquen a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
El present PEU recull també, en la regulació específica de cada una de les zones, els 
requeriments d’aparcament i mobilitat (aparcament de bicicletes, aparcaments de 
vehicles, dispositius de recàrrega de vehicles elèctrics i zones de càrrega i descàrrega) 
que estableix l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
6.6. Adequació de la proposta als requeriments de sostenibilitat ambiental 
 
La documentació que integra aquest PEU inclou un Informe ambiental que analitza els 
requeriments ambientals significatius, estableix els objectius i criteris ambientals del pla 
i, després de determinar els probables efectes significatius del pla, en fa una avaluació 
global des del punt de vista del compliment dels objectius ambientals. 
 
Aquesta avaluació acredita l’adequació del PEU als requeriments de sostenibilitat 
ambiental, en la mesura que estableix que l’ordenació proposada compleix 
satisfactòriament la major part dels objectius ambientals. 
 
En conseqüència es conclou que el desenvolupament del PEU té una repercussió 
majoritàriament positiva sobre el medi que n’és receptor ja que, d’una banda, permet 
solucionar certes mancances (com és el cas de la reducció dels nivells d’emissió acústica 
que es produirà per la substitució de la carpa actual del pavelló per una nova edificació); 
i, d’altra banda, en aquells aspectes en què les noves actuacions podrien tenir algun efecte 
negatiu, l’ordenació prevista assegura la limitació de les afectacions. 
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7. Execució 
 
De conformitat amb les determinacions del POUM, que estableix que el sistema 
d’actuació del PEU serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, 
correspon a la propietat, en aquest cas les societats CASINO CASTILLO DE 
PERALADA SLU, CAVAS DEL CASTILLO DE PERALADA SAU i INMOBILIARIO 
CAMO SL, la iniciativa per a l’execució de l’ordenació prevista. 
 
No obstant això, s’ha d’assenyalar que l’execució del planejament presenta en aquest cas 
les següents particularitats: 
 
- Per una banda, la inexistència, d’acord amb el que estableix el POUM, de càrregues 
d’urbanització ni de cessió de cap tipus, de forma que les obligacions urbanístiques 
vinculades a l’execució d’aquest PEU consisteixen únicament en el desenvolupament de 
les diverses activitats previstes i de l’edificació segons les condicions i paràmetres fixats. 
 
- Per una altra banda, atès que del present PEU no es deriven càrregues d’urbanització 
que requereixin d’un procés d’execució urbanística i que, a més, la propietat de tots els 
terrenys que integren l’àmbit recau en les societats esmentades, que promouen 
conjuntament el PEU i que estan vinculades des del punt de vista de la seva titularitat, no 
és necessària ni la constitució de junta de compensació, ni la redacció i aprovació de 
projecte d’urbanització. 
 
- No obstant això, per tal d’adequar la configuració actual de les finques a les zones 
definides pel present pla i de procedir a la distribució entre les societats propietàries dels 
aprofitaments previstos, s’aprovarà un projecte de reparcel·lació voluntària, d’acord amb 
el que estableix l’article 164 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Finalment, l’ordenació prevista en aquest PEU serà executada, a iniciativa de la propietat, 
mitjançant les diverses actuacions edificatòries admeses, prèvia redacció dels projectes 
edificatoris corresponents i l’obtenció de les llicències exigibles. 
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II. NORMES URBANÍSTIQUES 
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Capítol I. Disposicions de caràcter general 
 
Article 1. Àmbit, objecte i règim del sòl 
 
1.1. Aquestes normes són d’aplicació a l’àmbit del PEU del Castell delimitat pel POUM 
de Peralada, que es reflecteix als plànols d’informació i d’ordenació que integren aquest 
pla. 
 
1.2. Aquest PEU constitueix l’instrument urbanístic d’ordenació de l’entorn del Castell, 
que està declarat com a Monument històric amb la categoria de Bé Cultural d’Interès 
Nacional, als efectes del que estableixen els articles 33.2 i 34.2 de la Llei 9/1993, del 
patrimoni cultural català. 
 
1.3. L’àmbit objecte del PEU està classificat com a sòl urbà consolidat. 
 
Article 2. Contingut del PEU 
 
El PEU està integrat pels documents següents: 
 

I. Memòria 
II. Normes urbanístiques 
III. Pla d’etapes i avaluació econòmica 
IV. Documentació gràfica 

Plànols d’informació 
Plànols d’ordenació 
Plànols d’avantprojecte no vinculant del pavelló, l’hotel i l’auditori 

V. Informe ambiental 
VI. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
VII. Informe sobre la inundabilitat de l’àmbit del PEU 
VIII. Annexos: 

ANNEX-01 Fitxa Inventari Patrimoni Arquitectònic del Castell Palau de 
Peralada (Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2016) 
ANNEX-02 Llistat de les parts de l’edifici del castell i construccions  annexes 
assenyalant les condicions tècniques en que es troba cada part i quin és el seu 
valor arquitectònic 
ANNEX 03- Fitxa Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del 
jaciment arqueològic denominat Jardí i plaça del Castell (Generalitat de 
Catalunya, Departament de Cultura, 2016) 
ANNEX 04- Inventari simplificat de l’arbrat del Parc del Castell de Peralada  / 
Darrera revisió febrer 2016. 

IX. Document comprensiu 
 
Article 3. Vigència i modificacions 
 
3.1. Aquest PEU estarà vigent a partir de la publicació de l’acord de la seva aprovació 
definitiva i de les seves normes urbanístiques al diari oficial corresponent i tindrà 
vigència indefinida. 
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3.2. La modificació de qualsevol dels elements d’aquest PEU es podrà dur a terme 
sempre que es justifiqui expressament la seva necessitat o conveniència, respecti les 
determinacions fonamentals del POUM de Peralada i compleixi els requeriments legals 
aplicables. 
 
3.3. En tot cas, si s’escau, les condicions d’edificació fixades pel PEU per a les zones N-
1, N-2, N-3 i N-4 es podran modificar, sense alterar l’edificabilitat i els usos previstos, 
mitjançant l’aprovació d’un PMU d’ordenació volumètrica.  
 
Article 4. Normativa aplicable 
 
En tot allò que no sigui objecte de regulació específica en les normes i els plànols 
d’ordenació d’aquest PEU seran d’aplicació les Normes urbanístiques del POUM de 
Peralada.  
 
 
Capítol II. Paràmetres urbanístics generals 
 
Article 5. Disposició general 
En l’àmbit del present PEU l’ordenació se subjectarà als paràmetres específics que 
s’estableixen per a cada una de les zones i als paràmetres generals d’aquest capítol i, en 
tot allò que no sigui objecte d’aquesta regulació, als paràmetres que estableixen les 
Normes urbanístiques del POUM.  
 
Article 6. Edificabilitat   
 
6.1. La superfície de sostre edificable és la suma de totes les superfícies cobertes, 
corresponents a les plantes que, de conformitat amb les normes sobre ordenació, tinguin 
la consideració de baixes i pisos, excloent-se, per tant, les plantes soterranis i la coberta. 
 
6.2. Als efectes de còmput d’edificabilitat, els pòrtics o porxades obertes tindran la 
consideració de cossos sortints semitancats. 
 
Article 7. Construccions o edificacions auxiliars 
 
Es permet la construcció d’edificacions o cossos d’edificació auxiliars al servei dels 
edificis principals, amb destinació a magatzem, aparcament cobert, locals tècnics, locals 
per a guarda o dipòsit de material de jardineria, piscines cobertes, porteria, vestidors, 
banys, estables, bugaderies, rebosts, garites de guarda i d’altres anàlogues segons les 
condicions específiques de cada zona.  
 
Article 8. Regulació de les característiques de les tanques de la finca 
 
Les noves tanques amb front a vials públics, espais verds i llindars seran de 
característiques homogènies, pel que fa a alçades i a materials, amb l’ús extensiu de la 
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pedra, a les de la tanca existent. Les portes d’accés podran superar l’alçada del mur 
existent fins a una alçada d’una vegada i mitja l’alçada d’aquest mur existent. 
 
Article 9. Regulació dels accessos 
 
Es poden mantenir i, si s’escau, eixamplar, tots els accessos a la finca existents 
actualment. Per iniciativa de la propietat de l’àmbit es podran obrir nous accessos que no 
afectin als valors de les edificacions existents objecte de protecció específica, fins a un 
nombre màxim de 3.  
 
Article 10. Planta baixa 
 
Tindrà la consideració de planta baixa aquella planta o part d’aquesta situada damunt del 
soterrani real o possible. 
 
Article 11. Planta soterrani 
 
Tindrà la consideració de planta soterrani tota planta soterrada o semi soterrada, sempre 
que el seu sostre estigui a menys d’un metre per damunt del sòl exterior definitiu. 
Igualment, té la consideració de planta soterrani la part de planta semi  soterrada, el sostre 
de la qual sobresurti més d’un metre per damunt d’aquest nivell, sempre que sigui per 
donar accés als serveis d’aquest nivell.   
 
Article 12. Planta coberta 
 
La planta coberta es regeix per les normes urbanístiques del POUM, amb la previsió 
addicional que, per tal de reduir l’impacte visual i acústic de les instal·lacions permeses a 
la coberta, per  sobre del plans superiors definits per la coberta o el plànol de terrassa es 
podran realitzar també uns murs o ampits opacs, dintre dels límits d’alçada fixats per la 
normativa del POUM. 
 
Article 13. Alçada reguladora màxima i nombre de plantes 
 
13.1. L’alçada màxima de l’edificació es comptarà a partir de la cota de referència de la 
planta baixa fins al pla superior de l’element real o teòric de suport de la coberta. En 
aquells casos en què, per raons del pendent del terreny, l’edificació es desenvolupi 
esglaonadament, els volums d’edificació que es construeixen sobre cada una de les 
plantes, o part de la planta, que posseeixin la consideració de planta baixa, s’han d’ajustar 
a l’alçada màxima que correspongui per raó de cada una d’aquestes plantes o parts de 
planta. 
13.2. L’alçada lliure mínima de les plantes i la utilització de l’espai sota coberta 
s’ajustaran al que estableix el POUM. 
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Article 14. Intervencions arqueològiques prèvies 
 
Es preveurà, en totes les actuacions que comportin fer excavacions que puguin afectar 
elements del jaciment arqueològic, realitzar els treballs d’estudi necessaris, mitjançant les 
corresponents cates, i acotat a l’àmbit a excavar. Aquest estudi, que té la consideració 
d’intervenció arqueològica prèvia, es subjectarà a la normativa que estableix per a aquest 
tipus d’intervenció el Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic 
aprovat pel Decret 78/2002, de 5 de març, o norma que el substitueixi. 
 
 
Capítol III. Regulació de les zones 
 
Article 15. Definició i zonificació 
 
15.1. Dins l’àmbit del PEU, aquest defineix diverses zones, la regulació detallada de les 
quals s’estableix als articles 18 a 23 d’aquestes Normes. 
 
15.2. Aquest PEU estableix les següents zones: 

Zona E-1. Castell i construccions annexes 
Zona N-0. Espais lliures d’edificació 
Zona N-1. Zona Recreativa i Comercial 
Zona N-2. Zona Pavelló d’Actes Culturals i Restauració 
Zona N-3. Zona hotelera 
Zona N-4. Auditori 

 
Article 16. Regulació de la Zona E-1 
 
16.1. És la zona corresponent al Castell i a les construccions annexes a aquest. En aquesta 
zona es mantindran els volums edificats existents. En aquesta zona s’estableixen dues 
subzones, E-1.1 (volums edificats que es corresponen al Castell declarat Monument 
històric) i E-1.2 (volum no protegit).  
 
16.2. Edificabilitat: correspon a aquesta zona una edificabilitat de 6.412 m2 de sostre, que 
és el sostre construït existent. 
 
16.3. Usos admesos: 

(a) A tota la zona s’admeten els usos hoteler, comercial, oficines i serveis, 
restauració, recreatiu,  sociocultural, docent , i l’ús compatible d’habitatge 
(s’admet la construcció d’un habitatge). També els usos complementaris de 
serveis tècnics i magatzem. 

(b) A la subzona E-1.2 a més s’admeten els usos sanitari i esportiu, així com els usos 
complementaris d’aparcament, serveis tècnics i magatzem. 

 
16.4. Actuacions admeses: 
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(a) S’haurà de mantenir la volumetria edificada existent. 
 

(b) A la subzona E-1.1 s’admeten actuacions de manteniment i reparació; i també 
s’admetran actuacions de consolidació, rehabilitació, adequació, reforma i canvi 
d’ús (dins dels permesos) prèvia autorització per part del departament competent 
en matèria de Patrimoni Cultural, de conformitat amb el que estableix l’article 34 
de la Llei del patrimoni cultural català o normes que els substitueixin. No caldrà 
aquesta autorització per a les actuacions que no afectin l’estructura i configuració 
original de l’element catalogat, com la rehabilitació dels acabats,  la substitució 
dels equipaments (banys, cuines, mobiliari, etc.), la reparació dels elements que 
hagin patit desperfectes (com les teulades, etc.) i el manteniment, ni per aquells 
canvis d’ús de dependències concretes del Castell, dins dels usos admesos per 
aquest PEU, que no comportin l’execució de cap tipus d’obra. 
 

(c) A la subzona E-1.2 s’admeten actuacions de consolidació, rehabilitació i reforma 
interior, així com el canvi d’ús per un altre admissible. L’autorització de les 
intervencions l’edificació d’aquesta subzona no requerirà la prèvia aprovació per 
part del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural, sempre que no 
impliquin cap alteració de la volumetria edificada. 

16.5. En aquesta zona s’admetrà la divisió en propietat horitzontal de les edificacions 
existents, amb un màxim de 4 entitats registrals independents. 
 
Article 17. Regulació de la Zona N-0 
 
17.1. És la zona corresponent als jardins, vials i espais lliures no inclosos en cap de les 
altres zones delimitades per aquest PEU. 
  
17.2. Edificabilitat: s’atribueix a aquesta zona una edificabilitat màxima total de 250 m2 
de sostre destinada a construccions auxiliars i per a serveis tècnics, de dimensions que no 
superin els 50 m2 i els 3 metres d’alçada. La implantació d’altres elements se subjectarà 
al que s’estableix per al sòl lliure d’edificació en general.  
 
17.3. Usos admesos: zona enjardinada, vialitat interna i camins per al trànsit de vehicles i 
persones, aparcament a l’aire lliure i serveis tècnics (vinculats a xarxes de serveis o 
jardineria). L’ús d’aparcament a l’aire lliure, que no és permanent sinó que està vinculat a 
les activitats culturals, recreatives, de restauració o de qualsevol altre tipus que es 
desenvolupin en el recinte, s’emplaçarà en els àmbit indicats en el plànol d’ordenació O-
02. També s’admet que puguin tenir lloc activitats ocasionals amb instal·lacions 
desmuntables (fires, activitats vinculades als usos socioculturals principals, etc.). 
 
17. 4. Actuacions admeses: 
 

- Es permet modificar el tractament material i la configuració de les places i 
vials per adaptar-se a les modificacions motivades per les noves edificacions 
dins de les zones concretes, sempre que aquesta modificació no afecti als 
elements singulars dels jardins i es mantingui l’estructura original segons 
l’estat actual. 
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- Els espais enjardinats actualment existents només podran ser modificats prèvia 
anàlisi dels elements vegetals afectats per tal de protegir-los, trasplantar-los o, 
en el seu cas, substituir-los. Excepte que concorrin motius excepcionals, que 
s’hauran d’acreditar per a l’obtenció de la llicència corresponent, s’ha de 
garantir el manteniment dels arbres identificats com a singulars. 

- Es permet consolidar els elements auxiliars construïts existents i implantar 
noves construccions auxiliars i per a serveis tècnics, de dimensions que no 
superin els 50 m2 i els 3 metres d’alçada, i amb una edificabilitat màxima total 
de 250m2. Les noves edificacions hauran d’implantar-se aprofitant els 
desnivells de la topografia per tal de reduir la seva visibilitat el màxim 
possible. 

 
17.5. Paràmetres específics 
 
En cas que fos necessari realitzar alguna adaptació topogràfica, el perfil definitiu del 
terreny no podrà superar en cap punt dos plans teòrics paral·lels al terreny natural situats 
1 m per sobre i 1,5 m per sota del terreny natural. 
  
17.6. Requeriments relatius a aparcament i mobilitat 
 

- Instal·lar entre 3 i 5 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en l’àrea 
utilitzada com a aparcament. 

 
Article 18. Regulació de la Zona N-1 
 
18.1. És la zona ubicada a l’extrem nord-est de l’àmbit, cap al carrer Sant Joan, des de 
l’encreuament amb el carrer Sant Llàtzer fins a l’accés principal al recinte, al costat de 
l’edificació annexa al Castell que conté el Casino. 
  
18.2. Edificabilitat: 1.600 m2 de sostre sobre rasant. 
 
18.3. Usos admesos: de l’edificabilitat atribuïda, 600 m2 de sostre s’hauran de destinar a 
usos recreatius, i la resta es poden destinar a usos hotelers, comercials, d’oficines i 
serveis, de restauració, recreatius, sanitaris, socioculturals, docents o esportius, tot 
respectant les normes sobre compatibilitat d’usos en el cas d’implantació de més d’un 
d’aquests usos admissibles. 
 
18. 4. Regulació de les condicions d’edificació i ús específiques: 
 

(a) Tipus d’ordenació: volumetria específica, que es podrà desenvolupar en una o 
diverses unitats de projecte i un o diversos volums edificats independents. 

(b)  Alineació de l’edificació: lliure, a concretar en el projecte o projectes edificatoris, 
admetent-se l’alineació a carrer. 

(c) Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes: 7,5 m i PB+1. 
(d) Punt d’aplicació de l’ARM: es farà a partir del nivell de referència de planta 

baixa. 
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(e) Soterranis: els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de 
l’edifici sobre rasant (superfície tancada i porxos). En les plantes soterrani no 
habitables s’admetran, sempre donant compliment a les condicions de seguretat, 
evacuació o altres que resultin legalment exigibles, els usos d’aparcament, 
instal·lacions tècniques, lavabos, vestidors, cambres cuirassades o usos similars i, 
en el cas que l’edifici estigui destinat a activitats hoteleres, també les activitats 
d’accés obert als usuaris de l’hotel. 

(f) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació, admetent-se l’ús d’aparcament 
en superfície en un area que ocupi un màxim del 60% del sòl lliure. En aquests 
espais s’admeten les instal·lacions consistents en pèrgoles, hivernacles, 
ombradius, casetes de jardí desmuntables, barbacoes o similars, piscines i pistes 
esportives, així com elements vegetals i de mobiliari. 

(g) Adaptació topogràfica del terreny:  segons el POUM, el perfil definitiu del terreny 
no podrà superar dos plans teòrics paral·lels al terreny natural situats 1 m per 
sobre o 1,5 metres per sota del terreny natural. 
  

18.5. Actuacions admeses: 
 

- S’admeten les actuacions de manteniment, consolidació, rehabilitació, 
adequació i reforma de les construccions existents, i de canvi d’ús d’acord 
amb els usos admesos que concreta l’apartat 3. 

- S’admet l’enderrocament de les construccions existents i l’edificació de nova 
planta d’acord amb les condicions establertes als apartats anteriors. 

 
Article 19. Regulació de la Zona N-2 
 
19.1. És la zona ubicada al sud de la zona N-1 que va des de l’extrem nord-est fins al 
accés sud de l’encreuament entre els carrers Sant Llàtzer i Camí Sota del Parc. 
  
19.2. Edificabilitat: 2.745 m2 de sostre sobre rasant. 
 
19.3. Usos admesos: usos socioculturals, de restauració i instal·lacions tècniques al servei 
d’aquests usos; i usos complementaris (aparcament i magatzem). 
 
19.4. Regulació de les condicions d’edificació i ús específiques: 
 

(a) Tipus d’ordenació: volumetria específica, que es podrà desenvolupar en una o 
diverses unitats de projecte i un o diversos volums edificats independents. 

(b) Gàlib edificatori: l’edificació o edificacions s’han de situar dins del gàlib 
edificatori Dins d’aquest gàlib, l’alineació i posició de l’edificació és lliure, a 
concretar en el projecte o projectes edificatoris. 

(c) Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes: 8 m i PB+1. 
(d) Punt d’aplicació de l’ARM: es farà a partir del nivell de referència de planta 

baixa. 
(e) Soterranis: 
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- Els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de l’edifici sobre 
rasant (superfície tancada i porxos), més un 20% addicional d’aquesta superfície 
per a garantir la funcionalitat i comunicació dels espais soterranis sota els volums 
edificats i per a donar accés des de l’exterior de la parcel·la en cas que fos 
necessari. 
- Es permet la il· luminació i ventilació dels soterranis amb solucions de pati 
anglès, mantenint-se la consideració d’aquesta planta com planta soterrani i no 
computant-se, per tant, a efectes d’aplicació de l’altura reguladora màxima, ni del 
nombre de plantes ni del sostre edificable. 
- En les plantes soterrani no habitables s’admetran, sempre donant compliment a 
les condicions de seguretat, evacuació o altres que resultin legalment exigibles, els 
usos d’aparcament, instal·lacions tècniques, lavabos, vestidors, cambres 
cuirassades o usos similars. 

(f) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació, admetent-se l’ús d’aparcament 
en superfície en un area que ocupi un màxim del 30% del sòl lliure. En aquests 
espais s’admeten les instal·lacions consistents en pèrgoles, hivernacles, 
ombradius, casetes de jardí desmuntables, barbacoes o similars, piscines i pistes 
esportives, així com elements vegetals i de mobiliari. 

(g) Adaptació topogràfica del terreny: En aquesta zona, i atesa la irregularitat del 
terreny degut a les successives alteracions del mateix, el perfil natural del terreny 
s’assimila al terreny existent regularitzat per assolir la seva condició original, el 
perfil definitiu del terreny no podrà superar dos plans teòrics paral·lels al terreny 
natural situats 1 m per sobre o 1,5 metres per sota del terreny natural. ....  

 
19.5. Actuacions admeses: 
 

- S’admeten les actuacions de manteniment, consolidació, rehabilitació, 
adequació i reforma de les construccions existents, i de canvi d’ús, sempre 
d’acord amb els usos admesos que concreta l’apartat 3. 

- S’admet el desmantellament o enderrocament de les construccions existents i 
l’edificació de nova planta d’acord amb les condicions establertes als apartats 
anteriors. 

 
19.6. Requeriments relatius a aparcament i mobilitat: 
 

- Dotació de 9 places d’aparcament de bicicletes (per a treballadors i també per 
a usuaris dels serveis de restauració). 

- Previsió de dos espais de càrrega i descàrrega, als quals s’accedirà des de la 
rotonda sud del PEU, a través d’un vial de servei intern. 

 
Article 20. Regulació de la Zona N-3 
 
20.1. És la zona ubicada al sud de la plaça oest del Castell i destinada a la implantació 
d’usos hotelers i complementaris . 
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20.2. Edificabilitat: 2.400 m2 de sostre sobre rasant. 
 
20.3. Usos admesos: hoteler i complementaris, que inclouen en tot cas restauració, 
aparcament, serveis tècnics i magatzem. 
 
20.4. Regulació de les condicions d’edificació i ús específiques: 
 

(a) Tipus d’ordenació: volumetria específica, que es podrà desenvolupar en una o 
diverses unitats de projecte i un o diversos volums edificats independents. 

(b) Gàlib edificatori: l’edificació o edificacions s’han de situar dins del gàlib 
edificatori definit al plànol d’ordenació O-3. Dins d’aquest gàlib, l’alineació i 
posició de l’edificació és lliure, a concretar en el projecte edificatori. 

(c) Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes: 11 m i PB+2. 
(d) Punt d’aplicació de l’ARM: es farà a partir del nivell de referència de planta 

baixa. 
(e) Soterranis: 

- Els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de l’edifici sobre 
rasant (superfície tancada i porxos), més un 20% addicional d’aquesta superfície 
per a garantir la funcionalitat i comunicació dels espais soterranis sota els volums 
edificats i per a donar accés des de l’exterior de la parcel·la en cas que fos 
necessari. 
- Es permet la il· luminació i ventilació dels soterranis amb solucions de pati 
anglès, mantenint-se la consideració d’aquesta planta com planta soterrani i no 
computant-se, per tant, a efectes d’aplicació de l’altura reguladora màxima, ni del 
nombre de plantes ni del sostre edificable. 
- En les plantes soterrani no habitables s’admetran, sempre donant compliment a 
les condicions de seguretat, evacuació o altres que resultin legalment exigibles, els 
usos d’aparcament, instal·lacions tècniques, lavabos, vestidors, cambres 
cuirassades o usos similars i també les activitats d’accés obert als usuaris de 
l’hotel. 

(f) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació, admetent-se l’ús d’aparcament 
en superfície en un area que ocupi un màxim del 30% del sòl lliure. En aquests 
espais s’admeten les instal·lacions consistents en pèrgoles, hivernacles, 
ombradius, casetes de jardí desmuntables, barbacoes o similars, piscines i pistes 
esportives, així com elements vegetals i de mobiliari. 

(g) Adaptació topogràfica del terreny: el perfil definitiu del terreny no podrà superar 
dos plans teòrics paral·lels al terreny natural situats 1 m per sobre o 1,5 metres per 
sota del terreny natural. 
 

20.5. Requeriments relatius a aparcament i mobilitat: 
 

- Dotació de 6 places d’aparcament de bicicletes. 
- Dotació de places d’aparcament de vehicles segons requeriments del POUM. 
- Instal·lació d’entre 1 i 2 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 
- Previsió d’un espai de càrrega i descàrrega. 
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Article 21. Regulació de la Zona N-4 
 
21.1. És la zona ubicada a l’extrem sud-oest de l’àmbit del PEU i destinada a la 
implantació de l’auditori i serveis complementaris. 
  
21.2. Edificabilitat: 4.500 m2 de sostre sobre rasant. 
 
21.3. Usos admesos: sociocultural, recreatiu i espectacles, així com les activitats 
vinculades i complementàries funcionalment a les activitats pròpies de l’auditori com la 
de restauració, serveis, aparcament i emmagatzematge. 
 
21.4. Regulació de les condicions d’edificació i ús específiques:  
 

(a) Tipus d’ordenació: volumetria específica, que es podrà desenvolupar en una o 
diverses unitats de projecte i un o diversos volums edificats independents. 

(b) Gàlib edificatori: l’edificació o edificacions s’han de situar dins del gàlib 
edificatori definit al plànol d’ordenació O-3. Dins d’aquest gàlib, l’alineació i 
posició de l’edificació és lliure, a concretar en el projecte edificatori. 

(c) Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes: 24 m i PB+3. 
(d) Punt d’aplicació de l’ARM: es farà a partir del nivell de referència de planta 

baixa. 
(e) Soterranis: 

- Els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de l’edifici sobre 
rasant (superfície tancada i porxos), més un 20% addicional d’aquesta superfície 
per a garantir la funcionalitat i comunicació dels espais soterranis sota els volums 
edificats i per a donar accés des de l’exterior de la parcel·la en cas que fos 
necessari. 
- Es permet la il· luminació i ventilació dels soterranis amb solucions de pati 
anglès, mantenint-se la consideració d’aquesta planta com planta soterrani i no 
computant-se, per tant, a efectes d’aplicació de l’altura reguladora màxima, ni del 
nombre de plantes ni del sostre edificable. 
- En les plantes soterrani no habitables s’admetran, sempre donant compliment a 
les condicions de seguretat, evacuació o altres que resultin legalment exigibles, els 
usos d’aparcament, instal·lacions tècniques (incloent les definides al POUM i les 
específiques dels usos propis de l’auditori), lavabos, vestidors, cambres 
cuirassades o usos similars. 

(f) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació admetent-se l’ús d’aparcament 
en superfície en una superfície màxima del 30% de sòl lliure. En aquests espais 
s’admeten les instal·lacions consistents en pèrgoles, hivernacles, ombradius, així 
com elements vegetals i de mobiliari. 

(g) Adaptació topogràfica del terreny: en general el perfil definitiu del terreny no 
podrà superar dos plans teòrics paral·lels al terreny natural situats 1 m per sobre o 
1,5 metres per sota del terreny natural, excepte per a les zones d’acces on es 
permet reduir el perfil definitiu fins a 2 metres per sota del terreny natural. 
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21.5. Requeriments d’aparcament i mobilitat: 
 

- Manteniment del moll de càrrega i descàrrega existent. 
- Durant la celebració del Festival Internacional de Música, s’haurà de garantir 

la disponibilitat per a l’ús d’aparcament, amb unes 600 places, dels terrenys 
inclosos al sector de sòl urbanitzable PPU Rec de la Montserrada, que 
s’identifiquen a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. En el cas que la 
destinació a aparcament resulti incompatible en el futur amb el 
desenvolupament del sector, caldrà garantir la disponibilitat d’un 
emplaçament alternatiu amb el mateix nombre de places.  

 
21.6. Mesures en relació amb les condicions d’inundabilitat de la zona : 
 

Per tal de solucionar les possibles afectacions per inundabilitat es planteja 
realitzar unes infraestructures consistents bàsicament en un dipòsit, situat a 
sota de l’edifici projectat de l’Auditori, per les aigües que provenen de les 
variacions del nivell freàtic sumades a les aigües pluvials que s’acumulen per 
l’escorrentia. Aquestes aigües podran ser reutilitzades posteriorment per al reg 
de l’àmbit. El dimensionament del dipòsit es fa atenent als amidaments del 
volum que actualment evacuen les bombes existents, així com a les previsions 
de les aigües que s’acumulen per l’escorrentia. Aquesta solució pot ser 
substituïda per una altra o altres solucions equiparables, si es justifica dins del 
projecte per concessió de llicencia municipal. 

 
 
Capítol IV. Execució de l’ordenació 
 
Article 22. Execució del planejament 
 
22.1. Per a l’execució del present PEU no és necessària la redacció i aprovació de 
projecte d’urbanització, atès que tot el seu àmbit és i es manté de titularitat privada i no hi 
ha obres d’urbanització a executar. Tanmateix, sí s’haurà de tramitar i aprovar un projecte 
de reparcel·lació, en el seu cas en la modalitat de reparcel·lació voluntària, per tal 
d’adequar la configuració actual de les finques privades a les zones definides pel present 
pla i redistribuir els aprofitaments previstos entre les societats propietàries. 
 
22.2. L’ordenació prevista en el present PEU s’executarà, a iniciativa de la propietat, 
mitjançant les actuacions edificatòries o la realització de les obres que aquesta promogui 
de conformitat amb les determinacions d’aquest pla i prèvia obtenció de la corresponent 
llicència municipal. 
  
Article 23. Mesures de protecció ambiental en l’execució de les actuacions previstes 
 
En l’execució de les actuacions previstes en aquest PEU s’adoptaran sempre que sigui 
possible les següents mesures: 
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23.1. Biodiversitat i integració paisatgística 

 - Mantenir i conservar els elements arboris més madurs presents a l’àmbit i si 
imprescindiblement s’afecta a algun caldrà valorar la viabilitat tècnica del seu 
transplantament per al reaprofitament dintre del mateix sector.  
- En plantar espècies arbòries o arbustives noves dins l’àmbit, tendir cap a la 
utilització d’espècies de l’àmbit mediterrani, resistents als períodes de sequera i 
que permetran en última instància reduir el reg i manteniment de les mateixes.  
- Valorar la possibilitat de crear cobertes vegetals en els edificis de nova creació 
per tal d’afavorir la integració paisatgística, la creació d’espais que generin 
biodiversitat, així com la intercepció de les aigües pluvials evitant l’augment de 
aigües d’escorrentia.  
- Caldrà tenir especial cura amb la imatge externa i la preservació, i fins i tot 
realçament, dels valors paisatgístics i culturals existents a l’àmbit del PEU.  
- Les noves construccions s’hauran d’edificar sempre tenint en compte el respecte 
a l’entorn preexistent, buscant sempre la solució més integradora que permeti 
mantenir les visuals i la no afectació al patrimoni arquitectònic. En aquest cas en 
concret, s’ha de buscar mantenir les visuals des de la carretera que dona accés a 
Peralada (GIP-6042) i des del carrer Sant Joan. 
- S’empraran materials que dignifiquin el paisatge, és a dir, materials nobles i 
relacionats amb l’entorn, i es prioritzarà l’ús de materials naturals (pedra, fusta, 
sorra, elements arbrats) que incorporen aspectes irregulars i orgànics assimilables 
a l’entorn i que, per tant, en milloren la integració paisatgística.  
- Caldrà traslladar, a nous arbres que els puguin acollir, els nius de cigonya blanca 
existents a la zona de l’auditori que estiguin ubicats als arbres que resultaran 
afectats per les noves edificacions, sempre buscant que siguin arbres el més 
semblants possible als d’origen, i que estiguin allunyats d’altres nius. 

 
23.2. Ocupació i consum de sòl:  

- Delimitar bé les zones de pas dels visitants dels jardins del castell, per evitar la 
degradació del sòl ocasionada pels vianants en zones que no són de pas, així com 
la extensió dels xaragalls que ocasionen pèrdua de sòl.  
- Vetllar per a que el balanç entre el moviment de terres dins l’obra sigui nul, o 
que s’aproximi el màxim a ser-ho.  
- En el cas de la reconversió de la zona agrícola a la zona d’aparcament, mantenir 
la capa superficial del sòl d’aquesta zona per a ser utilitzada com a capa 
superficial a la zona de nova plantació de vinyes (antic estacionament temporal), 
on actualment es realitzen els aparcaments, o en una zona de similars 
característiques. 

 
23.3. Consum i abastament de les aigües:  

- Caldrà garantir la no afectació a les aigües subterrànies i garantir els recursos 
necessaris i la qualitat de les aigües del pou que s’emprarà per l’abastament del 
sector.  
- Caldrà preveure la possibilitat de connexió a la xarxa d’abastament per tal de 
podre fer front, en el cas que fos necessari, a una possible davallada dels recursos 
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d’aigua subterrània, així com a possibles episodis de contaminació de les 
mateixes. 
- En les noves edificacions preveure la recollida d’aigües pluvials i el seu 
posterior aprofitament per al reg dels jardins o usos que no requereixin aigua 
potable (per exemple per les cisternes dels vàters).  
- En les noves edificacions, preveure sistemes d’estalvi d’aigua (mecanisme 
economitzador en aixetes, volum de descàrrega màxima per cisternes, fluxors per 
WCs,...).  
- Utilitzar les aigües recollides en el dipòsit de l’auditori per altres usos, com per 
exemple, el reg. 

 
23.4. Contaminació atmosfèrica: 

- Per tal de reduir els nivells de contaminació acústica, especialment a les zones 
més properes als límits de l’àmbit i on es desenvolupen activitats, considerar la 
creació de barreres acústiques amb la plantació d’arbres de gran port, que facin la 
funció d’apantallament, tant sonor com paisatgístic.  
- Ampliar les línies de busos i l’augment dels punts de recàrrega de cotxe elèctric 
per tal de mitigar l’augment del GEH derivats de la mobilitat basada 
principalment en vehicle privat. 

 
23.5. Eficiència energètica: 

- Les noves edificacions han de ser “edifici de consum d’energia gairebé nul” 
segons la Directiva 2010/31/UE. 
- Es considera interessant afavorir les certificacions d’edificació sostenible tipus 
LEED o BREEAM, GBC, etc.. 
- Evitar les necessitats d’il· luminació exterior, limitant tota il· luminació 
innecessària o injustificada des del punt de vista de seguretat.  
- Reduir el consum energètic amb l’ús de làmpades amb un bon rendiment 
lumínic.  
- Aplicar mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat públic (cèl·lules 
fotoelèctriques o rellotges astronòmics) i sistemes de regulació del nivell lumínic 
(fluxors). 

 
23.6. Residus: 

- A l’hora de seleccionar els materials i les solucions constructives que derivin del 
desenvolupament i execució del Pla, tenir en compte l’impacte ambiental de la 
totalitat del seu cicle de vida.  
- S’habilitaran espais per a la recollida selectiva dels residus per tal de realitzar la 
seva correcta separació en origen i adequant-se als sistemes de recollida existents 
al municipi.  

 
23.7. Riscos ambientals:  

- De cara a minimitzar el risc d’incendi associat a les zones boscoses es duran a 
terme les mínimes actuacions requerides per la gestió del sotabosc, tot mantenint 
el caràcter natural d’aquestes zones forestals.  
- En les zones pavimentades exteriors s’ha de facilitar al màxim la permeabilitat 
de les aigües de pluja a partir de la utilització de paviments porosos i l’habilitació 
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de franges d’infiltració per tal de minimitzar les aigües d’escorrentia i l’increment 
de la inundabilitat a la zona de l’auditori.  
- Caldrà dimensionar un dipòsit subterrani a la zona de l’auditori per tal de recollir 
les aigües d’escorrentia generades, així com les aigües provinents de la proximitat 
del nivell freàtic. 

 
 
Disposició transitòria única 
Mentre no es procedeixi a la implantació de les construccions i instal·lacions definitives 
que han de configurar l’auditori, en la Zona N-4 podran mantenir-se permanentment les 
construccions i instal·lacions provisionals destinades a escenari i camerinos per a la 
celebració del Festival Internacional de Música, i s’hi podran autoritzar actuacions de 
reparació, consolidació i rehabilitació. 
 
Disposició derogatòria 
 
El present PEU deroga, i substitueix en el seu àmbit, el Pla especial urbanístic del Castell 
de Peralada (Zona “Mirador”), que fou aprovat definitivament en data 1 d’octubre de 
2008 (i publicat l’acord corresponent i les normes urbanístiques al DOGC núm. 5260, de 
18 de novembre de 2008). 
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III. PLA D’ETAPES I AVALUACIÓ ECONÒMICA 
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1. Pla d’etapes 
 
El desenvolupament d’aquest PEU correspon a la propietat que, a tal efecte, anirà 
executant cada una de les actuacions segons les necessitats del grup empresarial que 
gestiona les activitats de l’àmbit i segons els recursos econòmics disponibles per garantir 
la seva viabilitat. 
 
En tot cas, es preveu: 

-                      Una primera etapa de 4 anys, a partir de la publicació de l’aprovació 
definitiva del present PEU, en la que es durà a terme la construcció, a la zona 
N-2, del nou edifici destinat a usos de restauració i d’espectacles i 
esdeveniments, i el desmantellament del pavelló (carpa) existent en 
l’actualitat. 

-                      Una segona etapa, de 8 anys, també a partir de la publicació de l’aprovació 
definitiva del present PEU, en la qual es duran a terme les actuacions previstes 
a les zones N-3 i N-4 en l’ordre que prevegi la propietat. 

  
2. Avaluació econòmica 
 
Tenint en compte la condició de solar plenament urbanitzat de l’àmbit, del present PEU 
no es deriven càrregues d’urbanització de sistemes que hagin de ser objecte d’avaluació 
econòmica.  
 
No obstant, a efectes merament informatius, es pot indicar que l’estimació del cost de les 
actuacions de nova edificació previstes en la primera etapa (construcció del nou pavelló) 
és de 2.898.062,60€ 
 
Cal fer constar, en tot cas, que correspondrà a la propietat fer-se càrrec del finançament 
de les actuacions edificatòries previstes, amb els mitjans i recursos econòmics de què 
disposi. 
  
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. PLÀNOLS 
 
 

  



Ref. Projecte Fase

1788 Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada

Codi Contingut Escala Format

I. Plànols d'informació

I-01 Situació de l'àmbit 1/10000 A1
I-02 Topogràfic de l'àmbit 1/500 A1
I-03 Parcel·lari Finques Cadastrals 1/500 A1
I-04 Parcel·lari Finques Registrals 1/500 A1

I-05
Descripció estat actual edificacions, jardins i vegetació 
existent

1/500 A1

I-06 Ortofoto (any 2016) 1/500 A1
I-07 Usos existents 1/500 A1

I-08
Preexistències del Castell i construccions annexes: 
Plantes

1/250 A1

I-09
Preexistències Castell i construccions annexes: Alçats i 
Seccions 

1/150 A1

I-10
Preexistències Castell i construccions annexes: Edifici 
Mirador i Parrilla

1/150 A1

I-11 Preexistències Auditori: Plantes 1/150 A1
I-12 Preexistències Auditori: Seccions 1/150 A1
I-13 Xarxes instal·lacions existents: electricitat i gas 1/500 A1
I-14 Xarxes instal·lacions existents: AFS ACS 1/500 A1
I-15 Xarxes instal·lacions existetns: clavegueram 1/500
I-16 Xarxes instal·lacions existents:  reg 1/500 A1
I-17 Planejament vigent 1/1000 A1

I-18
Estudi de les zones de sensibilitat ambiental i 
paisatgistica i de les zones susceptibles d'acollir nous 
elements edificatoris

1/500 A1

O. Plànols d'ordenació

O-01 Àmbit del PEU 1/50 A1
O-02 Zonificació Usos 1/500 A1
O-03 Ordenació de l'edificació 1/500 A1
O-04 Relació amb l'entorn i estudi de les visuals de l'edificació 

     
1/500 A1

O-05
Relació amb l'entorn i estudi de les visuals de l'edificació 
nova en relació als elements catalogats

1/500 A1

O-06 Relació amb l'entorn i estudi de les visuals de l'edificació 
nova en relació als elements catalogats

1/500 A1

O-07
Castell i annexos.
Usos i règim d'autorització d'obres 1/250 A1

O-08
Descripció dels àmbits amb possible afectació de 
l'edificabilitat

1/500 A1

NV. Avantprojecte no vinculant

PAVELLÓ
AP-P-01 Emplaçament Pavelló 1/500 A1
AP-P-02 Planta baixa  Pavelló 1/100 A1
AP-P-03 Planta soterrani  Pavelló 1/100 A1
AP-P-04 Planta coberta   Pavelló 1/100 A1
AP-P-05 Alçats pavelló 1/100 A1
AP-P-06 Alçats pavelló 1/100 A1
AP-P-07 Seccions pavelló 1/100 A1

HOTEL
AP-H-01 Emplaçament, plantes i secció de l'Hotel 1/250 A1

AUDITORI
AP-A-01 Emplaçament, plantes i secció Auditori 1/500 A1

PEU
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA 

Informe ambiental 

1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

1.1 ÀMBIT I OBJECTIU DEL PLA ESPECIAL 

El present informe es refereix al Pla Especial Urbanístic (PEU) del Castell de Peralada, el qual es 

proposa desenvolupar la ordenació urbanística de l’àmbit del Castell de Peralada, seguint les 

determinacions del POUM de Peralada i en l’àmbit que aquest POUM va delimitar.  

Aquest pla especial garanteix la conservació, millora i rehabilitació dels elements catalogats i 

també inclou com a objectiu crear un espai hàbil per al desenvolupament d’activitats culturals, 

recreatives, hoteleres i de restauració. Les determinacions específiques proposades pel Pla 

objecte d’estudi es detallen en l’apartat 4 del present informe ambiental.  

L’àmbit d’actuació engloba una àrea total de 65.781m2. 

Fig1.1. Situació de l’àmbit 

2. 

Font: Lavola 

 

Es tracta d'un Pla especial previst expressament en el planejament urbanístic general del 

municipi com a instrument per a desenvolupar les previsions del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) de Peralada.   

1.2 MARC NORMATIU 

La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i 

concreció a Catalunya a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament (Decret 

Legislatiu 1/2010 i Decret 305/2006), que es pronuncia clarament a favor d’un 
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desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de l’ús racional del territori, per a 

comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió social, el 

respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Des 

d’aquesta perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques de 

l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del desenvolupament 

sostenible.  

Cal tenir en compte que, en el moment de tramitació del present document, és d’aplicació la Llei 

21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental que estableix les bases que han de regir 

l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que poden tenir efectes significatius 

sobre el medi ambient, esdevenint el marc legal d’avaluació ambiental. Aquesta normativa 

substitueix l’anterior Llei 6/2009 del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, fins 

que no es dugui a terme l’adaptació a nivell autonòmic.  

S’estima, doncs, que aquest pla no es troba dintre cap dels supòsits que contempla la normativa 

vigent d’avaluació ambiental, per a que un pla s’hagi de sotmetre a avaluació ambiental. En 

aquest sentit, li serà d’aplicació únicament allò que determina l’article 100 del Decret 305/2006, 

pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, que estableix els continguts de l’Informe 

ambiental que acompanyarà a la memòria del Pla.  

Així doncs, d’acord amb el marc normatiu esmentat, a continuació es presenta l’Informe 

ambiental del Pla Especial Urbanístic del castell de Peralada, amb què s’acompanya la 

documentació urbanística tramesa per a la seva aprovació. 

1.3 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 

A continuació es recopilen aquells plans i programes més significatius dels quals s’ha tingut 

coneixement per tal de recollir les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials 

concurrents, tal i com estableix la Llei 21/2013, i d’identificar aquells casos en què la seva 

superposició, entre si, i amb el Pla objecte d’estudi, pot representar impactes acumulatius 

rellevants que s’hagin de tenir en consideració en l’avaluació d’aquest Pla.  

A aquests afectes es consideraran els següents grups de plans i programes:  

a) Instruments de planejament territorial i urbanístic. 

b) Plans territorials sectorials. 

1.3.1 INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC 

1.3.1.1 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES 

Aprovat definitivament en data 14/09/2010, inclou dins del seu àmbit de planejament les 

comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i 

el Ripollès. El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG d’ara en endavant) 

estableix les determinacions relatives a espais oberts, a assentaments i a infraestructures per a 

tot aquest àmbit territorial.  

En la següent imatge es resumeixen de manera gràfica les determinacions que estableix el Pla 

per a la zona pròxima a la actuació. Peralada queda inclòs dins l’àmbit del sistema urbà de 

Figueres. 
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA 

Informe ambiental 

Figura 1.2 Determinacions del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines a l’àmbit del Pla 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat1

                                                                            

 
1 Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. 

Àmbit aproximat del PEU 
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En quant al sistema d’espais oberts el PTPCG fa una aposta clara per a la preservació dels valors 

naturals i paisatgístics del municipi, fet que es comprova en veure que més de la meitat del 

municipi de Peralada es cataloga com a sòl de protecció territorial agrari i/o paisatgístic. A més, a 

prop de l’àmbit d’actuació se situen sòls de protecció especial: concretament hi trobem els 

espais que envolten els rius Llobregat d’Empordà i el riu Merdanç que es troben dins el Pla 

d’Espais d’Interès Natural, i també vorejant l’àmbit d’actuació trobem sòl de protecció especial 

associat a aquests espais naturals. Així i tot, l’àmbit s’inclou només en sòl catalogat com a nucli 

històric o part de les seves extensions donat que forma part de la trama urbana.  

Amb tot, i tal i com es pot observar a la figura anterior, l’àmbit del PEU es troba rodejat de sòls 

urbans (est i nord), sòls de protecció preventiva (al sud-est) i sòls de protecció especial (al sud-

oest) corresponents a l’entorn fluvial de l’oest de l’àmbit. 

La regulació específica d’aquestes tipologies bàsiques de sòl en els espais oberts s’articula a 

través de les Normes d’Ordenació Territorial que integra el PTPCG. Tot i que els sòls de protecció 

especial es troben fora de l’àmbit del PEU, tenint en compte la seva rellevància ambiental i les 

possibles afectacions indirectes, es recullen les determinacions específiques que són 

d’aplicació per a aquestes zones: 
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA 

Informe ambiental 

 

SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL 
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Comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat ecològica, o per la localització en el 

territori, el Pla considera que és el més adequat per integrar una xarxa permanent i contínua 

d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del 

territori, que tenen diferents caràcters i funcions. 
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1. El sòl de protecció especial ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, sens perjudici de la 

precisió de límits que es regula en l’apartat 2 de l’article 2.4. Amb aquesta finalitat ha de ser 

classificat com a sòl no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal llevat que, 

excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons 

per tal de garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la 

incorporació al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent. 

Quan es doni aquesta situació, el tractament del sòl haurà de garantir la preservació dels valors 

que han motivat la seva inclusió en la categoria de protecció especial. En els sòls de protecció 

especial determinats pel Pla s’ha d’aplicar el règim que estableix aquest article.  

2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels 

apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 

1/2005, de 26 de juliol, i dels articles concordants del Reglament aprovat pel Decret 305/2006, 

s’entén que el sòl de protecció especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual fa 

referència l’apartat 5 de l’article esmentat i que són incompatibles totes aquelles actuacions 

d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la 

protecció especial. 

6. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de protecció 

especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han d’adoptar solucions 

que minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, 

corredors hidrogràfics, i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones 

humides i espais d’interès geològic) i cultural. Quan el sòl de protecció especial es destini a 

activitats agràries, caldrà adoptar també solucions que minimitzin l’impacte a les explotacions 

agràries i les seves infraestructures. L’estudi d’impacte ambiental quan sigui requerit per la 

naturalesa de l’obra ha de tenir en compte la circumstància de la seva ubicació en sòl de protecció 

especial. Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva la realització, dins 

l’estudi d’impacte i integració paisatgística que disposen els articles 4.1 i 4.2 de les Directrius de 

Paisatge, d’una valoració de la inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el 

compliment de les condicions esmentades sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8.  

7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial ha 

de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma substancial 

els valors de l’àrea de sòl de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les 

següents variables, amb especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible 

impacte de l’activitat. 
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9. Als espais de protecció especial destinats a la producció agrària s’ha d’afavorir 

l’ambientalització de les activitats agrícoles i ramaderes, principalment pel que fa al 

manteniment i millora de les taques de vegetació natural (reticles, tanques verdes, illes de 

vegetació, mosaics i altres) i a la incorporació de mesures agroambientals, d’acord amb les 

polítiques agràries i els instruments de suport i finançament existents. Els departaments 

competents han de definir projectes de restauració i de foment amb aquests objectius per tal que 

les reposicions no gravin significativament l’activitat agrària 
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Comprèn aquell sòl que el Pla no considera imprescindible que formi part de la xarxa de sòl de 

protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una 

regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla 

suficient sòl de protecció preventiva o vinculat a les estratègies de desenvolupament 

urbanístic que s’estableixen a l’article 3.5 per donar resposta a totes les necessitats de 

desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es donessin al llarg del 

seu període de vigència. 

El pla distingeix tres motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de protecció territorial i 

en conseqüència ha de ser preservat o se n’ha de condicionar la transformació a un suficient 

interès territorial:  

a) Interès agrari i/o paisatgístic Assenyala àrees d’activitats productives agràries de 

significació territorial i que alhora són terrenys que aporten paisatges significatius o 

identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys que per estar molt poc contaminats per 

l’edificació convé mantenir en el període de vigència del pla com espais no urbanitzats 

estructuradors de l’ordenació del territori. 
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1. El sòl de protecció territorial ha de mantenir majoritàriament la condició d’espai no urbanitzat 

i amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a no urbanitzable pels plans d’ordenació 

urbanística municipal, llevat dels casos que es preveuen en aquest article i si, excepcionalment 

i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de 

garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació 

al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent.  

2. El sòl de protecció territorial resta subjecte a les limitacions que estableix l’article 47 del Text 

refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i a les condicions que es deriven dels 

motius que en cada cas justifiquen la seva consideració com a sòl de protecció territorial que 

s’especifiquen a la memòria del Pla. Així mateix, s’ha de tenir en compte les recomanacions que 

s’assenyalen a l’apartat 3 d’aquest article. 

5. El sòl de protecció territorial pot ser objecte d’actuacions d’urbanització, o en general de 

transformació, només en els següents casos: 

a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Per extensió d’àrees urbanes amb estratègies de 

creixement moderat o mitjà, de canvi d’ús i reforma o de millora i compleció, d’acord amb 

l’apartat 2 de l’article 2.4. Excepcionalment, i amb especial consideració del valor agrari del 

lloc que es proposa transformar, de les alternatives possibles i de la integració 

paisatgística necessària, actuacions d’interès territorial no previstes pel Pla mitjançant el 

procediment que estableix l’article 1.14. Si, per raons d’interès general, fos necessària la 

classificació d’alguna peça aïllada per a la continuïtat d’alguna activitat, aquesta s’ha 

d’ajustar als criteris restrictius de l’apartat 6 de l’article 2.15. 

 

Pel que fa als assentaments, el PTPCG proposa per a cada nucli de població un paper territorial 

determinat atenent a les seves característiques i, en funció d’això, assigna una estratègia de 

desenvolupament urbanístic concreta. Per al cas de Peralada, es determina una estratègia de 

creixement moderat, entès com un creixement proporcionat a la realitat física del terme per a 

l’escenari 2026.  

Finalment, en referència a les infraestructures de mobilitat, el Pla recull la proposta de crear un 

eix secundari entre Vilamacolum (C-31) i Peralada (N-260) per Riumors, Fortià, Castelló 

d’Empúries (C-260) i Vilanova de la Muga, que permeti crear una alternativa a l’actual carretera 

de Sant Pere Pescador (GIV-6216) que travessa el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. No 

obstant, el mateix pla contempla la problemàtica d’aquest nou eix ja que en bona part 

travessaria terrenys que el mateix pla protegeix, i per tant proposa aprofitar al màxim les vies ja 

establertes entre aquestes poblacions amb lleugeres modificacions. 

A la memòria ambiental del Pla s’estableixen les determinacions per l’avaluació ambiental del 

planejament urbanístic de l’àmbit del Pla. En relació a l’àmbit del PEU aquestes determinacions 

determinen que: 
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• Hauran de tenir en compte i justificar adequadament la seva adequació o coherència amb els 

objectius ambientals d’aquest Pla Territorial, sense prejudici dels objectius ambientals específics 

que s’hagin de determinar per al pla o programa en qüestió.  

• En els punts que el Pla identifica com crítics per la connectivitat el planejament urbanístic i 

sectorial, així com els projectes de noves infraestructures o adequació d’infraestructures existents 

hauran d’estudiar amb detall aquesta situació i preveure alternatives o mesures preventives, 

compensatòries o correctores de les noves actuacions per tal de millorar la connectivitat de 

manera específica en aquestes àrees i prestant especial atenció a les determinacions que en 

aquest sentit conté la normativa del Pla. 

• L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable, o de sòl urbà no consolidat, que siguin confrontants 

amb masses d’aigua (rius, rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar) així com amb sòls de 

protecció especial o territorial agro-paisatgístic, hauran de considerar la presència d’aquests 

elements i preveure espais de transició paisatgística entre el front edificat i aquells elements. En 

aquest espai de transició s’hi hauran de localitzar de manera preferent els sòls de cessió per a 

espais lliures i s’ha de tractar amb cura la composició urbana dels fronts edificats per la seva 

especial visibilitat. 

 

Amb tot, en relació al PTPCG caldrà tenir en compte principalment, en relació al sistema 

d’espais oberts, la presència de sòls de protecció especial al límit sud-oest de l’àmbit, 

principalment pel que fa a les afectacions directes (per possibles propostes a l’exterior del 

recinte i relacionades amb el mateix) o indirectes (per exemple per temes acústics, lluminosos 

o de gestió de les aigües). 

1.3.1.2 PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA URBÀ DE FIGUERES 

Aprovat definitivament el 11 de novembre del 2010, el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà 

de Figueres (PDUSUF, d’ara en endavant) inclou els disset municipis que es troben a la 

proximitat de Figueres, així com a ella mateixa: Peralada, Figueres, el Far d’Empordà, Avinyonet 

de Puigventós, Borrassà, Cabanes, Llers, Navata, Ordis, Pont de Molins, Roses, Santa Llogaia 

d’Àlguema, Vilabertran, Vilafant, Vilamalla, Vilanant i Vila-sacra. 

 

En funció del que s’estableix al Text Refós de la Llei d’Urbanisme correspon als Plans Directors 

Urbanístics establir: 

• Les directrius per coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal. 

• Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i 

mercaderies i el transport públic. 

• Mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l’estructuració orgànica d’aquest 

sòl.  

• Concreció i reserva de sòl per a grans infraestructures.  

• Programació de polítiques supramunicipals de sòl i habitatge per garantir la solidaritat 

intermunicipal. 

Aquests objectius es tradueixen en propostes concretes pel que fa a espais oberts, 

assentaments i infraestructures i equipaments. Tot seguit es cercarà sintetitzar els principals 

elements d’afectació per Peralada. 

 

El Pla Director preveu per al municipi de Peralada i en relació a l’àmbit del PEU, les següents 

determinacions: 
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Respecte al sistema d’espais oberts: 

• EL PDUSUF reconeix les diferents mesures de protecció que s’han establert dins l’àmbit de 

Peralada, i de fet, en ser escrit abans que del POUM del municipi, estableix que aquest haurà de 

recollir les diferents tipologies establertes en el Pla. D’aquesta manera, estableix que s’han de 

protegir les lleres dels rius, que s’han d’incloure dins les zones d’espais PEIN, i també estableix la 

creació de espais de protecció especial al nord del municipi. Així, es pretén establir la dinàmica 

adequada per a recuperar corredors de connexió biològica, paisatgística, forestal agrícola o fluvial.  

• Es creen sòls de protecció preventiva dins Peralada, configurant un seguit d’espais que tenen una 

ocupació preferent per a usos no agraris, però que així i tot tenen un bon rendiment agrícola i per 

tant són especialment adients per a ser utilitzats com a espais de nova estructuració per a ser 

adaptats als nous sistemes de producció. 

 

Respecte al sistema d’assentaments: 

• Peralada és considerat com a un nucli potent dins l’àmbit del PDUSUF, amb un potencial d’entre 

2500 i 4000 habitants. A més, n’estableix la vocació de mantenir el seu caràcter de poblament 

compacte predominantment residencial, lloc de confluència entre els nuclis que l’envolten, amb 

una oferta cultural potent.  

• S’estableix una estratègia de creixement moderat per al poble, fonamentalment fruit de la 

desclassificació del Mas Xom, que permetrà ajustar el creixement potencial al que demana aquesta 

estratègia de creixement. 

Respecte a les infraestructures i equipaments: 

• El PDUSUF estableix les problemàtiques que es preveu que apareguin: Una saturació dels 

equipaments actuals produïda per l’augment de població dels diferents municipis. 

• Es proposa racionalitzar l’ús dels equipaments actuals, intentant que no tots els nuclis tinguin tots 

els equipaments sinó que s’estableixin estratègies de cooperació entre ells. 

• Es reconeix la importància del castell de Peralada dins el sistema d’equipaments de la zona i se 

n’estableix la seva inclusió com a element patrimonial.  

• S’estableix una estratègia en quant al sistema de transport que considera l’alta comunicació entre 

els diferents nuclis de la zona, i proposa la creació d’un Pla Especial de Mobilitat per establir les 

bases d’una mobilitat permeable i la obertura de Figueres a la Plana de Llevant. 

Amb tot, a priori, les determinacions del PDUSUF que apliquen al municipi de Peralada i en concret a 

l’àmbit del PEU queden recollides al POUM de Peralada que es va redactar a posteriori. Cal destacar la 

rellevància que se li dóna al Castell de Peralada dins el sistema d’equipaments de la zona. 

 

1.3.1.3 PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PERALADA 

El planejament urbanístic vigent actualment al municipi correspon al Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM d’ara endavant), aprovat definitivament el 27 de novembre de 2014 per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, acord publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya en data 13 de gener de 2015. 

 

Cal tenir en compte que, amb independència de la seva classificació, el POUM estableix 

determinats àmbits que a resultes de la seva unitat clara en termes d’estructura general i 

orgànica del territori, s’han de desenvolupar mitjançant la figura del Pla Especial Urbanístic, 

d’acord amb el que estableix l’article 67 de la Llei d’Urbanisme. D’entre les àrees subjectes a 

aquesta figura de planejament derivat es delimita el Pla Especial Urbanístic del Castell de 

Peralada, regulat en l'article 22 de la normativa urbanística del POUM de Peralada, i en els 
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plànols d'usos i ordenació corresponents, corresponent a la zona del castell de Peralada. Aquest 

pla especial garanteix la conservació, millora i rehabilitació dels elements catalogats i també 

inclou com a objectiu crear un espai hàbil per al desenvolupament d’activitats culturals, 

recreatives, hoteleres i de restauració. 

 

D’entre les determinacions que estableix la Memòria ambiental del POUM de cara a l’avaluació 

ambiental dels futurs instruments de planejament derivat sorgits del desenvolupament del 

POUM, a continuació es llisten les que són d’aplicació al Pla objecte d’estudi: 

• Cal que qualsevol forma de planejament derivat s’adeqüi a les disposicions realitzades per la 

memòria ambiental del POUM: 

- Es respectin les delimitacions de sòl urbà (consolidat i no consolidat), urbanitzable 

(delimitat i no delimitat) i no urbanitzable. 

- S’adeqüi al creixement fixat al PTPCG, que estableix per a Peralada un creixement del 

30%. 

- Tingui en compte la planificació dels sistemes  que es detallen al pla: Comunicacions, 

equipaments, espais lliures i zones verdes i sistema hidrològic. 

• També ha d’adequar-se als objectius generals que estableix la mateixa memòria: 

- Introduir recomanacions, determinacions i propostes dels planejaments territorials. 

- Posar al dia el planejament urbanístic municipal i les seves propostes. 

- Mantenir i millorar un turisme de qualitat. 

- Ordenar urbanísticament els nuclis de Peralada i Vilanova de la Muga. 

- Ordenar el paisatge i gestionar eficaçment el medi com a requisit per a un 

desenvolupament sostenible. 

• Cal que el planejament derivat segueixi les normatives en quant a tramitació establertes per la 

legislació que estigui vigent en aquell moment. 

1.3.2 PLANS TERRITORIALS SECTORIALS 

Els plans territorials sectorials són els plans d'incidència territorial que elaboren els diferents 

departaments en àmbits temàtics de la seva competència. El seu àmbit d'aplicació és tot el 

territori de Catalunya. 

 

També s’inclouen en aquest apartat altres plans i programes de caire sectorial i incidència 

ambiental, però l’abast dels quals no té per que ser la totalitat del territori català. 

 

1.3.2.1 PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL 

El Pla d’espais d’interès natural (d’ara en endavant PEIN) és un instrument de planificació 

territorial, amb categoria de pla territorial sectorial. D’una banda, el PEIN estableix una xarxa 

d’espais naturals que sigui congruent, prou àmplia i suficientment representativa de la riquesa 

paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals del nostre país. D’altra banda, 

delimita i estableix les mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais naturals. 

 

El PEIN estableix en la seva normativa el règim urbanístic que serà d’aplicació amb caràcter 

general en els espais delimitats. D’aquesta manera, es determina que dintre els espais PEIN 

regeix necessàriament el règim urbanístic de sòl no urbanitzable d’acord amb el que disposa la 

legislació urbanística vigent a Catalunya. 

 

Cal fer una especial referència a la relació que hi ha entre el PEIN i Xarxa Natura 2000, ja que 

d’acord amb la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient, la declaració d’una zona 

d’especial conservació (ZEC) o d’una zona d’especial conservació per a les aus (ZEPA) implica la 

seva inclusió automàtica en el PEIN. Així doncs, l’aprovació de la proposta catalana de Xarxa 
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Natura 2000 per part del Govern de Catalunya (Acord de 5 de setembre de 2006) ha comportat 

una ampliació substancial del PEIN. 

 

Dins del terme municipal cal tenir en compte la presència de l’espai de la Xarxa Natura 2000 del 

riu Llobregat d’Empordà (Codi: ES5120005). Si bé no s’emmarca dins l’àmbit d’estudi, l’àmbit del 

PEIN limita amb l’àmbit del PEU i, per tant, convé tenir en compte les seves característiques 

principals i per les quals se’n determina la seva protecció. La motivació de la creació d’aquest 

espai protegit és la conservació de la zona de ribera que voreja el riu, considerada d’alt valor 

ambiental. Amb això, cal destacar que és un espai eminentment fluvial amb presència de fauna 

de ribera d’especial interès. Té una gran importància com a connector biològic entre les zones de 

muntanya de l’Albera i la plana litoral empordanesa, a més de ser una zona clau en la ruta 

migratòria, com a àrea de repòs, d’ocells migratoris, especialment els rapinyaires. 

 

1.3.2.2 PLA D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA (2006-2026) 

El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (en endavant PITC) és el Pla Territorial 

Sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a 

Catalunya, tant pel que fa al transport de viatgers com de mercaderies, en coherència amb les 

directrius del planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la mobilitat.  

 

Partint d’una diagnosi de la situació actual així com de les tendències futures, a partir dels 

escenaris prospectius de referència, el pla defineix i analitza un seguit de noves infraestructures 

viàries i ferroviàries que permetin acomplir els objectius que el pla es fixa. En concret, les 

actuacions amb afectació a l’àmbit d’estudi són les següents:  

 

Infraestructures ferroviàries: 

Arribada del Tren d’Alta Velocitat a Figueres.  

 

Xarxa viària: 

Desdoblament de la N-II  

Millora de la N-260. 

Pas de l’Eix Pirinenc pel mig del terme municipal 

 

Aquest conjunt d’afectacions es preveu que tinguin un efecte que es pot resumir en un augment 

significatiu de la mobilitat, que generarà també nous comportaments i un funcionament diferent 

de tot el territori. Es preveu que l’augment de la mobilitat comporti un augment de la població 

resident a Peralada que treballi a la Regió metropolitana de Figueres. També es preveu que 

noves activitats econòmiques que no necessitin estar emplaçades en els grans centres de 

decisions trobin en Peralada una bona opció on instal·lar-se, configurant una bona opció de futur 

donant la oportunitat de que el municipi no depengui exclusivament del turisme i la segona 

residència. 

 

1.3.2.3 PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER INUNDACIONS A CATALUNYA (INUNCAT) 

Aprovat l’any 2006 i revisat periòdicament, l’INUNCAT té com a objectiu fer front a les 

emergències per inundacions, dins de l’àmbit territorial català, establint els avisos, l’organització 

i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres 

administracions públiques i de les entitats privades. Aquest pla quantifica i localitza dins de tot 

el territori de Catalunya els aspectes fonamentals per a l’anàlisi del risc, vulnerabilitat, 

zonificació del territori, establiment de les èpoques de perill i desplegament de mitjans i 
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recursos i localització d’infraestructures de suport per als treballs d’actuació en cas 

d’emergència. 

 

Atenent a la caracterització dels municipis segons el seu risc, convé tenir en compte que 

Peralada presenta la obligació d’elaborar el pla d’actuació municipal (PAM) per al risc 

d’inundacions. Amb això, segons consulta a la Direcció General de Protecció Civil del 

Departament d’Interior en referència a l’estat de la planificació municipal, Peralada compta amb 

el PAM INUNCAT elaborat i homologat en data 26 d’abril de 2012. 

 

1.3.2.4 PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER NEVADES A CATALUNYA (NEUCAT) 

Aprovat l’any 2004 i revisat periòdicament, el NEUCAT té per objectiu establir el conjunt de 

mecanismes necessaris per garantir el bon funcionament dels serveis bàsics i la mobilitat en 

cas de nevades, mantenint-los per sobre d’uns mínims. 

 

En base a les conclusions de l’estudi del risc de nevades elaborat, el Pla determina la 

obligatorietat o recomanació dels municipis a elaborar el pla d’actuació municipal (PAM) 

específic per aquest risc.  

 

En el cas de Peralada, es recomana l’elaboració del PAM, però no es tenen dades de que s’hagi 

realitzat aquest pla, segons la consulta realitzada a la Direcció General de Protecció Civil del 

Departament d’Interior. 

 

1.3.2.5 PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES SÍSMIQUES A CATALUNYA (SISMICAT) 

Aprovat l’any 2003 i revisat periòdicament, el SISMICAT fa referència a les zones municipals amb 

més risc sísmic des del punt de vista geològic o de l’edificació, i als punts importants de risc que 

puguin participar en l’efecte dòmino.  

 

De l’anàlisi de la vulnerabilitat i la perillositat sísmica que es duu a terme en aquest Pla se’n 

deriva una aplicació en l’àmbit de la protecció civil municipal, establint-se n els diferents nivells 

d’obligatorietat a realitzar el pla d’actuació municipal (PAM) per risc sísmic.  

 

En concret, el municipi de Peralada presenta la obligació de redactar el PAM per al risc sísmic, a 

raó de presentar una intensitat sísmica prevista igual o superior a VII en un període de retorn 

associat de 500 anys (superació del llindar de referència d’intensitat) segons el mapa de 

Perillositat Sísmica. Segons consulta a la Direcció General de Protecció Civil del Departament 

d’Interior en referència a l’estat de la planificació municipal, Peralada compta amb el PAM 

SISMICAT elaborat i homologat en data 26 d’abril de 2007. 

 

1.3.2.6 PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER ACCIDENTS EN EL TRANSPORT DE 
MERCADERIES PERILLOSES PER CARRETERA I FERROCARRIL A CATALUNYA 
(TRANSCAT) 

Aprovat l’any 1999 el TRANSCAT és un pla de protecció civil, especial i d’abast autonòmic, 

elaborat per la Generalitat de Catalunya. Així, estableix quines són les vies i els municipis que 

tenen més probabilitat de tenir un accident en el transport de mercaderies perilloses i preveu 

l’estructura, l’organització i els procediments necessaris per a fer front a qualsevol accident 

originat per mercaderies perilloses transportades per carretera o ferrocarril, a qualsevol punt de 

Catalunya.  
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En el cas de Peralada, cal tenir en compte el pas de la carretera N-260, la qual en el tram viari 

corresponent presenta un nivell de flux baix. Atenent a aquest fet, el municipi presenta un nivell 

de perill mitjà per transport viari de mercaderies perilloses. A més, pel que fa al transport de 

mercaderies perilloses per eixos ferroviaris, la proximitat de l’eix de Figueres a Portbou situa el 

risc per transport per mercaderies perilloses per eixos ferroviaris en nivell alt. No obstant això, 

segons els criteris establerts al TRANSCAT, el municipi només té la recomanació de redactar un 

PAM per tenir en compte aquest risc. Segons consulta a la Direcció General de Protecció Civil del 

Departament d’Interior en referència a l’estat de la planificació municipal, Peralada no compta 

amb el PAM elaborat i homologat en data 13/11/2016. 

 

1.3.2.7 PROGRAMA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES 2005 

El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument de 

la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya aprovat pel 

Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la definició de 

totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús domèstic de 

l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua .  

 

Entre les mesures de protecció, millora i regeneració d’aquestes masses, les planificades per a 

Peralada són:  

• Construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals i els col·lectors en alta de Peralada, al TM 

Peralada. 
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA 

Informe ambiental 

2 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

En aquest apartat es pretén realitzar una descripció sintètica de la situació actual del medi 

ambient de l’àmbit d’estudi, així com de la seva probable evolució en cas de no produir-se 

variacions significatives en el marc de planificació estratègica i, concretament en el planejament 

urbanístic vigent. En qualsevol cas, aquest apartat vol ser més una diagnosi des del punt de 

vista ambiental que no pas una descripció enciclopèdica de la realitat territorial del municipi en 

general i de l’àmbit d’estudi en particular.  

2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI  

El municipi de Peralada està situat a la part central de l’Alt Empordà, just al nord de Figueres. El 

terme està envoltat pels cursos fluvials dels rius Llobregat d’Empordà i Orlina, que desemboquen 

al riu Muga.  

 

A nivell urbà, Peralada es conforma pel nucli principal, amb trets propis d’un nucli antic molt ben 

conservat que s’ha anat expandint en diferents etapes de creixement. A més, dins el municipi 

existeix també un altre nucli habitat important, Vilanova de la Muga, que es situa al Sud del nucli 

principal de Peralada. 

 

Peralada és un municipi ben comunicat. Propera al nucli habitat de Peralada hi ha la N-260, que 

travessa el municipi de Est a Oest. També s’hi pot arribar per les carretera comarcal C-252, que hi 

arriba des de Figueres passant pe Vilabertran, o des del Sud per la GIP-6043, que uneix Peralada 

amb Castelló d’Empúries. 

 
Figura 2.1 Situació de Peralada dins la Comarca de l’Alt Empordà 

 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’ICGC 22  
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A continuació, a mode de context municipal, es presenten algunes dades bàsiques del terme de 

Peralada:  

 

DADES BÀSIQUES DEL MUNICIPI. ÀMBIT: PERALADA 

Població 1.831 habitants (2015) 

Superfície 43,6 km2 

Densitat 42,22 hab/km2 

Municipis limítrofs 

Cabanes, Masarac, Mollet de Peralada, les Costes, 

Garriguella, Marzà, Pau, Castelló d’Empúries, Vila-sacra, 

Fortià, Figueres, Vilabertran 

Altitud mitjana 32m 

Font: IDESCAT 

 

Peralada té una orografia majoritàriament planera dominada pel pla de Martís i el pla d’Usall que 

ocupen el costat oriental del terme. El Serrat de Boquià (470m) i la Serra de Briolf (407m) limiten 

el costat occidental més accidentat. A l’àmbit d’estudi, els pendents es troben entre el 0 i el 10%, 

amb algunes zones puntuals amb pendents al voltant del 15%. 

2.2 MATRIU DE CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL DE L’ÀMBIT DEL 
PLA  

Amb la finalitat de realitzar una anàlisi prèvia d’identificació dels elements ambientals rellevants 

a l’àmbit d’estudi i el seu entorn sense caure en una llarga descripció enciclopèdica, es presenta 

a continuació una matriu de caracterització que permet identificar aquells elements ambientals 

presents i que serà necessari desenvolupar en els següents capítols del present Informe 

Ambiental.  

 

Així, en la següent taula es fa una anàlisi de l’existència o no d’elements ambientalment 

significatius, se’n determina la seva presència o no a l’àmbit d’estudi i se’n valora si aquesta és 

un aspecte rellevant des del punt de vista ambiental. En cas de que no es consideri rellevant, en 

aquesta mateixa taula es justifica el perquè d’aquesta consideració.  

 

Per a aquells elements rellevants s’indica l’apartat posterior en que s’analitzen de forma més 

detallada. 
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA 

Informe ambiental 

VECTOR AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

A L’ÀMBIT 
DESCRIPCIÓ RELLEVÀNCIA 

JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

Ocupació i consum de 

sòl 

Usos agrícoles o 

ramaders 
No 

No hi ha usos agrícoles o ramaders dins l’àmbit d’actuació, 

però el desenvolupament del PEU preveu ocupar 

temporalment una peça de Sòl urbanitzable, a l’est de l’àmbit. 

Si  

Zones forestals Si 

Dins l’àmbit hi ha taques de forests de diversitat de 

madureses i densitat repartides per la finca que cal tenir en 

compte. 

Si  

Zones cremades a 

partir de 2003 
No 

No existeixen a partir de l’anàlisi de la cartografia oficial del 

DTS2  
  

Activitats extractives No No existeixen zones d’activitats extractives en l’àmbit del PEU.   

Existència 

d’instal·lacions amb 

elevat impacte en 

consum de sòl 

Si 

Hi ha una zona gran dedicada a aparcaments de cotxes dins 

l’àmbit del PEU, així com una carpa temporal de grans 

dimensions. Alhora, cal destacar que a l’exterior de l’àmbit hi 

ha uns camps abandonats que tenen ús d’aparcament en 

determinats moments de molta afluència.  

Si  

Hàbitats i espècies 

protegides 

HIC no prioritaris No 
No existeixen a partir de l’anàlisi de la cartografia oficial del 

DTS3 
  

HIC Prioritaris No 
No existeixen a partir de l’anàlisi de la cartografia oficial del 

DTS4 
  

Espècies protegides 

o en extinció 
Si 

No es té constància de l’existència d’espècies vegetals 

protegides o en extinció associades a l’àmbit d’actuació del 

PEU. 

A l’àmbit del Peu s’han trobat arbres amb nius de Cigonya 

blanca, espècie protegida i catalogada com a vulnerable 

segons el catàleg espanyol d’espècies amenaçades5 

Si  

                                                                            

 
2 Incendis forestals ocorreguts en el periode 1985 - 2015 – Departament de Territori i Sostenibilitat. 
3 Capa dels hábitats d’interès comunitari a Catalunya (2008-12) Departament de Territori i Sostenibilitat 
4 Capa dels hábitats d’interès comunitari a Catalunya (2008-12) Departament de Territori i Sostenibilitat 
5 Reial Decret 139/2011, de 4 de Febrer, per al desenvolupament de la Llista d’espècies silvestres en règim de protección especial i del Catàleg español d’espècies amenaçades. 
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VECTOR AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

A L’ÀMBIT 
DESCRIPCIÓ RELLEVÀNCIA 

JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

Plans de recuperació No No existeixen a partir d’anàlisi de la informació del DTS   

AiFF No No existeixen a partir d’anàlisi de la informació del DTS6   

Espais naturals 

protegits 

Espais PEIN No 

No existeixen a partir d’anàlisi de la informació del DTS7, així i 

tot, el PEU delimita amb l’Espai PEIN del riu Llobregat 

d’Empordà, que cal tenir en consideració. 

Si  

Espais XN2000 No 

No existeixen a partir d’anàlisi de la informació del DTS8, així i 

tot, el PEU delimita amb un l’Espai XN2000 del riu Llobregat 

d’Empordà, que cal tenir en consideració. 

Si  

Sistema d’espais 

oberts del 

planejament 

territorial 

No 

L’àmbit del PEU no queda inclòs dins el Sistema d’Espais 

Oberts del planejament Territorial ja que es troba inclòs en la 

trama urbana. No obstant, cal tenir present la proximitat dels 

sòls de protecció especial lligats al riu Llobregat d’Empordà.  

Si  

Arbres monumentals No 

No hi ha arbres catalogats com a arbres monumentals pel 

DARPA9 dins l’àmbit del PEU. No obstant, cal tenir en compte la 

presència d’arbres singulars identificats a l’àmbit del PEU.  

No 

El PEU preveu 

conservar i no afectar 

als arbres identificats 

com a singulars. 

Zones humides No No existeixen a partir d’anàlisi de la informació de l’ACA10   

Altres espais de 

rellevància ambiental 

Forest del CFP No No existeixen a partir d’anàlisi de la informació del DARPA11   

Patrimoni geològic: 

Espais d’interès 

geològic 

 

 

No No existeixen a partir d’anàlisi de la informació del DTS12   

                                                                            

 
6 Capa d’Àrees d’Interès Faunístic i Florístic (2015) – Departament de Territori i Sostenibilitat. 
7 Capa Pla d’Espais d’Interès Natural – Departament de Territori i Sostenibilitat 
8 Capa Xarxa Natura 2000 (LIC+ZEPA) – Departament de Territori i Sostenibilitat 
9 Capa d’Arbres monumentals - Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
10 Capa de Zones humides – Agència Catalana de l’Aigua. 
11 Capa de Forests Públiques – Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
12 Capa de Patrimoni Geològic – Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA 

Informe ambiental 

VECTOR AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

A L’ÀMBIT 
DESCRIPCIÓ RELLEVÀNCIA 

JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

Àrees de gestió 

cinegètica 
No No existeixen a partir d’anàlisi de la informació del DARPA13   

Altres elements i 

espais locals de 

valor ambiental 

Si 

El treball de camp permet establir el valor ambiental de la 

zona enjardinada de tot l’àmbit, així com el valor cultural i 

patrimonial del Castell de Peralada havent doncs d’assegurar-

ne la seva preservació. 

Els jardins del Castell daten del 1.877 i tenen una extensió de 

33.800 m2 amb una gran diversitat d’ espècies vegetals. 

 

Si  

Connectivitat 

ecològica 

Presència de 

connectors d’abast 

territorial 

No 

El PTPCG no destaca la presència d’espais connectors d’abast 

territorial.14. Tot i això, la presència de la cigonya blanca fa 

veure que té un cert valor com a zona connectora per 

espècies d’ocells migratoris.  

 

SI  

Eixos de 

connectivitat local 
No 

En ser una zona tancada, l’àmbit del PEU no és un eix de 

connectivitat local. 
  

Cicle 

de 

l’aigua 

Superficials 

Cursos fluvials No 

No hi ha cap curs fluvial important dins l’àmbit d’actuació, 

però si que hi ha cursos fluvials propers que s’han de tenir en 

compte. 

Si  

Qualitat en aigües 

superficials 
No 

No s’observa cap problema en la qualitat de les aigües dins 

l’àmbit d’actuació.  
Si  

Subterrànies 
Masses d’aigua 

subterrània 
Si 

Es troba entre dues zones categoritzades de manera 

diferent15:  

 Empordà, al Nord 

 Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga, al Sud 

Si  

                                                                            

 
13 Capa de Àrees de Gestió Cinegètica – Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
14 Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
15 Capa d’Aigües subterrànees – Agència Catalana de l’Aigua. 



 

 

 

22 

VECTOR AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

A L’ÀMBIT 
DESCRIPCIÓ RELLEVÀNCIA 

JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

Aqüífers protegits Si 
La zona categoritzada com a Fluviodeltaica del Fluvià i la 

Muga és un aqüífer protegit. 
Si  

Qualitat en aigües 

subterrànies 
No 

No es detecta cap problema actual o que el desenvolupament 

del PEU pogués afegir pel que fa a la qualitat de les aigües 

subterrànies. 

  

Zona vulnerable per 

nitrats 
Si 

Peralada es considera una població vulnerable pel que fa a la 

contaminació del sòl per nitrats16 
No 

Les actuacions que es 

desenvoluparan dins 

l’àmbit del PEU no 

afectaran al sòl en 

tant a contaminació 

per nitrats, tot i que 

caldrà tenir-ho en 

compte quan a la 

qualitat de les aigües. 

Instal·lacions 

Problemes 

d’abastament 
No 

L’abastament del sector es du a terme a partir d’un pou propi. 

 
Si  

Problemes de 

sanejament 
No 

No s’han detectat problemes de sanejament d’aigua en 

l’àmbit d’actuació. El sector es troba connectat a la xarxa de 

sanejament municipal. 

  

Riscos naturals 

Presència d’àrees 

amb riscos geològics 
Si 

Durant el treball de camp no es detecten zones amb pendents 

elevats, però si que es detecten zones amb xaragalls per 

escorrentia superficial. 

  

Presència de zones 

de risc d’incendi alt o 

molt alt 

Si 

El Mapa de Protecció civil de Catalunya cataloga la zona del 

PEU amb un àmbit baix de risc d’incendi forestal tot i que cal 

destacar la presència de masses forestals dins l’àmbit 

d’actuació del PEU. 

 

Si  

                                                                            

 
16 Municipis en zones vulnerables per contaminació per nitrats – Agència Catalana de l’Aigua. 
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA 

Informe ambiental 

VECTOR AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

A L’ÀMBIT 
DESCRIPCIÓ RELLEVÀNCIA 

JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

Existència d’àrees 

inundables 
Si 

Part del PEU queda dins de les zones potencialment 

inundables amb període de retorn de 50 anys, fet que motiva 

que hi hagi una zona especialment sensible: la de l’auditori. 

Actualment hi ha instal·lacions en aquesta zona per fer front a 

les inundacions periòdiques que s’hauran de dimensionar 

segons les noves previsions del PEU.  

Si  

Risc químic en 

establiments 

industrials 

No 
El mapa de protecció civil de Catalunya descarta la presència 

d’aquest risc.   

Riscos tecnològics 

Risc en el transport 

de mercaderies 

perilloses (MMPP) 

Si 

El municipi de Peralada té un nivell de risc mitjà en el 

transport de MMPP per carretera i un nivell alt en el transport 

de MMPP per eixos ferroviaris. 

No 

L’àmbit del PEU queda 

lluny dels eixos 

ferroviaris que 

motiven aquest nivell 

de risc. 

Risc nuclear No 
El mapa de protecció civil de Catalunya descarta la presència 

d’aquest risc. 
  

Risc radiològic No 
El mapa de protecció civil de Catalunya descarta la presència 

d’aquest risc. 
  

Risc contaminació 

de sòls 
No 

Tenint en compte les activitats a l’àmbit del PEU, no es preveu 

l’existència de sòls contaminats.  
  

Risc de 

contaminació marina 
No 

El mapa de protecció civil de Catalunya descarta la presència 

d’aquest risc donada la distància de l’àmbit al litoral.   

Risc aeronàutic No 
El mapa de protecció civil de Catalunya descarta la presència 

d’aquest risc 
  

Problemàtiques en la 

qualitat de l’aire 
No 

Les estacions de mesura de la qualitat de l’aire  més properes 

(Begur i Cap de Creus) mostren que els últims 5 anys no s’ha 

superat el límit de dies permesos els valors màxims de cap 

dels contaminants mesurats. 
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VECTOR AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

A L’ÀMBIT 
DESCRIPCIÓ RELLEVÀNCIA 

JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

Ambient atmosfèric 

Existència 

d’instruments de 

planificació i gestió 

acústica 

Si Peralada disposa d’ordenança del soroll aprovada l’any 2007. Si  

Problemàtica de 

contaminació 

acústica 

Si 

L’àmbit del PEU s’ubica dins el nucli habitat, i durant el 

desenvolupament de certes activitats programades, hi ha 

hagut problemàtica en tant a sorolls amb els veïns més 

propers.  

Si  

Zones sensibles de 

contaminació 

lluminosa 

Si 
La totalitat de l’àmbit del PEU es troba dins la zona de 

protecció moderada (E3). 
Si  

Instal·lacions que 

generin camps 

electromagnètics 

No 
No s’ha detectat l’existència d’instal·lacions que generin 

camps electromagnètics. 
  

Instal·lacions de 

gestió i tractament 

de residus 

No 
No es detecten problemes en la gestió de residus en l’àmbit 

del PEU. 
  

Residus 

Problemàtica 

derivada dels 

sistemes de gestió 

de residus existents No No es detecten abocaments durant el treball de camp 

  

Presència 

d’abocaments 

incontrolats 

  

Elements d’interès 

patrimonial 
 

El Castell de Peralada és un element patrimonial catalogat 

com a BCIN. 
Si  

Paisatge i patrimoni 
Eixos de 

connectivitat social 
 

Per la naturalesa de l’àmbit del PEU, sent un recinte tancat, no 

hi ha cap eix de connectivitat social. 
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA 

Informe ambiental 

VECTOR AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

A L’ÀMBIT 
DESCRIPCIÓ RELLEVÀNCIA 

JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

Vies pecuàries Si 
A Peralada hi ha documentat un camí ramader que connecta 

des de la zona del Cap de Creus, cap a Albanyà17. 
No 

En no passar per 

l’àmbit del PEU, no es 

considera rellevant. 

Elements 

paisatgístics 

rellevants 

Si 

Inclòs dins la unitat paisatgística de la Plana de l’Empordà, es 

considera que l’àmbit presenta valors paisatgístics elevats, 

amb una certa fragilitat. 

Si  

Eficiència energètica 

i presència 

d’energies 

renovables 

No 
No es té informació sobre l’existència d’energies renovables 

dins l’àmbit del PEU.  
  

Energia i canvi 

climàtic 

Emissions de GEH No 

Peralada és un signant del pacte d’alcaldes pel clima i 

l’energia, que estableix la reducció del 40% de les emissions 

d’aquí al 2030.  

Cal tenir en compte que la mobilitat que generen les activitats 

de l’àmbit suposen l’emissió de GEH ja que està associada 

principalment al vehicle privat. 

Si  

Escenaris 

previsibles derivats 

dels efectes del 

canvi climàtic 

Si 

• Increment de les necessitats de reg en agricultura i 

ramaderia 

• Canvis en els patrons de demanda energètica en l’àmbit de 

la indústria, els serveis, el comerç i el sector energètic. 

• Canvis en els patrons de demanda turística. 

Si  

                                                                            

 
17 Camins Ramaders de Catalunya – Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA 

Informe ambiental 

2.3 DIAGNOSI DELS ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS 

Un cop identificats els elements ambientalment rellevants en el moment actual, es procedeix a 

continuació a la seva anàlisi amb major detall, per tal de caracteritzar la situació del medi 

ambient cara al desenvolupament del Pla. Es contemplen els elements rellevants següents: 

 

L’àmbit inclou una zona que la cigonya blanca, espècie protegida, fa servir 

per nidificar 

Després del treball de camp realitzat dins l’àmbit s’ha pogut observar que diversos dels 

plataners més madurs de la zona tenen nius de Cigonya Blanca. 

Font: Lavola, Novembre de 2016 

 

La cigonya blanca (Ciconia Ciconia) és una espècie d’au silvestre migradora protegida per 

diverses lleis i directives europees: 

 

• Directiva 79/409/CEE: Directiva sobre la protecció d’aus silvestres. L’hàbitat d’aquestes espècies 

incloses dins l’Annex I ha de ser objecte de mesures de conservació especial. 

• Llei 42/2007 de 13 de Desembre del patrimoni natural i de la biodiversitat. La cigonya Blanca està 

inclosa dins l’annex IV de la mateixa llei, que especifica que s’hauran de prendre mesures especials 

per conservar l’hàbitat de les espècies incloses en aquest annex. És en el marc d’aquesta llei i del 

Reial Decret 139/2011, de 4 de Febrer, que s’estableix un catàleg d’espècies amenaçades en el 

qual s’inclou a la cigonya blanca com a espècie vulnerable. 

 

La població catalana consta d’uns 800 a 1000 individus madurs que es situen bàsicament a 

Ponent i als aiguamolls de l’Empordà. La població nidificant a Peralada és una part de la població 

de Cigonya blanca reintroduïda als aiguamolls de l’Empordà, que després de ser reintroduïda ha 

anat en augment tornant-se la seva cria regular durant els mesos de tardor-hivern. 

 

 

 

 



 

 

 

28 

La zona s’inclou dins l’aqüífer protegit de la zona Fluviodeltaica del Fluvià i 

La Muga 

La cartografia corresponent a aigües subterrànies de l’Agència Catalana de l’Aigua cataloga 

l’àmbit d’actuació del PEU com a pertanyent a dues zones diferents, la part nord-est de l’àmbit 

queda englobada dins l’anomenada zona Empordà, i la part Sudoest queda dins la zona 

anomenada Fluviodeltaica del Fluvià i la Muga. 

 
Fig 2.2.  Aqüífers protegits 

 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 

D’acord amb el Pla de Gestió del districte de Conca Fluvial de Catalunya, les dues zones es 

consideren protegides pel que fa a la captació d’aigua. A més, la zona Fluviodeltaica del Fluvià i la 

Muga es considera protegida per ser zona de recàrrega dels dos rius, havent doncs de regir-se 

per les normes establertes segons l’article 56 del text refós de la Llei d’aigües (RDL 1/2001 de 

20 de Juny). Aquestes normes estableixen les directrius d’actuació en activitats antròpiques 

susceptibles de provocar contaminació i/o degradació dels aqüífers. 

 

 

 

 



 

 

29 
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Informe ambiental 

La zona del PEU apareix amb un cert risc d’inundacions, per la proximitat 

del riu i per l’aclotament de la zona de l’auditori 

El PEU s’ubica al costat del riu Llobregat d’Empordà que, tot i no tenir un cabal important durant 

l’any, pot sofrir períodes esporàdics de crescudes. La següent figura mostra els períodes de 

retorn de 10, 50, 100 i 500 anys que es concentren, específicament, a la zona de l’auditori. 

 
Fig. 2.3. Inundabilitat 
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Font: ICGC, ACA i Pla Inuncat. 

 

La major part del PEU queda fora de qualsevol període de retorn, però especialment la zona de 

l’auditori queda del tot dins de períodes d’inundació de entre 10 i 50 anys, el que la converteix en 

una zona especialment sensible a aquest risc. 

 

No obstant això, cal tenir en compte la presència d’un tancament perimetral de la finca del 

Castell que, amb un mur de pedra, suposa una barrera de contenció a les possibles avingudes 

que la modelització no té en compte. Per tant, es considera que el risc d’inundabilitat es 

minimitza amb la presència del mur de tancament.  

 

 

Font: Lavola, Novembre de 2017 
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Informe ambiental 

Alhora, el mapa de protecció civil de Catalunya mostra que hi ha estructures contra inundacions 

a la zona, precisament per prevenir aquests períodes d’inundació. Una d’aquestes estructures 

queda situada dins l’àmbit del PEU, a la zona de l’auditori, sent doncs primordial que no se la 

afecti durant l’etapa d’obres i que es valori el seu dimensionament/funcionament en base a les 

propostes del PEU. 

 

S’han donat episodis de molèsties a la població resident més propera per 

les emissions sonores derivades d’alguns esdeveniments desenvolupats 

a la zona de la carpa 

Peralada compta amb una ordenança del soroll definida al POUM, concretament a l’article 145 de 

les normes del POUM, que defineixen que: 

 

1. S’incorpora la ordenança municipal tipus reguladora dels sorolls i les 

vibracions aprovada per resolució del Conseller de Medi Ambient de data 

30 d’Octubre de 1995 (DOGC núm. 2126, de 10 de Novembre de 1995). 

2. És d’aplicació la llei 16/2002, amb la que està d’acord el Mapa de 

Capacitació Acústica i Zones de sensibilitat acústica aprovat per 

l’Ajuntament de Peralada. 

3. Els sòls qualificats com a agrícoles pel POUM, i dins de SNU, queda 

prohibida qualsevol activitat que a 100m de distància de la font emissora 

comporti un nivell sonor de 45dB en horari nocturn (22h a 7h). 

4. En sòls qualificats com forestals, com a mixt forestal i agrícola i com a 

protecció paisatgística per part del POUM, i dins de SNU, queda prohibida 

qualsevol activitat que a 100m de distància de la font emissora comporti 

un nivell sonor de 42 dB en horari nocturn (22h a 7h). 

 

El mapa de capacitat acústica s’inclou dins la documentació ambiental del POUM, concretament 

a l’annex 2, plànol de risc. 

 

Segons el treball de camp i la informació facilitada pel personal del Castell es té coneixement que 

ha hagut episodis de molèsties a la població més propera a la carpa present a l’àmbit degut als 

nivells de soroll i les característiques de les instal·lacions actualment existents. 

 

  

Font: Lavola, Novembre de 2016 
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L’emissió de GEH estan associades principalment a la mobilitat generada 

per les activitats que es desenvolupen a l’àmbit, molt lligada al vehicle 

privat 

L’estudi de mobilitat generada estableix que actualment la mobilitat varia considerablement 

entre els dies de festival (5.530 viatges/dia) i els dies que no hi ha festival (2.500 viatges/dia). 

 

La majoria d’aquestes persones van assistir a l’esdeveniment des de fora Peralada, desplaçant-

se fins allà utilitzant vehicle privat. 

 

Aquest ús del vehicle privat per assistir als diferents esdeveniments que s’organitzen dins 

l’àmbit fa que les emissions de gasos d’efecte hivernacle siguin un aspecte a tenir en compte ja 

que, a més, no es distribueixen de manera uniforme durant l’any sinó que es produeixen en pics 

d’afluència molt concentrats. Les previsions són que després de desenvolupar el PEU, la 

mobilitat augmenti molt lleugerament els dies que no es realitza el festival, però que augmenti 

en un 30% els dies de festival, respecte la mobilitat anterior. Caldrà, per tant, tenir-ho en compte.  

 

Terrenys fora de l’àmbit es veuen afectats temporalment de manera 

intensiva per a l’ús d’estacionament per determinats esdeveniments 

Actualment, hi ha zones de dins l’àmbit del PEU que es dediquen a l’estacionament de vehicles 

segons els diferents esdeveniments que tenen lloc. A més, segons l’esdeveniment concret i 

l’afluència que se’n deriva, algunes zones de fora l’àmbit es dediquen també a l’estacionament 

de vehicles de manera temporal. Tant unes zones com les altres es detallen a la figura següent.  
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Fig. 2.4. Zones d’Aparcament 

 

Font: Lavola 

  

Font: Lavola, Novembre de 2016 

 

Amb el PEU es preveu una ampliació en el nombre de places existents dintre de l’àmbit i, a més, 

es preveu disposar d’un espai fora de l’àmbit que pugui ser utilitzat temporalment per absorbir 

les puntes de mobilitat de determinats esdeveniments o èpoques de l’any. Aquesta nova zona 

d’aparcament es preveu que ocupi un sector urbanitzable que actualment és sòl agrícola. 
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El Castell de Peralada i el seu àmbit formen part del patrimoni 

arquitectònic i cultural català 

Dins les mateixes especificacions del POUM es detallen les diferents condicions urbanístiques 

segons les quals s’ordenaran tant els edificis antics, els de nova planta, i la zona enjardinada, pel 

fet de considerar-se el conjunt un bé d’especial importància patrimonial.  

 

Dins d’aquestes condicions es detalla que “els edificis catalogats s’ordenaran amb criteris de 

màxim respecte als seus valors arquitectònics i patrimonials”, i que “els edificis no catalogats 

hauran de ser tractats de manera que no malmetin el conjunt i millorin el seu valor”. A més, “la 

zona enjardinada s’ordenarà sempre amb criteris de conservació i millora”. Pel que fa als edificis 

de nova planta, s’especifica que “s’ordenaran amb criteris de màxim respecte als valors 

arquitectònics i patrimonials del castell i de l’espai enjardinat”. Deixant de banda l’auditori, “les 

noves construccions s’integraran compositivament en relació als elements catalogats, que 

mantindran una preeminència sobre el conjunt”.  

 

 

Font: Lavola, Novembre de 2016 

 

Rellevància dels jardins del Castell i presència d’arbres singulars a l’àmbit 

d’estudi 

L’àmbit del castell de Peralada té una zona enjardinada de gran importància paisatgística i amb 

un alt valor ecològic. Dins aquesta zona enjardinada, hi ha alguns exemplars d’arbres que es 

consideren arbres singulars, i també alguns arbres de gran port.  

 

La major part dels arbres presents a l’àmbit són plataners (Platanus hispanica), considerats de 

gran port, tot i que són arbres de creixement ràpid. La majoria d’aquests plataners, que es 

concentren sobretot a la zona de l’auditori, són també els arbres que acullen nius de Cigonya 

blanca, comentats anteriorment. 
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Fig. 2.5. Arbres  de gran port 

 

Font: Inventari d’arbres del castell de 2016 

 

A banda dels arbres de gran port, també n’hi ha que s’identifiquen com a singulars, 

concretament 6,  de les següents espècies: 

• Jubaea chilensis (Palmera de Xile). 

• Cercis siliquastrum (Arbre de Judea). 

• Phillyrea latifolia (Aladern de fulla ampla). 

• Quercus ilex (Alzina). 

• Acer campestre (Auró Blanc). 
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Fig. 2.5. Arbres  singulars. 

 

Font: Inventari d’arbres del castell de 2016 

El conjunt del Castell i els jardins conformen un paisatge d’interès 

La imatge del castell de Peralada, juntament amb els seus jardins, conforma un paisatge 

característic, tal i com s’indica en les determinacions del POUM quan es refereix al 

desenvolupament del PEU Del Castell de Peralada.  

 

Pel fet de tractar-se d’un recinte tancat, el paisatge i les visibilitat del mateix prenen importància 

per part dels observadors de l’interior de l’àmbit. 

 

D’aquesta manera, la fitxa del mateix POUM regula que “s’haurà de realitzar un estudi de les 

visuals des de la carretera que dóna accés a Peralada (GIP-6042) i des del carrer Sant Joan, a 

efectes de mantenir el perfil general del conjunt”. 

 

Aquest anàlisi de visibilitat, inclòs en la memòria del PEU, pretén analitzar l’encaix de les noves 

propostes del PEU sense afectar a les visuals del Castell, en primer terme, i a les visuals 

exteriors, en segon terme. 
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Informe ambiental 

L’àmbit del PEU es troba dins la zona de protecció moderada (E3) envers la 

contaminació lluminosa 

Tota la zona del PEU es troba dins la figura de protecció E3 (protecció moderada), essent a més 

rodejada per zones E3 al Nord, i per zones E2 (protecció alta) al Sud de l’àmbit. 

  
Fig. 2.6. Zonificació Lumínica 

 

Font: DTES, Protecció envers la contaminació lluminosa, 2007 

 

Segons informa el DTES, s’està configurant actualment un nou mapa de zones de protecció 

lumínica, que implementarà els preceptes recollits al Decret 190/2015, de 25 d’Agost, que 

desplega la llei 6/2001 de 31 de Maig.  

 

Amb això, s’haurà de prendre en consideració la zonificació establerta per aquest nou mapa quan 

aquest sigui publicat i donar compliment a la normativa que regula les diferents zones.. 

 

Projeccions previstes pels efectes del canvi climàtic 

Les projeccions establertes d’escenaris futurs dels efectes del canvi climàtic presenten 

Peralada com a un municipi on hi haurà un increment important de les necessitats de reg en 

agricultura i ramaderia, i on hi haurà canvis en els patrons de demanda energètica en tots els 

àmbits, a més de provocar també canvis en els patrons de demanda turística.  

 

D’aquests, tots tres són importants per l’àmbit del PEU ja que l’àmbit conté zones enjardinades, 

és una zona on es produeix un consum energètic elevat i perquè és un focus d’atracció turística. 
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3 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA 

D’acord amb la diagnosi anterior i amb els principis del desenvolupament urbanístic sostenible, 

s’estableixen els objectius ambientals a considerar en el Pla. 

3.1 OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS AMBIENTALS 
PREDETERMINATS 

En aquest apartat es sintetitzen aquells objectius de protecció mediambiental fixats a l'àmbit 

internacional, comunitari europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb el pla.  

 

Amb caràcter general, pel fet de tractar-se aquest d’un pla de tipus urbanístic, es considera que 

caldrà tenir especial consideració al fet que la Llei d’Urbanisme estableix com un objectiu bàsic 

de planificació urbanística l’assoliment d’un model de desenvolupament urbanístic sostenible 

tal i com queda recollit en el seu article 3. Aquest objectiu, per la seva rellevància es desenvolupa 

més detalladament en l’apartat següent juntament amb els objectius ambientals específics per 

a aquest pla.  

 

Cal considerar també de manera especial que la Generalitat va aprovar els Criteris per al 

planejament territorial a Catalunya. El document presenta 15 criteris per al planejament 

territorial que en bona part són igualment aplicables al planejament urbanístic. Per la seva 

implicació ambiental directa se'n ressalten els següents:  

• Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica  

• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de 

l’ordenació del territori  

• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori  

• Moderar el consum de sòl  

• Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes  

• Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori  

• Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 

implantació de polígons industrials o terciaris  

• Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residencia  

• Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements  

• Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà  

• Fer de la mobilitat un dret i no una obligació  

• Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes 

d’assentaments.  

 

Per altra banda, existeixen tot un seguit d’altres figures normatives, acords, convenis, plans, 

estratègies, etc. que d’una manera ho altre estableixen obligacions o criteris que s’haurien de 

tenir en compte a nivell general pel planejament urbanístic. La següent taula intenta resumir, 

sense ànim d’exhaustivitat aquests instruments directors: 
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ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 

TERRITORIAL 
INSTRUMENT 

DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE 

Internacional 
Declaració de Rio sobre medi ambient i 

desenvolupament (1992)  

Comunitari 

VII Programa de medi ambient de la Unió 

Europea  

Estratègia europea de desenvolupament 

sostenible  

Estatal 
Estratègia espanyola de desenvolupament 

sostenible 

Autonòmic 
Estratègia per al Desenvolupament Sostenible 

de Catalunya  

BIODIVERSITAT I 

CONNECTIVITAT 

ECOLÒGICA 

Internacional 

Estratègia global per a la conservació de la 

biodiversitat (1992)  

Convenció de Rio sobre la diversitat biològica 

(1992) i Declaració sobre els boscos i masses 

forestals  

Estratègia Paneuropea per a la Diversitat 

Ecològica i Paisatgística (1995)  

Convenció RAMSAR  

Comunitari 
Estratègia de la Unió Europea per a la 

biodiversitat (1998)  

Estatal 

Estratègia espanyols per la conservació i l’ús 

sostenible de la diversitat biològica 

Pla estratègic espanyol per la conservació i ús 

racional de les zones humides 

Estratègia forestal Espanyola  

Autonòmic 

Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

Estratègia catalana per a la conservació i l'ús 

sostenible de la diversitat biològica  

Bases per a les directrius de connectivitat 

ecològica de Catalunya  

Pla Territorial Sectorial de la Connectivitat 

Ecològica de Catalunya  

AIGUA I COSTES 

Internacional Convenció Ramsar de zones humides  

Comunitari Directiva Marc de l'Aigua (DMA)  
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Estatal Estratègia Comú d’implementació de la DMA  

Autonòmic 

Pla de gestió del districte de conca fluvial de 

Catalunya  

Pla de gestió de l'aigua de Catalunya  

Pla sectorial de cabals de manteniment de les 

conques internes de Catalunya  

MEDI ATMOSFÈRIC 

Internacional  

Comunitari 

Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i 

del consell de 21 de Maig de 2008 relativa a la 

qualitat de l’aire i a una atmosfera més neta a 

Europa 

Estatal Estratègia espanyola de Qualitat de l’Aire 

Autonòmic  

SÒL 

Internacional 
Conveni de Nacions Unides de lluita contra la 

desertificació  

Comunitari 
Estratègia temàtica per a la protecció del sòl 

COM(2006)  

Estatal 
Programa d’Acció Nacional contra la 

Desertificació (PAND) 

Autonòmic  

CANVI CLIMÀTIC 

Internacional 

Conveni marc de les Nacions Unides sobre el 

canvi climàtic  

Protocol de Kyoto per al citat conveni 

Comunitari 

Estratègia europea sobre el canvi climàtic  

Programa europeu sobre el canvi climàtic PECC I 

i PECC II  

Llibre verd i llibre blanc d'adaptació al canvi 

climàtic  

Estatal 

Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic 

(PNACC) 

Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia 

Neta  

Autonòmic 
Estratègia catalana sobre el canvi climàtic  

Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012 - 2020  
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PAISATGE 

Internacional  

Comunitari 
Conveni europeu del paisatge  

 

Estatal  

Autonòmic 

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió 

del paisatge  

Catàleg del paisatge de les comarques Gironines 

MOBILITAT 

Internacional  

Comunitari 

Estratègia Transport 2050 del Llibre Blanc de la 

Unió Europea  

 

Estatal 
Estratègia espanyola de mobilitat sostenible  

 

Autonòmic 

Pla estratègic d’infraestructures de transport  

Llei 9/2003, de la mobilitat  

Directrius nacionals de mobilitat  

Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya  

RISCOS 

Internacional  

Comunitari 

Directives Seveso I i II  

Directiva relativa a l’avaluació i gestió dels 

riscos d’inundació  

Estatal  

Autonòmic 

Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT)  

Pla de Protecció Civil d’Emergències per 

incendis forestals a Catalunya (INFOCAT)  

Pla de Protecció civil per al risc d’inundacions a 

Catalunya (INUNCAT)  

Pla especial d'emergències sísmiques a 

Catalunya (SISMICAT)  

Pla especial d'emergències per accidents en el 

transport de mercaderies perilloses per 

carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT)  
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Així doncs, a mode de síntesi, es pot extreure que a grans termes, els objectius ambientals amb 

els quals haurà de ser coherent el Pla, d’acord amb el marc jurídic internacional, comunitari, 

estatal i autonòmic són els següents:  

• Afrontar els factors causants del canvi climàtic i preparar-se per a afrontar-ne l’impacte 

mitjançant estratègies d’adaptació  

• Aconseguir un aprofitament sostenible dels recursos naturals, amb especial atenció a 

l’aigua i l’energia  

• Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja degradats, 

inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera  

• Aturar la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes i les espècies  

• Protegir i gestionar adequadament el paisatge  

3.2 OBJECTIUS GENERALS PER A UN DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC SOSTENIBLE 

La Llei d’Urbanisme de Catalunya estableix en el seu article 3 el concepte de desenvolupament 

urbanístic sostenible com: 

  

“la utilització racional del territori i el medi ambient que comporta conjuminar 

les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels 

valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 

qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, 

comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la 

dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació 

i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de 

vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment 

eficient. 

 

L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord amb 

l'ordenació territorial, l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.” 

 

D’aquí se’n desprèn que els principis generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible 

són: 

 

A. MODEL D’OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, 

d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals 

existents. 

 

A-1 Garantir una ordenació urbanística eficient, especialment pel que fa  a la 

funcionalitat i al consum de recursos, i adaptada a les característiques ambientals del 

sector i el seu entorn. 

A-2 Establir la zonificació i els usos del sector potenciant la seva plurifuncionalitat i 

autonomia. 

A-3 Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada dels 

usos del sòl i del transport. 

A-4 Adoptar un model d’ordenació urbanística energèticament eficient. 
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B. CICLE DE L’AIGUA: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua, garantir-ne 

la disponibilitat i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment 

eficient. 

 

B-1 Prevenir el risc d’inundació, evitant l’afectació a béns i persones. 

B-2 Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials  

B-3 Garantir la disponibilitat de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització en 

l’espai urbà. 

B-4 Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació. 

B-5 Preservar i millorar la qualitat de l’aigua. 

 

C. AMBIENT ATMOSFÈRIC (I): minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i 

el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de substàncies contaminants. 

 

C-1 Optimitzar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les pròpies 

edificacions garantint la màxima reducció de la seva contribució al canvi climàtic. 

C-2 Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies no 

renovables  

C-3 Prevenir i corregir les immissions i les fonts d’emissions contaminants. 

 

D. AMBIENT ATMOSFÈRIC (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i 

electromagnètica. 

 

D-1 Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació. 

D-2 Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i 

evitar-ne els fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte negatiu sobre els 

organismes vius. 

D-3 Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de transport 

d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el 

paisatge. 

 

E. GESTIÓ DE RESIDUS: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si és el cas, 

facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament. 

GESTIÓ DE MATERIALS: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el 

medi ambient en general. 

 

E-1 Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la 

reutilització i la recollida selectiva dels residus. 

E-2 Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la 

recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió. 

E-3 Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 

minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la 

reutilització i el reciclatge. 

 

F. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL: considerar la biodiversitat 

urbana en l’ordenació i conservar els elements d’interès natural. 

 

F-1 Establir, com a element bàsic i vertebrador de l’ordenació adoptada, un sistema 

d’espais lliures que respongui, entre d’altres, a criteris de biodiversitat urbana, 

físicament continu i connectat amb les xarxes urbanes i les xarxes territorials exteriors. 

F-2 Fomentar la naturalització de l’espai urbà. 
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G. PAISATGE: integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la 

qualitat. 

3.3 OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS DEL PLA 

A continuació s’especifiquen els objectius i criteris ambientals que, en base a la diagnosi dels 

aspectes ambientalment significatius, dels objectius de protecció ambiental fixats a l'àmbit 

internacional, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb l’instrument objecte d’avaluació 

ambiental i del concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, es considera que el Pla 

hauria d’atendre i que serviran de base per a la seva avaluació ambiental. 

 

ELEMENT AMBIENTALMENT SIGNIFICATIU OBJECTIU AMBIENTAL 

L’àmbit inclou una zona que la cigonya 

blanca, espècie protegida, fa servir per 

nidificar 

Garantir la compatibilitat del desenvolupament de 

les activitats que es duen a terme amb la presència 

i nidificació de la cigonya blanca 

La zona s’inclou dins l’aqüífer protegit de 

la zona Fluviodeltaica del Fluvià i La Muga 

Assegurar la no afectació de les aigües 

subterrànies de l’aqüífer protegit 

La zona del PEU apareix amb un cert risc 

d’inundacions, per la proximitat del riu i 

per l’aclotament de la zona de l’auditori 

Preveure les actuacions necessàries que facin 

compatible el desenvolupament de les previsions 

del PEU amb l’existència de zones inundables 

S’han donat episodis de molèsties a la 

població resident més propera per les 

emissions sonores derivades d’alguns 

esdeveniments desenvolupats a la zona 

de la carpa 

Cal evitar possibles molèsties generades a la 

població propera pels nivells d’emissió acústica de 

les activitats que s’hi desenvolupen i garantir el 

compliment dels nivells establerts de soroll per 

l’ordenança municipal 

L’emissió de GEH estan associades 

principalment a la mobilitat generada per 

les activitats que es desenvolupen a 

l’àmbit, molt lligada al vehicle privat 

Garantir i fomentar l’accessibilitat amb transport 

públic 

Terrenys fora de l’àmbit es veuen afectats 

temporalment de manera intensiva per a 

l’ús d’estacionament per determinats 

esdeveniments 

Garantir la recuperació de l’estat inicial dels 

terrenys externs que puguin afectar-se de manera 

provisional per estacionament 

El Castell de Peralada i el seu àmbit 

formen part del patrimoni arquitectònic i 

cultural català 

Integrar les noves edificacions i la remodelació de 

les existents dins el conjunt arquitectònic 

prèviament establert 

Rellevància dels jardins del Castell i 

presència d’arbres singulars a l’àmbit 

d’estudi 

Garantir el manteniment i conservació dels 

exemplars d’arbres catalogats com a singulars 

Minimitzar l’afectació de les zones forestals i la 

vegetació madura present a l’àmbit d’estudi 

integrant-la, en la mesura del possible, en 



 

 

45 
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Informe ambiental 

ELEMENT AMBIENTALMENT SIGNIFICATIU OBJECTIU AMBIENTAL 

l’ordenació 

El conjunt del Castell i els jardins 

conformen un paisatge d’interès 

Assegurar que es prenen les solucions adequades 

per a que es mantinguin les visuals especificades a 

la fitxa del POUM, buscant mantenir el perfil general 

del conjunt 

L’àmbit del PEU es troba dins la zona de 

protecció moderada (E3) envers la 

contaminació lluminosa 

Incorporar les solucions necessàries per a 

respectar els nivells màxims de contaminació 

lluminosa especificats a la normativa 

 

Els objectius ambientals han de tornar a formular de forma jerarquitzada en funció del seu grau 

d’importància relativa, amb l’objecte que restin diferenciats clarament aquells més essencials. 

En aquest sentit, per tal d’establir aquesta jerarquització, en el present informe es valora cada 

objectiu en funció de dos criteris a partir dels quals s’estableix la jerarquització dels mateixos:  

 

- Rellevància (REL). Es refereix a la importància de l’objectiu en qüestió d’acord 

amb l’element de diagnosi del qual se’n deriva i tenint en compte la realitat 

física de l’àmbit territorial en el que s’emmarca el pla objecte d’avaluació. 

- Aplicabilitat (APL). Es refereix a la capacitat que té el planejament, tenint en 

compte l’abast i l’escala del pla objecte d’avaluació, per a incidir sobre les 

causes i possibles solucions de l’objectiu en qüestió.  

 

Així doncs, a cada un d’aquests objectius se li atorga un pes específic en funció de si la seva 

importància/incidència és Alta (3), Mitja (2) o Baixa (1) i la suma d’ambdós pesos dóna un valor 

final o “valor de jerarquització”. Així, s’estableixen els següents valors de jerarquització: 

 

NIVELL DE JERARQUITZACIÓ ∑ 

Objectius prioritaris 6 

Objectius rellevants 5 

Objectius secundaris 1 a 4 
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OBJECTIU AMBIENTAL REL APL ∑ JERARQUITZACIÓ 

Garantir la compatibilitat del desenvolupament de les 

activitats que es duen a terme amb la presència i 

nidificació de la cigonya blanca 

3 3 6 Prioritari 

Assegurar la no afectació de les aigües subterrànies de 

l’aqüífer protegit 
2 2 4 Secundari 

Preveure les actuacions necessàries que facin compatible 

el desenvolupament de les previsions del PEU amb 

l’existència de zones inundables 

3 3 6 Prioritari 

Cal evitar possibles molèsties generades a la població 

propera pels nivells d’emissió acústica de les activitats que 

s’hi desenvolupen i garantir el compliment dels nivells 

establerts de soroll per l’ordenança municipal 

2 3 5 Rellevant 

Garantir i fomentar l’accessibilitat amb transport públic 2 2 4 Secundari 

Integrar les noves edificacions i la remodelació de les 

existents dins el conjunt arquitectònic prèviament 

establert 

3 2 5 Rellevant 

Garantir la recuperació de l’estat inicial dels terrenys 

externs que puguin afectar-se de manera provisional per 

estacionament 

3 1 4 Secundari 

Garantir el manteniment i conservació dels exemplars 

d’arbres catalogats com a singulars 
3 3 6 Prioritari 

Minimitzar l’afectació de les zones forestals i la vegetació 

madura present a l’àmbit d’estudi integrant-la, en la 

mesura del possible, en l’ordenació 

3 2 5 Rellevant 

Assegurar que es prenen les solucions adequades per a 

que es mantinguin les visuals especificades a la fitxa del 

POUM, buscant mantenir el perfil general del conjunt 

3 3 6 Prioritari 

Incorporar les solucions necessàries per a respectar els 

nivells màxims de contaminació lluminosa especificats a la 

normativa 

2 3 5 Rellevant 
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Per tant, els objectius ambientals establerts queden jerarquitzats de la següent manera: 

 

Objectiu prioritari 

1 

Assegurar que es prenen les solucions adequades per a 

que es mantinguin les visuals especificades a la fitxa del 

POUM, buscant mantenir el perfil general del conjunt 

2 

Garantir la compatibilitat del desenvolupament de les 

activitats que es duen a terme amb la presència i 

nidificació de la cigonya blanca 

3 

Preveure les actuacions necessàries que facin 

compatible el desenvolupament de les previsions del PEU 

amb l’existència de zones inundables 

4 
Garantir el manteniment i conservació dels exemplars 

d’arbres catalogats com a singulars 

Objectiu Rellevant 

5 

Cal evitar possibles molèsties generades a la població 

propera pels nivells d’emissió acústica de les activitats 

que s’hi desenvolupen i garantir el compliment dels 

nivells establerts de soroll per l’ordenança municipal 

6 

Integrar les noves edificacions i la remodelació de les 

existents dins el conjunt arquitectònic prèviament 

establert 

7 

Incorporar les solucions necessàries per a respectar els 

nivells màxims de contaminació lluminosa especificats a 

la normativa 

8 

Minimitzar l’afectació de les zones forestals i la vegetació 

madura present a l’àmbit d’estudi integrant-la, en la 

mesura del possible, en l’ordenació 

Objectiu Secundari 

9 
Assegurar la no afectació de les aigües subterrànies de 

l’aqüífer protegit 

10 Garantir i fomentar l’accessibilitat amb transport públic 

11 

Garantir la recuperació de l’estat inicial dels terrenys 

externs que puguin afectar-se de manera provisional per 

estacionament 

 

Amb la voluntat de facilitar la integració dels objectius ambientals en la proposta del Pla, es 

realitza una definició prèvia de subobjectius o criteris associats a cadascun dels objectius 

ambientals proposats: 

 

Objectiu 1: Assegurar que es prenen les solucions adequades per a que es mantinguin les 

visuals especificades a la fitxa del POUM, buscant mantenir el perfil general del conjunt. 

• Estudiar la visibilitat des de la carretera que dóna accés a Peralada (GIP-6042) i assegurar-se que 

es manté el perfil general. 

• Estudiar la visibilitat des del Carrer Sant Joan, a efectes de mantenir el perfil general. 

• Assegurar que els nous elements mantenen un perfil baix, sense discutir la preeminència dels 

elements actuals. 

• Quan sigui necessari, establir barreres visuals utilitzant la vegetació. 
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Objectiu 2: Garantir la compatibilitat del desenvolupament de les activitats que es duen a 

terme amb la presència i nidificació de la cigonya blanca. 

• No realitzar les obres previstes durant l’etapa de nidificació de la Cigonya Blanca en tant que és una 

espècie protegida. 

• Observar quins dels arbres que tenen niu de Cigonya quedaran afectats pel desenvolupament de 

l’auditori i reubicar els nius de Cigonya que quedarien afectats en d’altres arbres que siguin 

adequats per a tenir aquests nius. En la mesura del possible, ubicar els nius en arbres de la mateixa 

espècie d’arbre de la que s’ha extret el niu, i el més allunyats possibles d’altres nius preexistents. 

• Realitzar un inventari de la localització actual dels nius, i quins s’ocupen per part de les cigonyes 

cada any, per tal de poder assegurar que un cop fetes les obres, el nombre de nius utilitzats no 

disminueix. 

Objectiu 3: Preveure les actuacions necessàries que facin compatible el desenvolupament de 

les previsions del PEU amb l’existència de zones inundables. 

• Tenir en compte l’existència de problemes d’inundabilitat a la zona de l’auditori i d’instal·lacions per 

fer-hi front. 

• Preveure el dimensionament necessari de les instal·lacions per fer front a les inundacions de la 

zona de l’auditori atenent a les previsions del PEU i les noves superfícies impermeabilitzades que 

es generaran. 

Objectiu 4: Garantir el manteniment i conservació dels exemplars d’arbres catalogats com a 

singulars 

• Identificar els arbres singulars presents a l’àmbit i garantir-ne la no afectació, directa i indirecta, 

amb les propostes del PEU. 

Objectiu 5: Cal evitar possibles molèsties generades a la població propera pels nivells 

d’emissió acústica de les activitats que s’hi desenvolupen i garantir el compliment dels nivells 

establerts de soroll per l’ordenança municipal. 

• Durant la fase d’obres, ser curós amb les hores en que es realitzin els treballs que comportin una 

major emissió de soroll. 

• Millorar les instal·lacions existents actualment a la zona de la carpa per tal d’evitar que els nivells 

d’emissió sonora afectin a la població propera. 

• Incloure dins el pla la creació de pantalles sonores de vegetació en les zones on es prevegi que els 

nivells de soroll poden ser elevats i que quedin a prop del llindar del PEU, més propers a les zones 

habitades. 

Objectiu 6: Integrar les noves edificacions i la remodelació de les existents dins el conjunt 

arquitectònic prèviament establert. 

• Utilitzar materials que siguin similars als emprats fins el moment quan s’han realitzat actuacions a 

la zona, prioritzant l’ús de la pedra i en segona mesura, el metall o el vidre. 

• Crear barreres visuals de vegetació a les noves zones previstes més properes al conjunt del Castell 

a mode d’apantallament visual, així com a les zones més properes als límits del sector i que, per 

tant, poden ser més visibles des de l’exterior.  

Objectiu 7: Incorporar les solucions necessàries per a respectar els nivells màxims de 

contaminació lluminosa especificats a la normativa. 

• Emprar en els nous edificis i remodelacions llums exteriors que no superin els límits establerts. 

• Aprofitar exemplars arboris de capçada ampla, per limitar la difusió vertical del feix de llum. 
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Objectiu 8: Minimitzar l’afectació de les zones forestals i la vegetació madura present a l’àmbit 

d’estudi integrant-la, en la mesura del possible, en l’ordenació. 

• Identificar els arbres madurs que poden resultar afectats per les propostes d’ordenació del PEU i 

preveure’n la seva integració i conservació sempre que sigui possible. 

• Dels arbres que es preveu que resultin afectats inevitablement identificar els exemplars més 

madurs per tal de valorar la viabilitat tècnica del seu transplantament i aprofitament per 

l’enjardinament d’altres zones del sector. 

• En cas que no sigui possible el trasplantament, valorar la opció de plantar arbres joves de la 

mateixa espècie que els arbres afectats, per tal de no reduir el nombre d’arbres totals a la zona. 

• Anar adaptant la vegetació de la zona enjardinada, en els casos que sigui necessari, cap a 

vegetació pròpia dels ambients mediterranis, resistent a les sequeres i que requereixi un consum 

menys elevat d’aigua. 

Objectiu 9: Assegurar la no afectació de les aigües subterrànies de l’aqüífer protegit. 

• Garantir el no vessament d’aigües residuals a la zona. 

Objectiu 10: Garantir i fomentar l’accessibilitat amb transport públic. 

• Millorar la connexió de Peralada amb nuclis habitats adjacents, sobretot amb Figueres o fins i tot, 

Barcelona, durant els dies d’esdeveniments importants a l’àmbit del castell.  

• Assegurar que les línies de bus urbà i interurbà de Peralada tenen parades a prop dels accessos al 

castell. 

• Implementar punts de recàrrega de cotxe elèctric per afavorir la assistència amb aquest mitjà de 

transport. 

Objectiu 11: Garantir la recuperació de l’estat inicial dels terrenys externs que puguin afectar-

se de manera provisional per estacionament. 

• Prioritzar l’ús de sòl urbà o urbanitzable per a realitzar aquests usos temporals. 

• Garantir la recuperació de l’estat original dels sòls que puguin tenir un ús temporal com a zones 

d’aparcament per tal d’evitar que esdevinguin zones degradades. 

3.4 AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ 

Tal i com estableix l’apartat a) de l’article 100.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, cal que l’informe ambiental dels plans urbanístics 

derivats inclogui l’especificació de si el projecte d'urbanització s'ha de sotmetre, per les 

característiques de l'actuació, al procediment d'avaluació d'impacte ambiental segons la 

legislació sectorial aplicable. 

 

No obstant, cal tenir en compte que en el cas que ens ocupa l’execució d’aquest PEU no 

requereix cap projecte d’urbanització, atès que l’àmbit ja disposa de tots els serveis i que, en tot 

cas, l’únic que procedeix és l’execució d’obres puntuals per a la connexió de les noves 

edificacions a les xarxes de serveis. 
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4 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE 
L’ALTERNATIVA PROPOSADA 

Un cop realitzada la diagnosi ambiental de l’àmbit d’estudi i fixats els objectius ambientals es 

passa tot seguit a identificar les característiques més significatives des del punt de vista 

ambiental que el desenvolupament del Pla pot suposar. Un cop definides les principals 

característiques del Pla, s’analitzen quins es consideren que poden ser els principals impactes 

per, posteriorment, fixar aquelles mesures ambientals que es consideri necessari per a 

compensar o evitar aquests impactes. 

 

Tot i que no es plantegen alternatives com a tals, cal tenir en compte que durant els treballs duts 

a terme amb l’equip redactor s’han anat plantejat diferents alternatives d’ordenació interna que, 

mantenint les zones previstes a l’alternativa escollida, s’han anat fent ajustos i modificacions 

amb la voluntat d’anar integrant les determinacions del POUM, els diferents aspectes 

identificats en la diagnosi i, alhora, donar compliment a les necessitats de la propietat. 

4.1 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

El Castell de Peralada és un una zona de gran importància en varis aspectes: cultural, ambiental, 

urbanística, patrimonial, històrica, etc. No cal dir doncs que la modificació de qualsevol aspecte 

d’aquest entorn la converteix en una actuació de gran importància per a Peralada en conjunt. El 

PEU del castell de Peralada es proposa com a objectiu principal establir les condicions 

urbanístiques més adients per materialitzar l’edificabilitat de nova creació que preveu el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal en l’àmbit de referència, amb els usos previstos, garantint 

el màxim nivell d’integració i funcionalitat. Tenint com a referència aquest objectiu general, se’n 

plantegen d’específics per a donar-ne compliment i per a adequar-se a la normativa existent: 

• Integrar al màxim els nous volums amb l’edificació existent, amb la topografia i amb l’entorn 

urbanitzat de la placeta d’accés al Castell amb la seva façana emblemàtica. 

• Ordenar l’edificabilitat tenint en compte les visuals actuals i futures de l’ordenació i la seva 

incidència en els elements més significatius de l’àmbit, per minimitzar-la. 

• Atendre a la màxima funcionalitat per desenvolupar els usos previstos, aprofitant la infraestructura 

existent i les condicions morfològiques de manera que s’optimitzi amb el mínim volum aparent la 

superfície necessària del programa. 

 

Nova edificabilitat 

 

La proposta d’ordenació que presenta el Pla es sintetitza en els següents plànols d’ordenació: 
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Figura 3. Proposta de desenvolupament del PEU. Zones i accessos 

 

 

Font: Equip redactor 

 

Es sintetitzen, a continuació, els diferents elements relatius a la proposta prevista en el Pla 

objecte d’estudi, els quals es descriuen amb major detall a l’apartat 2.3 de la Memòria 

Urbanística corresponent: 

• Nova ordenació d’edificació: 

- Zona E1. Construccions annexes al Castell: 6.412m2 

- Zona N0. Zona exterior, petites estructures temporals desmuntables: 250m2 

- Zona N1. Construccions situades a l’encreuament entre carrer Sant Joan i el carrer 

principal de Peralada: 1.600m2 

- Zona N2. Construccions annexes al castell i al nou pavelló d’actes culturals i 

restauració: 2.745m2 

- Zona N3. Noves instal·lacions hoteleres: 2.400m2 

- Zona N4. Nou auditori i sales tècniques annexes: 4.500m2 

 

El Pla preveu la integració de les obres noves dins l’entorn mitjançant diferents tècniques. Per 

una banda, s’aprofitarà la construcció existent en la zona “mirador” amb un tractament 

arquitectònic que la integri aprofitant la topografia, en desenvolupar-se l’edificabilitat plantejada 
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en planta baixa el mínim necessari des del nivell de la placeta del Castell i la resta en soterrani 

des d’aquest nivell . Així, la percepció de l’edifici sempre és de planta baixa.  

Es preveu per altra banda establir un filtre visual de vegetació entre el nou edifici i el vial, amb 

arbres de característiques adequades al sector del jardí que s’integrin a nivell ambiental i 

paisatgístic.  

 

S’opta també per harmonitzar les noves edificacions utilitzant solucions ja utilitzades en les 

diferents actuacions realitzades dins el recinte, utilitzant materials com el vidre en combinació 

amb el metall o la pedra per determinats elements opacs. 

 

Afectació a la vegetació preexistent 

 

Les dues zones que acolliran noves instal·lacions, la N3 (Zona del nou hotel) i la N4 (zona del 

nou auditori), afectaran alguns arbres considerats de gran port, però no afectaran cap dels 

arbres considerats com a singulars dins de l’àmbit. A més, a la zona de l’auditori, es preveu 

mantenir una franja entre el nou auditori i el tancament perimetral, per a deixar espai per als 

arbres existents, i habilitar zones de pati dins el mateix auditori per intentar afectar al menor 

nombre d’arbres possible. Així i tot, es preveu afectar a una cinquantena d’arbres, que es preveu 

trasplantar a aquestes zones habilitades per a tal efecte o en alguns casos, plantar-ne de nous a 

l’entorn. 

 
Figura 4. Estudi de les zones de sensibilitat ambiental i paisatgística 

 

Font: Equip redactor- memòria  

 

Com es pot observar en el plànol anterior, s’ha delimitat sempre una zona al voltant dels arbres 

singulars on no es realitzaran actuacions, per assegurar el seu manteniment encara que quedin 

dins zones on es preveuen realitzar elements edificatoris d’escassa entitat lligats a l’ús del parc. 

Aquest plànol es pot observar amb major detall a la memòria del PEU. 
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Inundabilitat 

Degut a la importància que es dona al possible risc d’inundació de la zona de l’auditori, S’ha 

realitzat un informe específic sobre aquest aspecte inclòs en forma d’annex dins la 

documentació del PEU. Aquest informe detalla com la incorporació dins els models 

d’inundabilitat del mur perimetral de l’àmbit del castell fa que el risc de inundació per crescuda 

del riu es redueixi enormement. Les conclusions de l’informe detallen que els models segons els 

quals s’ha caracteritzat la inundabilitat de la zona no van tenir en compte el mur, i que per tant 

aquests s’haurien de revisar, ja que de tenir-lo en compte, els períodes de retorn quedarien fora 

de la parcel·la. 

 A més, la nova construcció a la zona de l’auditori (N4) s’aprofitarà també per a habilitar un 

dipòsit d’aigua subterrani sota el mateix auditori que es preveu pugui aprofitar-se per a incidir en 

els problemes que produeix l’aigua d’escorrentia que s’acumula a la zona de l’auditori. El dipòsit 

recollirà l’aigua que provingui de l’escorrentia superficial en períodes de pluja abundant i també 

la que pogués produir problemes en pujar temporalment el nivell freàtic. El dimensionament del 

dipòsit es farà en funció de l’aigua que actualment evacuen les bombes instal·lades i tenint en 

compte també les previsions d’acumulació de l’aigua d’escorrentia. Es preveu poder utilitzar 

l’aigua acumulada per regar les zones enjardinades de la zona. 

4.2 MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PREVISTES 

A banda de les consideracions ambientals que es desprenen de l’anàlisi de l’ordenació i les 

propostes del Pla, es preveuen les següents mesures de protecció ambiental i recomanacions a 

tenir presents en el desenvolupament del mateix (i es recullen específicament en la normativa 

del PEU): 

 

Biodiversitat i integració paisatgística: 

• Mantenir i conservar els elements arboris més madurs presents a l’àmbit i si imprescindiblement 

s’afecta a algun caldrà valorar la viabilitat tècnica del seu transplantament per al reaprofitament 

dintre del mateix sector.  

• En plantar espècies arbòries o arbustives noves dins l’àmbit, tendir cap a la utilització d’espècies 

de l’àmbit mediterrani, resistents als períodes de sequera i que permetran en última instància 

reduir el reg i manteniment de les mateixes. 

• Valorar la possibilitat de crear cobertes vegetals en els edificis de nova creació per tal d’afavorir la 

integració paisatgística, la creació d’espais que generin biodiversitat, així com la intercepció de les 

aigües pluvials evitant l’augment de aigües d’escorrentia. 

• Caldrà tenir especial cura amb la imatge externa i la preservació, i fins i tot realçament, dels valors 

paisatgístics i culturals existents a l’àmbit del PEU.  

• Les noves construccions s’hauran d’edificar sempre tenint en compte el respecte a l’entorn 

preexistent, buscant sempre la solució més integradora que permeti mantenir les visuals i la no 

afectació al patrimoni arquitectònic. En aquest cas en concret, s’ha de buscar mantenir les visuals 

des de la carretera que dona accés a Peralada (GIP – 6042) i des del carrer Sant Joan. 

• S’empraran materials que dignifiquin el paisatge, és a dir, materials nobles i relacionats amb 

l’entorn, i es prioritzarà l’ús de materials naturals (pedra, fusta, sorra, elements arbrats) que 

incorporen aspectes irregulars i orgànics assimilables a l’entorn i que, per tant, en milloren la 

integració paisatgística. 

• Caldrà traslladar, a nous arbres que els puguin acollir, els nius de cigonya blanca existents a la zona 

de l’auditori que estiguin ubicats als arbres que resultaran afectats per les noves edificacions, 

sempre buscant que siguin arbres el més semblants possible als d’origen, i que estiguin allunyats 

d’altres nius. 
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Ocupació i consum de sòl: 

• Delimitar bé les zones de pas dels visitants dels jardins del castell, per evitar la degradació del sòl 

ocasionada pels vianants en zones que no són de pas, així com la extensió dels xaragalls que 

ocasionen pèrdua de sòl. 

• Vetllar per a que el balanç entre el moviment de terres dins l’obra sigui nul, o que s’aproximi el 

màxim a ser-ho.  

• En el cas de la reconversió de la zona agrícola a la zona d’aparcament, mantenir la capa superficial 

del sòl d’aquesta zona per a ser utilitzada com a capa superficial a la zona de nova plantació de 

vinyes (antic estacionament temporal), on actualment es realitzen els aparcaments, o en una 

zona de similars característiques.  

Consum i abastament de les aigües: 

• Caldrà garantir la no afectació a les aigües subterrànies i garantir els recursos necessaris i la 

qualitat de les aigües del pou que s’emprarà per l’abastament del sector. 

• Caldrà preveure la possibilitat de connexió a la xarxa d’abastament per tal de poder fer front, en el 

cas que fos necessari, a una possible davallada dels recursos d’aigua subterrània, així com a 

possibles episodis de contaminació de les mateixes. 

• En les noves edificacions preveure la recollida d’aigües pluvials i el seu posterior aprofitament per 

al reg dels jardins o usos que no requereixin aigua potable (per exemple per les cisternes dels 

vàters). 

• En les noves edificacions, preveure sistemes d’estalvi d’aigua (mecanisme economitzador en 

aixetes, volum de descàrrega màxima per cisternes, fluxors per WCs,...). 

• Utilitzar les aigües recollides en el dipòsit de l’auditori per altres usos, com per exemple, el reg. 

Contaminació atmosfèrica 

• Per tal de reduir els nivells de contaminació acústica, especialment a les zones més properes als 

límits de l’àmbit i on es desenvolupen activitats, considerar la creació de barreres acústiques amb 

la plantació d’arbres de gran port, que facin la funció d’apantallament, tant sonor com paisatgístic. 

• Ampliar les línies de busos i l’augment dels punts de recàrrega de cotxe elèctric per tal de mitigar 

l’augment dels GEH derivats de la mobilitat basada principalment en vehicle privat. 

Eficiència energètica: 

• La nova edificació ha de ser “edifici de consum d’energia gairebé nul” segons la Directiva 

2010/31/UE.  

• Es considera interessant afavorir les certificacions d’edificació sostenible tipus LEED o BREEAM, 

GBC... 

• Evitar les necessitats d’il·luminació exterior, limitant tota il·luminació innecessària o injustificada 

des del punt de vista de seguretat. 

• Reduir el consum energètic amb l’ús de làmpades amb un bon rendiment lumínic.  

• Aplicar mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat públic (cèl·lules fotoelèctriques o 

rellotges astronòmics) i sistemes de regulació del nivell lumínic (fluxors). 

Residus 

• A l’hora de seleccionar els materials i les solucions constructives que derivin del desenvolupament 

i execució del Pla, tenir en compte l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de vida.  

• S’habilitaran espais per a la recollida selectiva dels residus per tal de realitzar la seva correcta 

separació en origen i adequant-se als sistemes de recollida existents al municipi. 
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Riscos ambientals: 

• De cara a minimitzar el risc d’incendi associat a les zones boscoses es duran a terme les mínimes 

actuacions requerides per la gestió del sotabosc, tot mantenint el caràcter natural d’aquestes 

zones forestals. 

• En les zones pavimentades exteriors s’ha de facilitar al màxim la permeabilitat de les aigües de 

pluja a partir de la utilització de paviments porosos i l’habilitació de franges d’infiltració per tal de 

minimitzar les aigües d’escorrentia i l’increment de la inundabilitat a la zona de l’auditori. 

• Caldrà dimensionar un dipòsit subterrani a la zona de l’auditori per tal de recollir les aigües 

d’escorrentia generades, així com les aigües provinents de la proximitat del nivell freàtic. 

4.2.1 MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL DURANT LES OBRES 

D’altra banda, es proposa a continuació una bateria de mesures a tenir en compte en fase 

d’obres, per tal de minimitzar l’impacte de les tasques a dur a terme. Per tal de facilitar-ne la 

comprensió i execució, les mesures s’han organitzat atenent a diferents àmbits ambientals: 

EDAFOLOGIA I CONTAMINACIÓ DE SÒLS 

• Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors en 

una zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o 

enjardinament.  

• A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 

físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals.  

• Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar periòdicament tots els sòls que 

quedin denudats (incloent camins no asfaltats) abans de la restauració definitiva.  

• Es comprovarà que es restauren les àrees afectades per les obres que restaran denudades, com 

ara accessos temporals, abocadors i préstecs de nova creació, zones d’instal·lacions auxiliars o 

d’aplecs temporals de fora de l’àmbit, etc. Aquesta restauració s’ha de realitzar d’acord amb el 

pla de restauració aprovat a l’inici de les obres.  

• El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins 

el parc de maquinària.  

• S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui 

fixa en un lloc més de 2-3 dies.  

• Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de col·locar 

una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl.  

• En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, greixos 

o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i 

tractar-ho com a residu d’acord a la normativa aplicable.  

 

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

• Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin o s’aportin a les obres i no 

generar, en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny.  

• Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les obres 

han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents.  

• Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa 

aplicable. En cas de crear nous préstecs han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents.  
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HIDROLOGIA 

• El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el 

parc de maquinària.  

• Per als casos en que s’hagin de realitzar abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa d’aigües, es 

duran a terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (Agència Catalana de l’Aigua) i es 

requerirà l’autorització que correspongui.  

• No es faran acopis de materials o terres, ni s’emmagatzemaran olis, combustibles, pintures, coles, 

etc., en la zona d’influència del riu Llobregat d’Empordà.  

• Les aigües que s’utilitzin durant les obres es captaran i posteriorment es decantaran en basses 

adequades a tal fi. Es controlarà l’alcalinitat d’aquestes aigües i es gestionaran tant les aigües com els 

olis usats i altres residus segons la llei en vigor. 

 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA, ACÚSTICA O LLUMINOSA 

• Cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de terres per reduir l’emissió de partícules.  

• Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per així minimitzar el 

nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera generat pel moviment de terres, el transport de 

materials, la circulació de maquinària, etc.  

• Quan s’escaigui, es prendran mesures per evitar la generació de partícules en suspensió i la dispersió 

de residus, com ara pantalles paravents o lones o altres cobertures en contenidors.  

• La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per tal d’assegurar 

que les emissions de gasos de combustió i la generació de soroll es troba dintre dels límits permesos. 

Així mateix, cal garantir-ne el seu bon estat  

• Es respectaran els nivells sonors que determina la legislació aplicable  

• Ubicar el parc de maquinària allunyat de zones on hi hagin residències.  

• L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons 

determinin les ordenances municipals corresponents.  

• En les proves d’enllumenat, cap al final de l’obra, es comprovarà que es compleixen els requeriments 

referits a les característiques d’instal·lacions i d’aparells d’il·luminació exterior, establerts en 

normativa.  

 

VEGETACIÓ I FAUNA 

• Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular, arbrada o no, existent dins l’àmbit d’actuació i a 

l’entorn proper. En cas que sigui necessari, s’aplicaran tècniques per a la protecció de la vegetació 

(col·locació de protectors, abalisament, etc.).  

• Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació (que no han de 

ser enjardinades ni urbanitzades), en les èpoques adients i d’acord al pla de restauració.  

• D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de passaport 

fitosanitari.  

• En cas que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, sempre que 

s’afecti involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets immediatament al centre 

autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi i, en el seu defecte, a l’Oficina 

territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
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ALTRES 

• La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir pas 

alternatiu degudament senyalitzats.  

• Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 

cultural, aturar les obres i comunicar-ho immediatament a la Direcció General del Patrimoni Cultural per 

tal que es decideixin les mesures a prendre.  
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5 DETERMINACIÓ DELS PROBABLES EFECTES 
SIGNIFICATIUS DEL PLA 

Un cop realitzada la caracterització ambiental de l’àmbit així com l’anàlisi del contingut de la 

proposta del Pla, el present apartat pretén sintetitzar aquells vectors ambientals sobre els quals 

el Pla podrà tenir una incidència positiva o negativa, i la manera com quedaran afectats a partir 

de la proposta (tal i com estableix l’article 100.1.c del Decret 305/2006). Així doncs, aquest 

apartat parteix, primerament, d’una identificació dels possibles impactes que comportarà 

l’execució del pla i, seguidament, es du a terme una caracterització de cadascun dels impactes 

identificats com a significatius. 

5.1 IDENTIFICACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS 

Per tal d’avaluar cadascun dels efectes ambientals, s’han agrupat en funció del vector al que 

afecten i per a cada un d’ells s’assenyalen, en primer lloc, aquells que es considera que poden 

tenir efectes significatius sobre el medi ambient. Per tal de concretar l’avaluació d’aquest efecte 

significatiu es detalla a partir del símbol utilitzat si aquest impacte és en sentit positiu () o 

negatiu ( ).  

 

Cal tenir en compte que s’entén per efecte significatiu aquell que es manifesta com una 

modificació del medi ambient, dels recursos naturals, o dels seus processos fonamentals de 

funcionament, que produeixi o pugui produir en el futur repercussions apreciables en aquests, 

segons l’annex VI de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

 

MEDI FISIC 
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OBSERVACIONS 

Geologia, litologia i edafologia 

Afecció a punts geològics d’interès  No es preveu que el PEU incideixi de manera significativa en la 

compactació del terreny, ja que no es pavimentaran zones 

addicionals. Addicionalment, en augmentar l’ús de la zona (per la 

creació del nou hotel i l’augment de la capacitat de l’auditori), és 

de preveure augment dels visitants de la zona del jardí, que 

poden afectar de manera negativa la coberta del sòl si no són 

conduïts de manera adequada pels camins habilitats. 

Compactació del terreny  

Fenòmens erosius  

Orografia i geomorfologia 

Moviments de terres i modificació del 

terreny  

Excepte en els casos de noves edificacions, no es preveu el 

moviment de grans moviments de terra. Pel que fa a les noves 

edificacions, es preveu sobretot un moviment de terres 

important a la zona del nou hotel. 

Cicle de l’aigua 

Afecció a elements de la xarxa hidrològica  
El desenvolupament del PEU proporciona la oportunitat de 

millorar la gestió de les aigües pluvials a l’entorn del castell. Es 

preveu la construcció d’un dipòsit soterrat per la recollida Canvi de les condicions hidrològiques  



 

 

59 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA 

Informe ambiental 

Afecció a la xarxa d’aigües pluvials  
d’aigües d’escorrentia, així com les fluctuacions del nivell freàtic 

degut a la seva proximitat. Alhora, les aigües es preveu aprofitar-

les per altres usos dins la finca. 

L’abastament del sector es preveu que continuï donant-se a 

través del pou que disposa de recursos suficients segons la 

propietat, tot i que el PEU preveu la possibilitat de connectar a la 

xarxa d’abastament en cas que fos necessari. Amb això, el PEU 

estima l’augment de recursos d’aigua que es produirà en ampliar 

les zones utilitzades fins el moment, però preveu donar sortida a 

aquest augment amb escreix segons la concessió de què es 

disposa actualment.  

Tot i això caldrà vetllar per evitar qualsevol afectació a l’aqüífer 

subterrani i garantir la quantitat i qualitat dels recursos 

d’abastament. 

Interacció amb la xarxa de sanejament  

Afecció sobre la qualitat de les aigües  

Afecció a aqüífers i les condicions de 

recàrrega 
 

Qualitat atmosfèrica 

Efectes sobre la qualitat de l’aire  

La creació del nou hotel i l’ampliació de la capacitat de l’auditori 

comportaran un augment de la mobilitat generada, fet que 

revertirà en un augment de l’emissió de Gasos d’efecte 

hivernacle. 

L’impacte generat durant la fase d’obres es considera de baixa 

significació. 

Qualitat acústica 

Efectes sobre la qualitat acústica  

Les noves instal·lacions previstes que substituiran l’actual carpa 

suposaran la minimització, o fins i tot l’eliminació, dels episodis 

d’afectació a la població propera pels nivells d’emissió acústica. 

Tot i que s’augmentarà la capacitat de la zona de l’auditori, 

aquest augment no serà de prou importància com per a generar 

uns efectes rellevants sobre la qualitat acústica de l’entorn. 

L’impacte generat durant la fase d’obres es considera de baixa 

significació. 

Contaminació lluminosa 

Efectes sobre la contaminació lluminosa  

El Pla no contempla la instal·lació d'elements addicionals 

d'enllumenat dins l'àmbit d'estudi que puguin comportar un 

efecte sobre la qualitat lluminosa. I en el cas que se’n prevegin 

(per exemple a la nova zona de l’hotel) es preveuen mesures per 

donar compliment a la normativa. 

Exposició a camps electromagnètics 

Exposició de la població a camps 

electromagnètics 
 

Es descarta un impacte de tipus electromagnètic atès que no es 

localitzen instal·lacions que puguin generar camps 

electromagnètics rellevants.  
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Vegetació 

Efectes sobre les comunitats vegetals i els 

individus aïllats  El PEU contempla el respecte de les zones de jardí, així com la 

protecció dels arbres catalogats com a importants. Alhora es 

preveu la conservació i integració en l’ordenació dels elements 

vegetals presents a l’àmbit o, en cas d’afectació inevitable, se’n 

valorarà el seu transplantament. 

Tot i que s’ha previst la seva integració, en la mesura del 

possible, en l’auditori, hi haurà uns plataners que resultaran 

afectats de manera inevitable. Tot i això, pel port que tenen i la 

probabilitat de supervivència, no se’n preveu el seu 

transplantament. El que sí que es preveu és el trasllat dels nius 

de cigonya que puguin resultar afectats, a altres arbres similars 

dintre de la mateixa finca. 

Igualment, el PEU també contempla la creació de noves zones 

amb barreres vegetals, pel que es preveu plantar diversos arbres 

nous dins la zona.  

Efectes sobre les espècies protegides  

Efectes sobre les forests públiques  

Efectes sobre els arbres monumentals  

Efectes sobre vegetació singular  

Efectes sobre el medi natural en general a 

causa de la pèrdua o afecció de la 

vegetació, donat els diversos beneficis 

que generen les comunitats vegetals 

sobre el territori 

 

Fauna 

Efectes sobre els hàbitats emprats per la 

fauna 
 

Es preveu una mínima afectació a la cigonya blanca, ja que la 

zona on aquesta espècie té els nius queda lluny de les zones 

d’obres, i es plantegen un seguit d’actuacions que permetran 

reduir al màxim les possibles afectacions que hi poguessin 

haver. Només es preveu l’afectació a alguns nius presents als 

plataners que s’afectaran a la zona de l’auditori. Tot i això, se’n 

preveu el trasllat. 

Després de les obres, no es preveu que l’augment d’ús comporti 

un efecte negatiu sobre la cigonya blanca o altres comunitats 

faunístiques. 

No es preveuen afectacions a cap corredor biològic, ni s’afecta 

tampoc a cap pla de gestió i protecció de fauna. 

Efectes sobre les comunitats faunístiques  

Afectació als corredors biològics i a la 

connectivitat ecològica 
 

Afectació a plans de gestió i protecció de 

fauna 
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MEDI ANTRÒPIC 

S
IG

N
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A

TI
U

 

OBSERVACIONS 

Paisatge 

Efectes sobre la qualitat del paisatge  No es considera que el PEU afecti de manera important el 

paisatge, i a més es plantegen un seguit de mesures dins el 

propi PEU per fer que aquestes possibles afectacions quedin 

harmonitzades amb el paisatge actual. 

No obstant, tal i com recull la fitxa del POUM, caldrà tenir en 

compte que amb les noves edificacions no s’afecti a les visuals, 

especialment des de la carretera que dona accés a Peralada (GIP 

– 6042) i des del carrer Sant Joan. 

La memòria del PEU recull específicament una anàlisi de les 

visuals des de diferents punts a l’interior de la finca i des de 

l’exterior de la mateixa. 

Afecció a causa de la possible evolució del 

paisatge, considerant les dinàmiques 

naturals del medi, les tendències 

socioeconòmiques, la legislació vigent o la 

implementació de les polítiques 

territorials, urbanístiques i sectorials 

actuals 

 

Usos i ocupacions 

Afecció als usos agrícoles i al sector agrari 

a causa de la pèrdua de sòl agrícola i pel 

canvi d’usos 
 

Es planteja la potencial conversió temporal d’una zona que 

actualment és un sòl agrícola situat en sòl urbanitzable a una 

zona d’aparcament, per poder absorbir l’augment de vehicles 

que es preveu en determinats esdeveniments que es duguin a 

terme a l’àmbit del PEU. Així i tot, la zona on actualment es 

realitza l’aparcament fora l’àmbit del PEU, catalogada com a sòl 

rústic, es recuperarà i es preveu destinar a plantació de vinya. 

No es preveu la afectació a cap altre ús ni, per tant, l’afectació a 

cap altre activitat.  

Tot i l’augment en l’afluència de cotxes, les afectacions a la xarxa 

viària seran puntuals i amb caràcter temporal. 

Afecció a altres infraestructures  

Afecció als usos forestals i repercussió en 

el sector primari a causa de la pèrdua de 

sòl forestal 

 

Afecció sobre els usos ramaders (zones 

de pastura o activitats ramaderes 

extensives) 

 

Afecció sobre els usos cinegètics en cas 

que s’afecti a una àrea de caça 
 

Afecció a la cohesió social (desequilibris i 

polarització social) 
 

Afecció sobre la permeabilitat i 

funcionalitat de les infraestructures de la 

xarxa viària i xarxa de camins. 

 

Patrimoni cultural 

Afecció a elements del patrimoni 

arquitectònic 
 

L’ampliació dels edificis actuals i la creació dels nous edificis es 

realitzarà amb el màxim rigor i respectant sempre les 

edificacions actuals, així que no es preveu la afectació al 

patrimoni arquitectònic. 

No es preveuen afectacions en elements del patrimoni 

arqueològic. 

Afecció a elements del patrimoni 

arqueològic 
 

Planejament 



 

 

 

62 

Incompatibilitats o incoherències amb el 

planejament vigent 
 

El Pla és coherent amb les figures de planejament existents a 

l’àmbit i, per tant, es descarta un impacte en termes 

d'incompatibilitats amb el planejament vigent.  Incompatibilitats o incoherències amb 

prescripcions establertes en altres 

instruments d’ordenació 

 

Medi socioeconòmic 

Efectes sobre la població dels municipis i 

l’entorn pròxim 
 

L’ampliació en els usos del sector del castell implicarà una major 

afluència de persones a Peralada, que afectarà positivament als 

comerços de la zona i també crearà nous llocs de treball. 

Efectes sobre l’economia dels municipis, 

l’entorn pròxim i la comarca  

Efectes sobre el mercat de treball dels 

municipis, l’entorn pròxim i la comarca on 

està ubicada 
 

 

RISCOS NATURALS 

S
IG

N
IF

IC
A

TI
U

 

OBSERVACIONS 

Risc d’inundació 

Afecció a àrees delimitades com a 

inundables o potencialment inundables  
El PEU suposarà l’ocupació de noves zones que quedaran 

impermeabilitzades i, per tant, es preveu un augment de les 

aigües d’escorrentia. Això pot suposar un increment del risc 

d’inundabilitat, que pot afectar la zona de l’auditori per ser la 

zona amb una cota més baixa.  

El PEU preveu construir però un dipòsit subterrani per a 

solucionar aquest problema d’acumulació d’aigües 

d’escorrentia, alhora que les aigües provinents del freàtic que 

actualment es bomben. Les aigües recollides es reutilitzaran per 

al reg dintre de la mateixa finca.  

Possibilitat que s’incrementi o s’afecti el 

risc d’inundabilitat del territori  

Risc d’incendi forestal 

Afecció a àrees amb alt risc d’incendi 

(segons la normativa aplicable) 
 

Es descarta l'afectació derivada d'aquest risc atès que no és un 

risc rellevant a l'àmbit d'estudi.  

No obstant caldrà preveure mesures de manteniment de les 

zones forestals i de limitació de l’accessibilitat per part dels 

usuaris per tal de que no esdevingui un risc destacable. 

Riscos geològics 

Afecció d’àrees on s’ha determinat risc 

geològic moderat o alt 
 

El PEU no afecta zones amb risc geològic moderat o alt. 

L’augment en la freqüentació de l’àmbit pot generar un 

increment en els fenòmens erosius per la pèrdua de cobertura 

vegetal del sòl, si no es condueixen de manera adequada als 

visitants del parc pels camins previstos.  

Increment o afecció al risc geològic 

detectat al territori 
 

Increment o provocació de fenòmens 

erosius  
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5.2 CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS 

En segon lloc, per a aquells impactes potencials identificats com a significatius, es procedeix a 

caracteritzar-los en funció de si els efectes serien directes, secundaris, acumulatius, sinèrgics, a 

curt, mitjà o llarg termini, permanents o temporals i positius o negatius, tal i com estableix la 

normativa.  

 

La definició dels qualificatius aplicats per a la caracterització dels efectes considerats la trobem 

a l’annex VI de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental que es consideren 

extrapolables a l’avaluació ambiental de plans:  

 
• Efecte positiu: Aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per la població en 

general, en el context d’una anàlisi completa dels costos i els beneficis genèrics i de les externalitats de  

l’actuació prevista.  

• Efecte negatiu: Aquell que es tradueix en pèrdua de valor naturalístic, estètic-cultural, paisatgístic, de 

productivitat ecològica, o en augment dels perjudicis derivats de la contaminació, de l’erosió o rebliment i 

altres riscos ambientals en discordança amb l’estructura ecològico-geogràfica, el caràcter i la personalitat 

d’una localitat determinada.  

• Efecte directe: Aquell que té una incidència immediata en algun aspecte ambiental.  

• Efecte indirecte: Aquell que suposa incidència immediata respecte a la interdependència o, en general, 

respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre.  

• Efecte acumulatiu: Aquell que en perllongar-se en el temps l’acció de l’agent inductor, incrementa 

progressivament la seva gravetat, en no tenir mecanismes d’eliminació amb efectivitat temporal similar a 

la de l’increment de l’agent causant del dany.  

• Efecte sinèrgic: Aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència simultània de diversos 

agents suposa una incidència ambiental superior que l’efecte suma de les incidències individuals 

tingudes en compte aïlladament. Així mateix, s’inclou en aquest tipus aquell efecte la forma d’acció del 

qual indueix en el temps a l’aparició d’altres de nous.  

• Efecte a curt, mitjà o llarg termini: Aquell efecte, la incidència del qual pot manifestar-se, 

respectivament, dins del temps comprès en un cicle anual, abans de cinc anys, o en períodes superiors.  

• Efecte permanent: Aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de factors d’acció 

predominant en l’estructura o en la funció dels sistemes de relacions ecològiques o ambientals presents 

en el lloc.  

• Efecte temporal: Aquell que suposa l’alteració no permanent en el temps, amb un termini temporal de 

manifestació que es pot estimar o determinar.  
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MEDI FISIC 

SENTIT RELACIÓ TERMINI DURACIÓ 
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GEOLOGIA, LITOLOGIA I EDAFOLOGIA 

Afecció a punts geològics d’interès 
           

Compactació del terreny 
           

Fenòmens erosius 
 

X X 
 

X 
 

X 
  

X 
 

Orografia i geomorfologia 

Moviments de terres i modificació del terreny 
 

X X 
   

X 
  

X 
 

Cicle de l’aigua 

Afecció a elements de la xarxa hidrològica 
           

Canvi de les condicions hidrològiques 
           

Afecció a la xarxa d’aigües pluvials X 
 

X 
   

X 
  

X 
 

Interacció amb la xarxa de sanejament 
           

Afecció sobre la qualitat de les aigües 
           

Afecció a aqüífers i les condicions de recàrrega 
           

Qualitat atmosfèrica 

Efectes sobre la qualitat de l’aire 
 

X X 
   

X 
   

X 

Qualitat acústica 

Efectes sobre la qualitat acústica                       

Contaminació lluminosa 

Efectes sobre la contaminació lluminosa                       

Exposició a camps electromagnètics 

Exposició de la població a camps 

electromagnètics                       

 

 

MEDI BIÒTIC 

SENTIT RELACIÓ TERMINI DURACIÓ 
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Vegetació 

Efectes sobre les comunitats vegetals i els 

individus aïllats 
X 

 
X 

   
X 

  
X 

 

Efectes sobre espècies protegides 
           

Efectes sobre les forests públiques 
           

Efectes sobre els arbres monumentals 
           

Efectes sobre vegetació singular 
           

Efectes sobre el medi natural en general a 

causa de la pèrdua o afecció de la vegetació,            
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donat els diversos beneficis que generen les 

comunitats vegetals sobre el territori 

Fauna 

Efectes sobre els hàbitats emprats per la 

fauna            

Efectes sobre les comunitats faunístiques 
 

X X 
   

X 
  

X 
 

Afectació als corredors biològics i a la 

connectivitat ecològica            

Afectació a plans de gestió i protecció de fauna 
           

 

 

MEDI ANTRÒPIC 

SENTIT RELACIÓ TERMINI DURACIÓ 
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Paisatge 

Efectes sobre la qualitat del paisatge                       

Afecció a causa de la possible evolució del 

paisatge, considerant les dinàmiques naturals 

del medi, les tendències socioeconòmiques, la 

legislació vigent o la implementació de les 

polítiques territorials, urbanístiques i 

sectorials actuals                       

Usos i ocupacions 

Afecció als usos agrícoles i al sector agrari a 

causa de la pèrdua de sòl agrícola i pel canvi 

d’usos 
 

X X 
   

X 
  

X 
 

Afecció a altres infraestructures 
           

Afecció a usos forestals i repercussió en el 

sector primari a causa de la pèrdua de sòl 

forestal 
           

Afecció sobre els usos cinegètics en cas que 

s’afecti a una àrea de caça            

Afecció sobre els usos ramaders (zones de 

pastura o activitats ramaderes extensives)            

Afecció a la cohesió social (desequilibris i 

polarització social)            

Afecció sobre la permeabilitat i funcionalitat de 

les infraestructures de la xarxa viària i xarxa de 

camins 
           

Afecció a altres infraestructures 
           

Patrimoni cultural 

Afecció a elements del patrimoni arquitectònic                       

Afecció a elements del patrimoni arqueològic                       

Planejament 

Incompatibilitats o incoherències amb el 

planejament vigent                       

Incompatibilitats o incoherències amb 

prescripcions establertes en altres 

instruments d’ordenació                       
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Medi socioeconòmic 

Efectes sobre la població dels municipis i 

l’entorn pròxim                        

Efectes sobre l’economia dels municipis, 

l’entorn pròxim i la comarca  
X 

 
X 

  
X X 

  
X 

 

Efectes sobre el mercat de treball dels 

municipis, l’entorn pròxim i la comarca on està 

ubicada  

X 
 

X 
  

X X 
  

X 
 

 

RISCOS AMBIENTALS 

SENTIT RELACIÓ TERMINI DURACIÓ 
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Risc d’inundació 

Afecció a àrees delimitades com a inundables 

o potencialment inundables  
X 

 
X 

   
X 

  
X 

 

Possibilitat que s’incrementi o s’afecti el risc 

d’inundabilitat del territori             

Risc d’incendi forestal  

 

Afecció a àrees amb alt risc d’incendi (segons 

la normativa aplicable)             

Riscos geològics  

 

Afecció d’àrees on s’ha determinat risc 

geològic moderat o alt             

Increment o afecció al risc geològic detectat al 

territori             

Increment o provocació de fenòmens erosius  
 

X X 
   

X 
  

X 
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6 AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA 

6.1 ANÀLISI DEL COMPLIMENT AMB ELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

Un cop analitzada la proposta del Pla Especial juntament amb les mesures de tipus ambientals 

que incorpora o que es proposen en aquest informe, a continuació s’analitza el grau de 

compliment dels objectius ambientals proposats. Aquesta anàlisi ens permetrà identificar 

elements que puguin requerir de mesures de protecció ambiental complementàries.  

S’analitza de manera justificada si es dóna o no compliment als objectius ambientals, i en cas 

afirmatiu si aquest és total o parcial, seguint la simbologia de colors següent: 

 

 El pla compleix satisfactòriament amb l’objectiu ambiental 

 
El pla compleix majoritàriament amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu 

ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides. 

 
El pla compleix parcialment amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu 

ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides. 

 No compleix amb l’objectiu ambiental. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 1: ASSEGURAR QUE ES PRENEN LES SOLUCIONS ADEQUADES PER A QUE ES 

MANTINGUIN LES VISUALS ESPECIFICADES A LA FITXA DEL POUM, BUSCANT MANTENIR EL PERFIL 

GENERAL DEL CONJUNT 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

En cap cas es podria acceptar un Pla que no donés compliment de manera satisfactòria a aquest 

objectiu, ja que el manteniment del patrimoni arquitectònic i cultural és de cabdal importància 

no només per a Peralada, sinó a tot l’àmbit català. Per això, mantenir les característiques de 

l’àmbit del Castell i no modificar la seva visual és una de les principals preocupacions del PEU.  

L’equip redactor ha avaluat les visibilitats tal i com estableix la fitxa del POUM i amb les 

especificacions que es detallen al mateix PEU es preveu que la nova estructura quedi ben 

integrada dins l’àmbit i que la reforma de les actuals no suposi un canvi substancial en l’entorn 

del PEU. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 2: GARANTIR LA COMPATIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT DE LES 

ACTIVITATS QUE ES DUEN A TERME AMB LA PRESÈNCIA I NIDIFICACIÓ DE LA CIGONYA BLANCA 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

Tot i que la afectació a una espècie animal és de difícil previsió, i sempre es pot considerar que hi 

ha un alt component estocàstic en el seu comportament, es preveu que de limitar les actuacions 

al sector del Castell als períodes en que la Cigonya Blanca no nidifica a la zona, i en reubicar els 

nius a arbres que no quedin afectats per les obres, la població de Cigonya Blanca no sofrirà 

afectacions i romandrà nidificant com fins ara al Castell de Peralada. Addicionalment, es preveu 

respectar-ne la seva nidificació i només condicionar-la en punts que puguin suposar un risc per 

als usuaris.  
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OBJECTIU AMBIENTAL 3: PREVEURE LES ACTUACIONS NECESSÀRIES QUE FACIN COMPATIBLE EL 

DESENVOLUPAMENT DE LES PREVISIONS DEL PEU AMB L’EXISTÈNCIA DE ZONES INUNDABLES 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El desenvolupament del PEU del Castell de Peralada es planteja la necessitat d’avaluar a fons el 

risc d’inundabilitat de la zona. S’ha elaborat l’estudi sobre els períodes de retorn (consultar 

l’annex de la documentació del PEU per més informació), que ha conclòs que amb l’inclusió del 

mur perimetral els periodes de retorn quedarien fora de l’àmbit del peu. Es proposen també un 

seguit d’actuacions i mesures per a fer front als possibles riscos generats (minimitzar la 

impermeabilització, la ubicació d’un dipòsit subterrani per recollir les aigües d’escorrentia, i 

estudiar, mantenir i fins i tot optimitzar el mur de pedra que actua com a barrera contra 

inundacions per crescuda del riu, entre d’altres). 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 4: GARANTIR EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS EXEMPLARS D’ARBRES 

CATALOGATS COM A SINGULARS 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

En la proposta d’ordenació del PEU s’han tingut en compte la ubicació dels arbres identificats 

com a singulars i no es preveu que se n’afecti a cap exemplar. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 5: CAL EVITAR POSSIBLES MOLÈSTIES GENERADES A LA POBLACIÓ PROPERA 

PELS NIVELLS D’EMISSIÓ ACÚSTICA DE LES ACTIVITATS QUE S’HI DESENVOLUPEN I GARANTIR EL 

COMPLIMENT DELS NIVELLS ESTABLERTS DE SOROLL PER L’ORDENANÇA MUNICIPAL 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

La principal zona en que s’emeten sorolls que ha produït molèsties als veïns és la zona de la 

carpa. Amb la remodelació de la mateixa es millorarà la situació actual i les seves instal·lacions 

de manera que no es preveuen nous episodis d’afectació derivats pel nivell d’emissions sonores. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 6: INTEGRAR LES NOVES EDIFICACIONS I LA REMODELACIÓ DE LES 

EXISTENTS DINS EL CONJUNT ARQUITECTÒNIC PRÈVIAMENT ESTABLERT 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El PEU especifica amb detall com es realitzaran les noves construccions i com es remodelaran 

les existents per tal que el conjunt arquitectònic no quedi modificat de com és actualment. Es 

detallen volumetries, edificabilitat i s’especifica que la vegetació existent ajudarà a incorporar 

les construccions dins l’entorn. Alhora, el PEU també incorpora una anàlisis de visuals de les 

noves volumetries, tant des de dintre de l’àmbit, com des de fora. 
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OBJECTIU AMBIENTAL 7: INCORPORAR LES SOLUCIONS NECESSÀRIES PER A RESPECTAR ELS 

NIVELLS MÀXIMS DE CONTAMINACIÓ LLUMINOSA ESPECIFICATS A LA NORMATIVA 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El PEU preveu donar compliment a la normativa en matèria de contaminació lluminosa en funció 

de la zona E3 que és en la que es localitza l’àmbit. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 8: MINIMITZAR L’AFECTACIÓ DE LES ZONES FORESTALS I LA VEGETACIÓ 

MADURA PRESENT A L’ÀMBIT D’ESTUDI INTEGRANT-LA, EN LA MESURA DEL POSSIBLE, EN 

L’ORDENACIÓ. 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El desenvolupament del PEU no contempla un consum de sòl elevat en zones enjardinades del 

recinte, pel que no s’espera una afectació rellevant de les zones forestals ni de la vegetació 

madura.  

Dels arbres de gran port, alguns Platanus hispanica queden afectats per estar a prop de l’edifici 

del nou hotel i, principalment, a la zona de l’auditori, que es preveu remodelar. Alguns dels 

plataners presents a la zona de l’auditori s’integraran en la proposta i d’altres inevitablement 

resultaran afectats. Tot i així, es preveu fer un seguiment durant les obres per si, en el cas que 

s’identifiqui un arbre de gran port i tingui un interès destacat i que pugui resultar afectat, 

preveure’n el seu transplantament dintre de l’àmbit sempre i quan sigui viable la seva 

supervivència (no es considera el cas dels plataners). A més, es proposa plantar nous arbres de 

les mateixes espècies que els que quedin afectats, per tal de no reduir en cap cas el nombre 

d’arbres totals a la zona. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 9: ASSEGURAR LA NO AFECTACIÓ DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES DE 

L’AQÜÍFER PROTEGIT. 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

No es preveu una afectació de les aigües subterrànies tot i que caldrà tenir en compte que es 

preveu dur a terme l’abastament a partir del pou present a la finca. No obstant, el PEU preveu la 

possibilitat de connexió a la xarxa d’abastament per si es donés el cas de mancança de recursos 

o la contaminació de les aigües. 
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OBJECTIU AMBIENTAL 10: GARANTIR I FOMENTAR L’ACCESSIBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC. 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

Es considera que els mitjans de transport públic que actualment connecten Peralada amb els 

altres municipis són poc eficients per garantir l’accés dels visitants de l’àmbit del PEU sense 

haver d’utilitzar el vehicle privat. Es preveuen mesures per reforçar la connexió amb transport 

públic, a banda de facilitar l’accés amb vehicles elèctrics a partir de preveure noves estacions de 

recàrrega. 

Amb el foment del transport públic es preveu mitigar l’emissió de Gasos Efecte Hivernacle (GEH). 

6.2 MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ PREVISTES 

La legislació per a l’avaluació ambiental de plans i programes, estableix l’obligació de determinar 

mesures de supervisió i control per a les diferents fases que comporta l’execució de l’actuació. 

 

Així, per tal de poder realitzar un seguiment més efectiu de l’aplicació i la incidència real de les 

mesures proposades pel Pla, així com de la seva incidència en els objectius ambientals, es 

proposa un Pla de Seguiment ambiental vinculat directament als objectius ambientals i als 

aspectes ambientalment rellevants detectats al present IA, juntament amb l’emissió de 

diferents informes de verificació i seguiment. 

 

Es proposa la realització d’un informe de seguiment anual fins que, a proposta de l’Ajuntament i 

amb el vist i plau de l’òrgan ambiental, es consideri que ja està garantit el compliment dels 

objectius ambientals previstos.  

 
En aquests informes de seguiment es pretén avaluar l’evolució dels diferents paràmetres i 

efectes ambientals identificats així com del grau d’incorporació i d’efectivitat de les mesures de 

protecció ambiental proposades en relació amb l’evolució del grau de compliment dels objectius 

ambientals. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 11: GARANTIR LA RECUPERACIÓ DE L’ESTAT INICIAL DELS TERRENYS 

EXTERNS QUE PUGUIN AFECTAR-SE DE MANERA PROVISIONAL PER ESTACIONAMENT. 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

La zona externa al sector que es preveu que quedi afectada com a nova zona d’aparcament 

temporal és una zona catalogada com a sòl urbanitzable, encara que actualment es tracti d’un 

sòl agrícola. La seva adaptació com a zona d’aparcament temporal comportarà una certa 

compactació del sòl i un moviment de terres que, inevitablement, n’afectaran al seu estat.  

D’altra banda, però, es desafectaran els terrenys en els que actualment s’habilita 

l’estacionament temporal. 
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Informe ambiental 

En concret, es considera especialment necessari avaluar l’estat de conservació de la Cigonya 

Blanca, avaluant quants nius hi ha cada any i quants s’ocupen per les cigonyes cada període 

reproductiu per a realitzar la posta. 

 

A més, es planteja la necessitat d’avaluar cada any l’ús del transport públic per anar als 

esdeveniments de màxima afluència de persones, per tal d’anar implementant mesures que 

afavoreixin aquest mitjà de transport enfront del vehicle privat.  

 

Aquests informes els haurà de realitzar l’òrgan promotor de l’activitat, en aquest cas, el Grup 

Peralada, i hauran de trametre una còpia de l’informe a l’òrgan ambiental respectiu (en aquest 

cas, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, dels Serveis Territorials a Girona del 

Departament de Territori i Sostenibilitat) per a la seva avaluació. 

6.3 CONCLUSIONS 

Tal i com es desprèn de l’anàlisi dut a terme en el present informe ambiental, el 

desenvolupament del Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada, té una repercussió 

majoritàriament positiva sobre el medi que n’és receptor. Actualment, l’entorn presenta certes 

mancances que poden ser solucionades amb el desenvolupament del Pla Especial (problemes 

de soroll, inundabilitat). A més, els aspectes del desenvolupament del pla que podrien ser 

considerats negatius per al medi es tracten de manera que s’assegura la seva limitació en les 

afectacions que podrien produir. 

 

El Pla Especial del Castell de Peralada té un objectiu fonamental que cal complir: El respecte al 

patrimoni cultural, paisatgístic i ornamental del castell. Aquest és un objectiu que el Pla es fa seu 

des de bon principi i que s’ha tingut en compte com a eix fonamental del mateix. Les mesures 

preses en les noves edificacions i les establertes per a la reforma dels edificis ja existents 

contemplen aquest objectiu i l’acompleixen satisfactòriament. 

 

Cal valorar també de manera molt positiva l’alt grau de compliment dels objectius ambientals 

proposats, cada un d’ells en relació amb els elements ambientalment rellevants identificats, per 

part del Pla. Aquest notable grau de compliment es veu reforçat per les mesures de protecció 

ambiental i la proposta de mesures de seguiment, que permetran certificar-ne el compliment. 
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA  

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

1 INTRODUCCIÓ 

1.1 MARC LEGAL 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, significa un canvi de tendència en el model de 
mobilitat. La Llei estableix els principis, els objectius i els altres requisits específics que han de 
desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la mobilitat i, entre aquests, els 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Aquesta Llei té com a propòsit bàsic la millora de 
l’accessibilitat i minimització dels impactes negatius del transport. En un sentit més ampli, 
dibuixa les línies mestres d’una estratègia que respon als principis següents: a. Competitivitat; 
b. Integració social; c. Qualitat de vida; d. Salut; e. Seguretat; f. Sostenibilitat. 
 
Els estudis de mobilitat generada es troben regulats pel Decret 344/2006. L’objectiu principal 
del Decret és donar resposta a una realitat canviant en la gestió de la mobilitat, en la qual les 
xarxes per a vianants, bicicletes i transport col·lectiu incrementen el seu protagonisme en la 
satisfacció de les necessitats de mobilitat de la ciutadania, i en el qual també els valors de la 
qualitat de vida, seguretat en els desplaçaments i sostenibilitat han d’estar cada dia més 
presents en el disseny i la gestió de la xarxa viària. Amb els estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada s’avalua l'increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o 
una nova implantació d'activitats i la capacitat d'absorció dels serveis viaris i dels sistemes de 
transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments 
amb bicicleta o a peu. També valora la viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de 
manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor/a 
per a col·laborar en la solució dels problemes derivats d'aquesta nova mobilitat generada. 
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1.2 CARACTERITZACIÓ DEL TIPUS D’ESTUDI 
El Decret 344/2006 recull la necessitat de realitzar estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
(EAMG) en els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents (article 3.1 del Decret 
344/2006): 

a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 

b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova 
classificació de sòl urbà o urbanitzable. 

c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació 
de nous usos o activitats. 

 
Es tramita el Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada, el qual suposarà un increment de la 
superfície de sostre destinada tant a l’hotel com a l’auditori i al Casino, i per tant es troba afectat 
per l’article 3.1.b i 3.1.c del Decret 344/2006, i per tant resulta necessari la realització del 
corresponent estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA  

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

2 DESCRIPCIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 

Tal i com estableix el planejament municipal, l’objectiu del Pla Especial Urbanístic del Castell de 
Peralada té per objectiu garantir la conservació, millora i rehabilitació dels elements catalogats i 
el desenvolupament d’activitats culturals, recreatives, hoteleres i de restauració.  
 
La superfície total de l’àmbit del PEU és de 65.781m2. La taula següent mostra les superfícies 
actuals i les previstes pel Pla Especial Urbanístic.  
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Figura 2.1 Mapa d’usos i superfícies de sostre previstes al PEU Castell de Peralada  

 
 
 

 
 
 

USOS SOSTRE PREVIST (m2) 

Sostre del castell i construccions annexes (existent) (Usos E1.1, E1.2, E1.3) 6.412 

Zona enjardinada (N0) 250 

Construccions situades a l’encreuament del C/ Sant Joan amb pg. Principal de Peralada (usos N1) 1.600 

Nou pavelló i sala banquets (usos N2) 2.745 

Noves instal·lacions hoteleres (usos N3) 2.400 

Nou  auditori i sales tècniques annexes (usos N4) 4.500 

Total superfície sostre 17.907 

 
Font: PEU Castell de Peralada 

 

 
A continuació s’analitza cadascun dels àmbits del Pla Especial.  
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA  

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

 

• Castell i Casino (E i N1) 

Comprèn el Castell i les edificacions annexes, que són les edificacions adjacents al castell, 
aquelles que es desenvolupen cap al nord del mateix en l’espai delimitat pel mur perimetral del 
recinte cap al carrer Sant Joan. A l’edifici del Castell de Peralada hi ha els següents usos: 1) una 
part important del castell és d’ús privat (residència de la propietat), 2) una part correspon al 
Casino de Peralada i 3) una part correspon al restaurant de luxe Castell de Peralada en bona 
mesura vinculat a la mobilitat del Casino. En aquest àmbit es preveu una ampliació en el sector 
N1. S’estima un increment màxim d’un 25% respecte a la superfície de sostre destinada a usos 
d’oci i recreatiu. La mobilitat d’aquest sector depèn de l’accés sud-est del PEU, en concret a partir 
de la rotonda ubicada al carrer Sant Llàtzer amb la carretera GIP-6042. Així mateix, també resulta 
habitual l’ús de l’accés nord per als modes no motoritzats.  
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• Nou edifici destinat fonamentalment a restauració i banquets/actes (N1 / N2) 

El Pla Especial contempla la construcció d’un nou edifici al sector nord-est de l’àmbit. Aquests 
usos s’inclourà en els sectors N1 i N2.  

Respecte a la situació actual els principals canvis són els següents:  

• Es reubica la zona de Grill la qual només funciona els mesos de juliol i agost i es troba 
molt vinculada a l’activitat del festival (es considera que els dies de festival el 50% dels 
seus usuaris també ho són del festival). Es considera un increment de la mobilitat 
associada a aquest ús serà d’un 10%.  

• El saló de banquets i actes puntuals funciona durant tot l’any i actualment es realitza 
en una carpa. Amb el desenvolupament del PEU fonamentalment es produirà la 
reubicació d’aquest ús i per tant no es considera que comportarà un increment de la 
mobilitat associada respecte a la situació actual (ans al contrari), no obstant això a 
efectes de l’estudi de mobilitat es considera una capacitat màxima  per a 700 
persones, i per tant no es contempla un increment respecte a la situació actual (ans al 
contrari). En aquest sentit cal destacar que la superfície del pavelló previst és inferior a 
la de la carpa actual.  

La mobilitat d’aquest sector depèn de l’accés sud-est del PEU (rotonda del C/ Sant Llàtzer amb la 
crta. GIP-6042. També resulta habitual l’ús de l’accés nord per als modes no motoritzats.  
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ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

• Hotel (N3) 

Aquest és un nou ús al sector respecte a la situació actual, per tant representarà un increment 
net de la mobilitat del sector. L’edifici referent al nou hotel, comptarà amb una superfície màxima 
de sostre d’uns 2.400 m2.  La mobilitat d’aquest sector depèn de l’accés sud-oest del PEU, en 
concret a partir del carrer de Sant Sebastià, molt a prop de la rotonda entre aquest vial i la 
carretera C-252.  Un cop dins de l’hotel la mobilitat cap a la resta d’usos del PEU s’efectuarà a 
peu.  
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• Nou auditori (N4) 

Finalment es contempla la construcció d’un nou auditori amb una superfície de 
Aquest nou auditori suposarà un increment de la mobilit
a l’increment de la capacitat d’aforament (passar de 1.800 places a 2.500) i també suposarà 
com a principal canvi el pas d’un auditori que es munta i desmunta cada any (situació actual) a 
unes instal·lacions fixes durant tot l’any.

La mobilitat d’aquest sector depèn de l’accés sud
a partir de la rotonda ubicada al carrer Sant Llàtzer amb la carretera GIP
accés és el que s’utilitzarà per als visi
instal·lacions. Per altra banda, l’accés dels artistes s’efectua i s’efectuarà a partir de l’accés sud
est del PEU, en concret a partir de la rotonda ubicada al carrer Sant Llàtzer amb la carretera GIP
6042.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment es contempla la construcció d’un nou auditori amb una superfície de 4.500
Aquest nou auditori suposarà un increment de la mobilitat respecte a la situació actual, vinculat 
a l’increment de la capacitat d’aforament (passar de 1.800 places a 2.500) i també suposarà 
com a principal canvi el pas d’un auditori que es munta i desmunta cada any (situació actual) a 

durant tot l’any. 

La mobilitat d’aquest sector depèn de l’accés sud-est del PEU pel què fa als visitants, en concret 
a partir de la rotonda ubicada al carrer Sant Llàtzer amb la carretera GIP-6042. Aquest mateix 
accés és el que s’utilitzarà per als visitants que aparquen a l’aparcament de fora de les 
instal·lacions. Per altra banda, l’accés dels artistes s’efectua i s’efectuarà a partir de l’accés sud
est del PEU, en concret a partir de la rotonda ubicada al carrer Sant Llàtzer amb la carretera GIP

 

 

 

 

4.500 m2 de. 
at respecte a la situació actual, vinculat 

a l’increment de la capacitat d’aforament (passar de 1.800 places a 2.500) i també suposarà 
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ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

3 MOBILITAT GENERADA ACTUAL I PREVISTA 

3.1 RÀTIOS APLICABLES 

Per avaluar la mobilitat generada de l’àmbit en principi cal d’aplicar les ràtios que proposa el 
Decret 344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada (vegeu la taula 3.1) a les 
diferents superfícies i usos del sòl citats en el pla especial integral. 
 

Taula 3.1 Ràtio a aplicar per calcular la mobilitat generada per dia 
 

ÚS NRE. DE VIATGES 

Habitatge El valor més gran entre 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Residencial 10 viatges/100m2 de sostre  

Comercial 50 viatges/100m2 de sostre  

Oficines 15 viatges/100m2 de sostre  

Industrial 5 viatges/100m2 de sostre  

Equipaments 20 viatges/100m2 de sostre 

Zones verdes 5 viatges/100m2 de sòl 

Font: Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
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3.2 MOBILITAT ACTUAL 

Actualment la mobilitat actual vinculada a l’àmbit del Pla Especial és la següent:  
 

• Sala de banquets, congressos i activitats puntuals. Disposa d’una capacitat màxima 
per a 800persones. La mobilitat màxima associada a aquest ús és d’uns 1.700 
viatges/dia (1.600 de clients i 100 de treballadors i serveis relacionats)  i gairebé 
exclusivament es tracta de mobilitat externa (només una part dels treballadors generen 
mobilitat interna). Generalment és una mobilitat associada a caps de setmana i festius i 
en cap cas coincident amb els dies de funcionament del Festival de Peralada. Per 
franges horàries la major part la mobilitat en les franges prèvies i posteriors a l’àpat.   

• Casino de Peralada. La sala de màquines d’aquesta instal·lació obre tots els dies de la 
setmana de 12h a 04h i els divendres, dissabtes i vigílies de festius  de 12h a 05h, si bé 
les sales de joc obren tots els dies de 19 h a 04 h i els divendres, dissabtes i vigílies de 
festius de 19h a 05h. L’afluència del Casino se situa en unes 400 persones/dia (880 
viatges/dia). No obstant això en els dies de festival o bé en els dies que hi ha banquets, 
congressos o activitats puntuals aquesta mobilitat pot arribar a 1.000 persones , és a 
dir uns 2.080 viatges/dia (2.000 de clients i 80 de treballadors i serveis relacionats). 
No obstant això es considera que aquests dies punta es tracta d’una mobilitat duplicada 
(comptabilitzada bé en la mobilitat del festival bé en la dels banquets / congressos).  La 
major part d’aquesta mobilitat és externa i només una petita part dels treballadors i dels 
clients corresponen a mobilitat interna. 

• Festival de Peralada. El festival compta amb més de 20-25 actes durant els mesos de 
juliol i agost. L’aforament de l’auditori és per a unes 1.800 persones, si bé de mitjana 
durant l’any 2016  la mitjana d’assistents per espectacle s’ha situat per sota de 1.200. 
Per tant durant els moments de màxima activitat es pot considerar que genera un 
màxim d’uns 4.000 viatges/dia.  La major part d’aquesta mobilitat és externa i només 
una petita part dels treballadors i dels clients corresponen a mobilitat interna. 

• Oferta de restauració (el Grill). Compta amb una capacitat màxima per unes 400 
persones, de les quals aproximadament la meitat van als espectacles del Festival de 
Peralada (màxim de 900 viatges/dia). Aquesta oferta només funciona els dies d’estiu 
(juliol i agost).  La major part d’aquesta mobilitat és externa i només una petita part dels 
treballadors i dels clients (estiuejants i persones vinculades a una segona residència) 
corresponen a mobilitat interna.  

 
Tenint en compte aquestes mobilitats les situacions més desfavorables des del punt de vista de 
la mobilitat són les següents:  
 

• Mobilitat màxima els dies que no hi ha festival: Banquets amb una màxima ocupació, 
funcionament i Casino amb un nivell elevat d’activitat, es considera una mobilitat de 
2.500 viatges/dia.  
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• Mobilitat màxima els dies que hi ha festival: Ocupació màxima del festival (4000 
viatges/dia) i activitat màxima del restauració (450 viatges/dia) i del Casino (1.080 
viatges/dia).  Globalment es considera una mobilitat de 5.530 viatges/dia.  

 

3.3 MOBILITAT FUTURA 

El Decret 344/2006 d’avaluació de la mobilitat generada preveu una ràtio de 20 viatges per a 
cada 100 m2 de sostre en el cas d’equipaments, 15 viatges per a cada 100 m2 de sostre en el cas 
d’oficines i 10 viatges per a cada 100 m2 de sostre en el cas de l’ús residencial.  
 

Taula 3.2 Mobilitat generada futura (en viatges/dia) 

ÚS PARÀMETRE RÀTIO 
MOBILITAT GENERADA 

(VIATGES/DIA) 

Residencial 2.400 m2 10 viatges/100m2 de sostre 240 

Equipaments 15.507m2 20 viatges/100m2 de sostre 3.101 

Mobilitat màxima futura 3.341 

Font: Elaborat a partir del Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 

 

 

No obstant això, tenint en compte les particularitats del sector, la mobilitat màxima resultarà 
superior a l’actual. En aquest sentit, amb l’objectiu d’ajustar molt més la mobilitat a la situació 
real futura, els valors considerats seran els següents:  
 

• Sala de banquets, congressos i activitats puntuals. El PEU fonamentalment reordena i 
adequa les instal·lacions actuals i n’acota la seva capacitat. En aquest sentit cal esperar 
una capacitat màxima 700 persones i la mobilitat màxima associada a aquest ús serà 
d’uns 1.520 viatges/dia (1.400 de clients i 120 de treballadors i serveis relacionats). 
Aquesta mobilitat serà quasi exclusivament externa i no serà coincident amb els dies de 
funcionament del Festival de Peralada.  

• Casino de Peralada. Tot i que hi ha un cert increment de la superfície s’ha considerat 
que l’afluència del Casino se situarà en unes 500 persones/dia que correspon a 1.100 
viatges/dia (1.000 de clients i 100 de treballadors i serveis relacionats).  Els dies de 
festival o banquets, l’afluència serà superior si bé ja es comptabilitza la mobilitat 
vinculada a aquell ús. 

• Festival de Peralada. L’aforament de l’auditori previst serà per a unes 2.500 persones, i 
per tant es considerarà una mobilitat d’uns 5.400 viatges/dia (5.000 dels visitants i 
400 de treballadors/ artistes).  

• Oferta de restauració. Comptarà amb una capacitat màxima per unes 500 persones, de 
les quals aproximadament la meitat van als espectacles del Festival de Peralada (550  
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viatges/dia). Aquesta oferta només funciona els dies d’estiu i en tot cas ocuparà la sala 
de banquets, i per tant resulta alternativa a la d’aquell ús.  

• Hotel. Comptarà amb 2.400 m2 de sostre, i per tant es considera 240 viatges/dia. Tot i 
que una part d’aquesta mobilitat es pot trobar associada a la resta d’usos del PEU no 
s’ha considerat aquest fet en l’estudi de  mobilitat.  

Tenint en compte els aspectes comentats amb anterioritat la mobilitat màxima en un dia de 
màxima afluència serà de 7.290 viatges/dia, que suposa un increment d’un 30 % respecte a la 
mobilitat actual durant els dies punta.  Els dies que no hi ha festival la mobilitat punta se situarà 
en un màxim de 2.860 viatges/dia, essent un 15% superior a l’actual.  
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4 CARACTERÍSTIQUES DE LA MOBILITAT 

4.1 DISTRIBUCIÓ MODAL 

4.1.1 INFORMACIÓ GLOBAL 

• EMQ 2006 

L’enquesta de mobilitat quotidiana de 2006 (EMQ) de les comarques Gironines, indica que es 
realitzen un total de 2.049.407 desplaçaments en dia feiner (etapes de desplaçament). 
D’aquests el 67% son desplaçaments intramunicipals, mentre que el 33% són desplaçaments 
intermunicipals, és a dir, entre municipis diferents. 
 

Segons aquesta enquesta, el principal mode de desplaçament és amb el vehicle privat, tot i que 
els modes no motoritzats (peu i bicicleta) també representen una elevada quota pel què fa als 
desplaçaments. En transport públic en canvi és el mode menys utilitzat. 
 

Taula 4.1 Distribució modal de les comarques gironines en dia feiner.  

MODE DISTRIBUCIÓ 

No motoritzat 43,6% 

Transport públic 4,6% 

Vehicle privat 51,8% 

Font: EMQ 2006 comarques Gironines 

 

• EMO 2001 

L’enquesta de mobilitat obligada (EMO) per motius de treball de Peralada mostra un predomini 
de l’ús dels modes no motoritzats entre els desplaçaments interns i del vehicle privat en els 
externs.  

 
Taula 4.2 Distribució modal de Peralada per motiu de treball  

MODE 
DESPLAÇAMENTS 

INTERNS 
DESPLAÇAMENTS 
EXTERNS ATRETS 

DESPLAÇAMENTS 
EXTERNS GENERATS 

No motoritzat 59,6% 0,0% 0,4% 

Transport públic 3,5% 1,5% 2,1% 

Vehicle privat 36,9% 98,5% 97,5% 

Font: EMO 2001 
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4.1.2 PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
Tenint en compte la tipologia de la mobilitat generada en el castell de Peralada és generalment 
externa i per motius d’oci en el marc de l’estudi s’ha considerat un repartiment modal inspirat en 
la mobilitat obligada, d’acord amb els valors que es presenten a la taula següent.  
 

 

Taula 4.3 Distribució modal proposada per l’àmbit del Pla Especial Urbanístic. 

MODE 
VISITANTS 

INTERNS EXTERNS 

No motoritzat 60% 0% 

Transport públic 0% 3% 

Vehicle privat 40% 97% 

Font: Lavola 
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4.2 ÀMBIT GEOGRÀFIC DE LA MOBILITAT 

4.2.1 INFORMACIÓ GLOBAL 
Segons dades de l’EMO de 2001 només el 44% dels llocs de treballs localitzats a Peralada es 
troben ocupats per residents al propi municipi. 

4.2.2 PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
Tenint en compte la tipologia de la mobilitat generada en el castell de Peralada és considera que:  

• La major part de la mobilitat dels visitants correspon a mobilitat externa, essent la 
mobilitat interna aquella vinculada tant a l’oferta turística del municipi (principalment 
procedent de l’oferta de gairebé 300 places dels hotels, allotjaments i establiments de 
turisme rural existents al municipi) bé procedent de les segones residències.  

• Un percentatge majoritari de la mobilitat dels treballadors és externa, si bé n’hi ha i n’hi 
haurà de residents al nucli de Peralada.  

 
Taula 4.4 Estimació de la mobilitat interna/externa en el del Pla Especial Urbanístic. 

MODE 
VISITANTS 

INTERNS EXTERNS 

Banquets 3% 97% 

Zona Grill 8% 92% 

Casino 3% 97% 

Festival 3% 97% 

Hotel* 20% 80% 

*El percentatge més elevat de la mobilitat interna en l’ús hoteler es relaciona amb la mobilitat cap a usos a usos de 
l’entorn de l’hotel (centre històric de Peralada, Caves, Casino, Restauració, Festival, etc.) 

Font: Lavola 
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4.3 DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LA MOBILITAT 

4.3.1 INFORMACIÓ GLOBAL 
Segons l’EMQ2006, a les comarques gironines, la major part dels desplaçaments es realitzen 
entre les 7 i les 21 hores, amb puntes a les franges horàries de 8h a 9h del matí, de 13h a 15h 
del migdia i de 17h a 20h de la tarda. En hora punta el valor màxim de desplaçaments representa 
el 9,5% dels desplaçaments diaris, sent entre les de 8h a 9h del matí. 
 
Pel què fa a la mobilitat ocupacional, la majoria de desplaçaments es fan entre les 8h a 9h del 
matí, sent el responsable de l’hora punta de màxims desplaçaments totals. Tot i així, de 14h a 
16h també es registra una segona punta deguda a la mobilitat ocupacional. Els períodes de 
tornada a casa des de motiu ocupacional es fan de manera més gradual al llarg de la tarda, 
conformant dues franges de màxims desplaçaments entre 13h i 14h i entre les 17h i les 18h. 
 

Figura 4.1 Distribució horària de la mobilitat en dia feiner a les comarques gironines 

 
Font: EMQ 2006 comarques Gironines 

4.3.2 PLA ESPECIAL URBANÍSTIC  
La distribució horària dels desplaçaments bé condicionada pels diferents usos previstos al Pla 
Especial Urbanístic. Així:  
 

• En l’ús hoteler les puntes es concentren a les arribades i sortides de l’hotel dels dies de 
cap de setmana i festius.  

• En el Casino, les puntes d’arribada es concentren cap al vespre-nit dels caps de 
setmana i festius i les puntes de sortida entrada la nit.  

• En els banquets i actes diversos, està condicionada a les característiques d’aquests.  
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• En el festival es troba condicionat als horaris del festival. En aquest cas tot i que 
resulta variable és habitual que molts concerts comencin cap a les 22 h i finalitzin 
entorn de les 01h.  Per tant les puntes d’entrada se situen entre les 20 i les 22h, 
mentre que les de sortida de 01h a 02h.  No obstant això molts dels usuaris del festival 
arriben més d’hora ja que sopen al restaurant (Grill) de l’àmbit del Pla Especial i surten 
més tard, ja que resten un temps en l’àmbit del pla especial (bé als jardins ja que 
posen música o bé al mateix casino).  

 

4.4 DISTRIBUCIÓ PER GÈNERE I EDAT 

4.4.1 INFORMACIÓ GENERAL 
Segons l’EMQ de 2006, els homes fan una mitjana de 3,40 desplaçaments al dia, mentre que les 
dones en fan 3,56. A nivell del conjunt català els homes en fan 3,56 i les dones 3,71 (població 
mòbil major de 4 anys). 
 
Per grups d’edat, les franges compreses entre els 16 i els 29 anys i entre les 30 i 64 anys són els 
que fan una major nombre de desplaçaments (3,73 i 3,74 respectivament). 
 
Segons gènere i grup d’edat destaca que mentre que en el cas dels homes, la franja horària amb 
major nombre de desplaçaments és entre els 16 i els 29 anys, amb una mitjana de 3,55 
desplaçaments al dia, en el cas de les dones la franja amb major nombre de desplaçaments és 
entre els 30 i les 64 anys, amb 3,81 desplaçaments diaris de mitjana. 
 
Analitzant el motiu de desplaçament s’observa que la mobilitat ocupacional és major en el cas 
dels homes (28,1%) que en el de les dones (21,1%). Aquesta tendència s’inverteix si s’analitza l 
mobilitat personal. 
 
Analitzant les franges d’edat en edat de treballar (entre 16 i 29 anys i entre 30 i 64 anys), 
s’observa que tant en el cas dels homes com en les dones la franja d’edat amb major mobilitat 
ocupacional és entre els 16 i els 29 anys (31,2% en el cas dels homes i 28,5% en el cas de les 
dones). Tot i així, en el cas dels homes, la franja d’edat entre els 30 i els 64 anys el percentatge 
de mobilitat ocupacional és del 30,2% (semblant a la franja d’edat anterior), mentre que en les 
dones la mobilitat ocupacional es redueix en 10 punts, passant a ser del 18,6% a la franja 
compresa entre els 30 i els 64 anys. 

4.4.2 PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
Tenint en compte els usos previstos al Pla Especial es considera que  
 

• No es preveuen diferències significatives per gènere.  
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• No es preveuen diferències molt significatives per franges d’edat, si  bé en la seva gran 
majoria correspondrà a majors d’edat i en moltes de les activitats del festival el 
percentatge de majors de 60 anys resulta força elevat.  

 

4.5 NOMBRE DE VIATGES PER CADA MODE DE DESPLAÇAMENT 
 
Considerant els supòsits descrits als apartats anteriors la taula següent mostra la mobilitat 
generada i el mode de desplaçament previst per a cadascun dels usos del PEU Castell de 
Peralada. 
 

Taula 4.5 Mobilitat generada segons mode de transport (viatges/dia) 

MODE 
MOBILITAT MÀXIMA 

(VIATGES/DIA)* 

DESPLAÇAMENTS INTERNS DESPLAÇAMENTS EXTERNS 

NM VP TP TOTAL NM VP TP TOTAL 

Banquets 1.520 28 18 0 46 0 1430 44 1.474 

Zona Grill 550 26 18 0 44 0 491 15 506 

Casino 1.100 20 13 0 33 0 1035 32 1.067 

Festival 5.400 97 65 0 162 0 5.081 157 5.238 

Hotel 240 29 19 0 48 0 186 6 192 

Font: Lavola 

 

 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat es plantegen dos moments de mobilitat màxima:  
 

• Cas 1. Mobilitat màxima els dies que no hi ha festival: Banquets amb una màxima 
ocupació, funcionament del Casino amb un nivell elevat d’activitat i hotel.  

• Cas 2. Mobilitat màxima els dies que hi ha festival: Ocupació màxima del festival i 
activitat màxima del restauració,  del Casino i hotel.  
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Taula 4.6 Mobilitat generada segons mode de transport (viatges/dia) 

CAS 1 

MODE 
MOBILITAT MÀXIMA 

(VIATGES/DIA) 

DESPLAÇAMENTS INTERNS DESPLAÇAMENTS EXTERNS 

NM VP TP TOTAL NM VP TP TOTAL 

Banquets 1.520 28 18 0 46 0 1430 44 1.474 

Casino 1.100 20 13 0 33 0 1035 32 1.067 

Hotel 240 29 19 0 48 0 186 6 192 

TOTAL 2.860 77 50 0 127 0 2651 82 2.733 

CAS 2 

MODE 
MOBILITAT MÀXIMA 

(VIATGES/DIA) 

DESPLAÇAMENTS INTERNS DESPLAÇAMENTS EXTERNS 

NM VP TP TOTAL NM VP TP TOTAL 

Zona Grill 550 26 18 0 44 0 491 15 506 

Casino 1.100 20 13 0 33 0 1035 32 1.067 

Festival 5.400 97 65 0 162 0 5.081 157 5.238 

Hotel* 240 29 19 0 48 0 186 6 192 

TOTAL 7.290 172 115 0 287 0 6.793 210 7.003 

Font: Lavola 
 

En relació a l’impacte de la mobilitat respecte al transport col·lectiu (públic o discrecional) cal 
considerar que la demanda màxima se situarà en poc més de 200 viatges/dia (corresponent a la 
mobilitat d’un centenar de persones), la qual haurà de ser absorbida per l’oferta de transport 
públic i  les línies d’autocar vinculades al festival.  
 
En relació a l’ús del vehicle privat i a l’impacte del vehicle privat sobre les xarxes de l’entorn s’ha 
considerat els següents supòsits. 
 

• Rotació dels vehicles  

Tenint en compte els diferents usos previstos al PEU alguns d’ells compten amb una certa 
rotació. En aquest sentit s’estima la següent:  
 

Taula 4.7 Estimació de la rotació de la mobilitat interna/externa en el del Pla Especial Urbanístic. 

USOS ROTACIÓ 

Banquets 1ús /dia 

Zona Grill 2,5 usos/dia 

Casino 2 usos/dia 

Festival 1ús /dia 

Hotel 1ús /dia 
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• Ocupació del vehicle privat 

Tenint en compte els diferents usos previstos al PEU i en base a l’extrapolació de la situació 
actual es considera la següent ocupació del vehicle privat.  
 

 

Taula 4.8 Estimació de l’ocupació del vehicle segons usos del Pla Especial Urbanístic. 

USOS OCUPANTS/VEHICLE 

Banquets 2,55 

Grill 2,45 

Casino  2,25 

Festival 3,00 

Hotel 2,25 

 

 
 

Si s’apliquen aquests factors a la mobilitat en vehicle privat el nombre de vehicles màxim que 
accediran per a cadascun dels usos serà el següent:  
 

 

Taula 4.9 Estimació del nombre màxim de vehicles per a cadascun dels usos del Pla Especial Urbanístic. 

USOS 
NECESSITAT 

D’APARCAMENT 
(PLACES) 

Banquets 284 

Grill 36 

Casino  116 

Festival 847 

Hotel 45 

 

La  necessitat global d’aparcament (el sumatori tant de clients com de treballadors) en el cas 1 
se situaria en unes 445 places  (amb la sala de banquets amb una màxima ocupació, 
funcionament del Casino amb un nivell elevat d’activitat i hotel), mentre que en el cas 2 seria de 
1.044 places (ocupació màxima del festival i activitat màxima del restauració,  del Casino i 
hotel).  
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5 XARXES DE MOBILITAT I AVALUACIÓ DE PROPOSTES PER 
ASSOLIR EL REPARTIMENT MODAL OBJECTIU 

5.1 VIANANTS  
 

El centre històric de Peralada compta amb l’accés restringit al pas de vehicles  (excepte vehicles 
amb distintiu) en tot l’àmbit que formen els carrers Sota Muralla, de la Font, de Mollet, Doctor 
Clos i Sant Sebastià. L’estretor i el traçat dels carrers d’aquest àmbit fa que sigui convenient 
minimitzar la circulació de vehicles. D’acord amb les característiques dels vials del centre 
històric i la regulació del trànsit la forma predominant de moure-s’hi és a peu.  
 
Les condicions per als desplaçaments a peu són més bones com més recent és la urbanització o 
eixample del municipi. Així la Urbanització Golf de Peralada i l’eixample més proper a la zona 
esportiva compten amb les condicions d’accessibilitat prou favorables (tot i que manquen 
alguns passos de vianants adaptats). Per contra els carrers més propers a l’antiga muralla tenen 
voreres molt estretes i generalment no disposen de guals de vianants a les cruïlles. 
 

5.1.1 ACCESSOS AL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 

 
Els accessos a l’àmbit del Pla Especial Urbanístic són:  
 

• Accés nord, ubicat al carrer Sant Joan, esdevé el principal accés al Castell de Peralada. 
És un accés a peu. Serà utilitzat pels usuaris, treballadors i serveis per arribar al Casino, 
a la Sala de banquets i a la zona de Grill. Els assistents al festival, que no aparquin el 
seu vehicle a l’interior del recinte, també ho faran per l’accés nord. Aquest serà l’accés 
principal a peu a l’àmbit del PEU.  

• Accés sud-est, ubicat a la rotonda de la carretera GIP-6042 amb el carrer Camí Sota del 
Parc. Aquest és l’accés dels espectadors del festival per està ubicat al costat dels 
terrenys de l’antic camp de futbol. Espai que actualment esdevé la principal zona 
d’aparcament dels usuaris del festival de Peralada (que compta amb una superfície 
d’uns 9.250 m2).  Aquest solar, però es preveu que canviï d’ús per acollir el nou celler 
dels vins i caves Castell de Peralada. 

• Accés personal i serveis de l’hotel, situat al carrer Sant Joan. 

• Accés sud-oest, ubicat a la ronda dels carrers Sant Sebastià i Camí de Sota el Parc. És 
l’accés que utilitzaran els clients de l’hotel i els treballadors i artistes de l’auditori.  
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Figura 

 
 
A continuació s’exposen les condicions d’accessibilitat per al vianant dels vials de l’entorn del 
PEU Castell de Peralada: 
 

• Al carrer Sant Joan, en el tram que
coincideix amb l’accés per a
molt estreta de tan sols 1,2 m (que coincideix amb l’accés nord) i la resta de la vorera 
mesura 1,5 m. Hi ha un pas
quants metres. Les interseccions del carrer Sant Joan amb els carrers Requesens i Nou 
de Sant Joan els passos de vianants no disposen de guals adaptats.

 

Figura 5.2 Pas de vianants proper a l’accés nord i vorera del carrer Sant Joan

Figura 5.1  Accessos al Castell de Peralada 

Font: Lavola. 

A continuació s’exposen les condicions d’accessibilitat per al vianant dels vials de l’entorn del 

l carrer Sant Joan, en el tram que toca del Castell, hi ha un tram sense vorera, que 
coincideix amb l’accés per al personal i serveis de l’hotel, un altre tram amb una vorera 
molt estreta de tan sols 1,2 m (que coincideix amb l’accés nord) i la resta de la vorera 
mesura 1,5 m. Hi ha un pas de vianants proper a l’entrada nord, però desplaçat uns 
quants metres. Les interseccions del carrer Sant Joan amb els carrers Requesens i Nou 
de Sant Joan els passos de vianants no disposen de guals adaptats.  

Pas de vianants proper a l’accés nord i vorera del carrer Sant Joan 

  
Font: Lavola 

 

A continuació s’exposen les condicions d’accessibilitat per al vianant dels vials de l’entorn del 

toca del Castell, hi ha un tram sense vorera, que 
personal i serveis de l’hotel, un altre tram amb una vorera 

molt estreta de tan sols 1,2 m (que coincideix amb l’accés nord) i la resta de la vorera 
de vianants proper a l’entrada nord, però desplaçat uns 

quants metres. Les interseccions del carrer Sant Joan amb els carrers Requesens i Nou 
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• L’accés sud-est és utilitzat principalment pels vehicles que accedeixen a l’aparcament 
de l’interior del Castell i pels espectadors del festival. L’entrada té un paviment rugós i 
no compleix amb la normativa d’accessibilitat. La connexió amb el solar a tocar de 
l’antic camp de futbol és deficient, per salvar el voral de la carretera GIP-6042 s’ha 
instal·lat una planxa de ferro. 

 
Figura 5.3 Accés sud-est des de la rotonda i pas de vianants per accedir a l’entrada des del solar de l’antic camp de 

futbol. 

   
Font: Lavola 

 
 

• L’accés sud-oest no disposa de cap vorera que l’enllaci amb l’aparcament de Sant 
Sebastià. A part el paviment d’aquesta entrada és rugós i no compleix amb la normativa 
d’accessibilitat. 

• A la rotonda on està ubicada l’accés sud-oest hi ha també una parada de transport 
públic. El recorregut fins a la parada no és adaptat per la manca de guals al pas de 
vianants al carrer Sant Sebastià i la falta d’un pas de vianants a la plaça del Pont. 

 
Figura 5.4 Accés sud-oest des de l’aparcament de Sant Sebastià i paviment davant d’aquesta entrada. 

   
Font: Lavola 
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• Portal per a personal i servei no compta amb cap pas de vianants. A més a més la seva 
ubicació molt propera a una corba molt tancada la fa molt perillosa per la nul·la 
visibilitat dels vehicles que venen del carrer Sant Sebastià. 

Figura 5.5 Portal d’accés per al personal de l’hotel i entorn més immediat. 

   
Font: Lavola 
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5.1.2 PROPOSTES RELACIONADES AMB LA XARXA D’ITINERARIS PER A 
VIANANTS 

 

ACCIÓ 1. DEFINIR LA XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS DE VIANANTS A L’EXTERIOR DEL SECTOR 

 
El plànol 3 d’aquest document mostra la xarxa d’itineraris principals per a vianants que ha de 
donar servei a l’àmbit d’estudi.  Es planteja que l’accés principal al recinte del Castell sigui l’accés 
nord, que és un entrada només per a vianants. Serà la porta per on entrarà i sortirà un volum més 
gran de persones, concretament els usuaris del casino, sala de Banquets, zona de grill i Festival. 

El Castell de Peralada està a un extrem de la trama urbana de Peralada. L’accés al portal nord es 
realitza pel carrer de Sant Joan. Per tal de millorar les condicions per als desplaçaments a peu en 
aquest carrer es planteja: 

• Eixamplar la vorera del carrer Sant Joan del costat del Castell fins a un mínim de 2,0 m 
d’amplada (recomanable a 3,0 m). 

• Reubicar el pas de vianants ubicat a la meitat del vial perquè estigui situat davant de l’accés 
nord. 

• Construir guals de vianants en els passos de les cruïlles amb els c/ Requesens i Nou de St Joan. 

Aquestes actuacions les hauria de portar a terme el promotor del PEU Castell de Peralada, ja que 
tenen incidència molt directe amb la mobilitat generada pel propi PEU, si bé caldrà acordar-les amb 
l’Ajuntament de Peralada.  

 

Els altres accessos tindran un volum menor de desplaçaments, tot i així es recomana una sèrie 
d’actuacions per millorar-ne l’accés a peu:  

• L’accés per la porta sud-oest, destinat a clients de l’hotel i treballadors i artistes dels 
concerts, també es recomana establir una plataforma elevada per garantir una connexió a 
peu segura des de l’aparcament Sant Sebastià, situat al costat d’aquesta entrada. Alhora és 
convenient canviar el paviment de l’entrada per tal que compleixi amb la normativa 
d’accessibilitat.  

• Per garantir l’accés amb transport públic fins a la parada de la rotonda del carrer Sant 
Sebastià amb la carretera C-252 es planteja establir passos de vianants adaptats al carrer 
Sant Sebastià i plaça del Pont. 

• A l’entrada per al personal de l’hotel i serveis es recomana establir una cruïlla elevada, 
d’aquesta manera es garanteix un accés segur a peu per aquest portal. La plataforma elevada 
s’hauria de situar a la intersecció dels carrers St Joan, St Sebastià, D. Clors i Sabateria.  

• Adaptar pas de vianants del carrer Jaume Marquès i Cervera. 

• Enrajolar el tram de vorera del carrer del Camí de la Garriga entre el carrer Germans Serra i 
Bonal  i l’edifici de Correus. 
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ACCIÓ 1. DEFINIR LA XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS DE VIANANTS A L’EXTERIOR DEL SECTOR 

• Establir pas de vianants a la intersecció dels carrers del Camí de la Garriga i el carrer 
Germans Serra i Bonal. 

Aquestes actuacions depassen l’àmbit estricte del PEU Castell de Peralada, si bé comptarà amb 
la col·laboració dels promotors del PEU de Castell de Peralada.. 
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5.2 BICICLETES 

5.2.1 ASPECTES GENERALS 
 
Les condicions orogràfiques faciliten els desplaçaments en bicicleta per al municipi, llevat del 
nucli històric, que està situat en un petit promontori sobre el riu Merdanç, la resta de carrers del 
municipi tenen molt poc pendent. Alhora els vials del municipi, pel poc trànsit que registren,  
permeten la cohabitació de vehicles i bicicletes.  
 
Peralada no compta amb cap carril bici segregat. En relació a la xarxa per a bicicletes disposa 
d’aparcaments per a bicicletes a diferents punts del nucli urbà (Ajuntament, Cafè del Centre, 
cruïlla del carrer Sant Joan amb carrer Sant Llàtzer, pavelló poliesportiu, etc.).  
 
Per Peralada hi passen diferents rutes cicloturísitiques: Itinerànnia, Pirinexus i la ruta de 
Peralada a la serra de l'Altrera, que permeten la connexió amb municipis de l’entorn com ara 
Cabanes, Figueres, Vilabertran, Vilarnadal, Vilanova de la Muga, Mollet de Peralada o Castelló 
d’Empúries. Alguns d’aquests itineraris transcorren per carreteres locals i per tant amb poc 
trànsit. 
 
La ruta Pirinexus és una ruta cicloturística que enllaça les comarques gironines amb el Rosselló. 
El total de la xarxa és de 351 km. 
 
Itinerànnia és una xarxa de senders de 2.500 kms entre les comarques del Ripollès, la Garrotxa i 
l’Alt Empordà. A Peralada la ruta és circular i enllaça amb la població de Cabanes, té una longitud 
total de 15 km. 
 
La ruta de Peralada a la serra de l’Altrera és una ruta cicloturística que passa per Mollet de 
Peralada, Masarac, Serra de l’Altera, Vilarndadal i Cabanes. El recorregut total és de 20 km. 
 

Figura 5.6 Cartells de Pirinexus i de la Ruta de Peralada a la serra d’Altrera. 

   
Font: Lavola 
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A l’entorn del PEU Castell de Peralada hi ha alguns aparcaments per a bicicletes, en concret un 
ubicat al carrer de Sant Joan (davant del forn de pa que es troba inclòs dins de l’àmbit del PEU) i 
l’altra al camí de la Garriga (a menys de 50 metres del PEU).  
 

Figura 5.7 Aparcaments per a bicicletes entorn del PEU Castell de Peralada. 

  

Font: Lavola 
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5.2.2 ACTUACIONS EN RELACIÓ A LA XARXA DE BICICLETES 

ACCIÓ 1. DEFINIR LA XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETES. 

 
El Plànol 4 d’aquest document defineix els itineraris principals per a bicicletes.  
 
Les infraestructures per a bicicletes existents al municipi de Peralada permet una comunicació 
amb la majoria dels municipis del seu voltant i fins i tot amb Figueres. Són rutes cicloturístiques 
que transcorren majoritàriament per pistes i camins, però també per l’interior de municipis i alguns 
trams també per carreteres locals. 
 
La ruta d’Itinerànnia enllaça Peralada amb el municipi veí de Cabanes. 
 
La ruta Pirinexus connecta Peralada, entre d’altres, amb  Figures, Vilabertran, Vilarnadal, Vilanova 
de la Muga i Castelló d’Empúries .  
 
La ruta de Peralada a la serra de l’Altrera uneix Peralada amb Mollet de Peralada, Masarac,  
Vilarndadal i Cabanes.  
 
Per aquest motiu, a l’entorn del PEU es recomana la instal·lació de la senyalització d’alerta per la 
circulació de bicicletes.  
 
Aquesta actuació depassa l’àmbit estricte del PEU Castell de Peralada, si bé comptarà amb la 
col·laboració dels promotors del PEU de Castell de Peralada. 
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ACCIÓ 2. GARANTIR UNA DOTACIÓ MÍNIMA D’APARCAMENT PER A BICICLETES FORA DE LA VIA PÚBLICA 

 
El Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, fixa les 
següents ràtios mínimes d’aparcament per a bicicletes fora de la via pública: 
 

Dotació mínima de places d’aparcament per a bicicletes 

TIPUS D’ÚS NRE. DE PLACES 
Ús d’habitatge 2 places/habitatge o 2 places/100m2 de sostre o fracció 

Ús comercial 1 plaça/100m2 de sostre 

Ús d’oficines 1 plaça/100m2 de sostre 
Ús industrial 1 plaça/100m2 de sostre 

Equipaments docents 5 places/100m2 de sostre 

Equipaments esportius, culturals 5 places/100 places d’aforament 
Altres equipaments públics 1 plaça/100m2 de sostre 

Zones verdes 1 plaça/100m2 de sòl 

Font: Decret344/2006  de regulació dels estudis de la mobilitat generada, 2006. 

 

A l’apartat 4.5 Nombre de viatges generats per cada mode de transport es realitza una previsió de 
quants desplaçaments es faran en mode no motoritzats. Dels dos supòsits realitzats, el que 
generarà una major mobilitat serà els dies que hi hagi festival i màxima activitat de restauració, 
casino i hotel (cas 2). En aquesta situació el nombre de viatges no motoritzats serà de 172, tot ells 
interns. D’acord amb la configuració del municipi, molt compacte i on les distàncies són curtes és 
de preveure que gairebé tots aquests desplaçaments es facin a peu i seran molt pocs els que es 
realitzin en bicicleta.  
 
Per tant per calcular la dotació mínima d’aparcaments per a bicicletes no s’ha fet servir les ràtios 
del Decret, sinó que s’ha previst una nombre que s’ajusti a la possible demanda. En aquest sentit 
es proposa el següent proveïment de places de bicicletes:   
 

• Establir 6 places d’aparcament a la zona de l’hotel, que previsiblement seran utilitzats 
pels clients de l’hotel per fer excursions de lleure a l’entorn de Peralada. 

• Establir 6 places d’aparcament a la zona de restauració. Pensada pels treballadors del 
recinte del Castell de Peralada però també pels usuaris de la zona de grill. 

• Una dotació de com a mínim 3 places d’aparcament destinats a treballadors (fora de 
l’accés al públic).  

Per tant, la dotació mínima de places de bicicletes per l’àmbit d’estudi és de 15. En el cas que la 
demanda d’aparcament superi l’oferta plantejada s’anirà ampliant el nombre de places 
d’aparcament. 
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ACCIÓ 2. GARANTIR UNA DOTACIÓ MÍNIMA D’APARCAMENT PER A BICICLETES FORA DE LA VIA PÚBLICA 

S’aconsella la implantació d’aparcaments de tipus “universal”, és a dir una U invertida a tots els 
usos i ubicar-los en punts amb una bona seguretat. 

  

Font: Manual de disseny de les vies ciclistes de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

 

De forma orientativa cal preveure una reserva d’un espai d’1-1,5 m2 per cada plaça d’aparcament 
per a bicicletes. 

Aquesta actuació l’haurà de portar a terme el promotor del PEU Castell de Peralada. 
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5.3 TRANSPORT COL·LECTIU 

El nucli urbà de Peralada compta amb una oferta de 3 línies de transport públic interurbanes. Les 
línies són operades per l’empresa SARFA i Ampurdan Bus. En concret es tracta de: 
 

• Línia Figueres – Vilajuïga – Garriguella.  

• Línia Figueres – Sant Climent – Garriguella.  

• Línia Figueres – Roses.  

 
A continuació es detallen les principals característiques de cadascuna de les línies. 
 
 

Taula 5.1 Característiques de les línies de transport públic amb incidència a l’àmbit d’estudi 
 

LÍNIA PARADES PROPERES OPERADOR 

EXP/DIA  

FEINER DISSABTES I 
FESTIUS 

Destí 
Figueres 

Origen 
Figueres 

Destí 
Figueres 

Origen 
Figueres 

Figueres-Vilajuïga-
Garriguella 

 

c. Camí de la Garriga 
  
rotonda c. St. Sebastià 
carretera C-252 

Ampurdan bus 3 2 1 1 

Figueres-Sant 
Climent-Garriguella  

c. Camí de la Garriga 
  
rotonda c. St. Sebastià 
carretera C-252 

Ampurdan bus 1 3 1 2 

Figueres – Roses   rotonda carrer Sant Llàtzer 
amb la carretera GIP-6042 

Sarfa 4 4 4 4 

TOTAL 8 9 6 7 

 
Font: diversos operadors 

 

La línia Figueres-Vilajuïga-Garriguella té parada a les següents poblacions: Figueres, Vilabertran, 
Cabanes, Peralada, Vilanova, Pedret i Marçà, Vilajuïga, Garriguella i Vilamaniscle. 
 
La línia Figueres-Sant Climent-Garriguella té parada a les següents poblacions: Figueres, 
Vilabertran, Cabanes, Peralada, Vilarnadal, Masarac, Capmany, Sant Climent, Espolla, Mollet, 
Rabós, Delfià i Garriguella. 
 
La línia Figueres-Roses té parada a les següents poblacions: Figueres, Peralada, Pedret i Marçà, 
Vilajuïga, Pau, Palau Saverdera i Roses. 
 
La figura següent mostra les parades entorn de l’àmbit del PEU Castell de Peralada.  
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La parada de bus situada al carrer Camí de la Garriga dista 150 m de l’accés nord del Castell de 
Peralada. Les condicions de la parada són bones: consta d’una marquesina i disposa 
d’informació de les 2 lí
Garriguella). L’entorn 
dels fanals redueix l’amplada útil en algun punt fins als 1,1 m. L’itinerari fins 
per a vianants continua per un pas de vianants adaptat i semaforitzat, que creua l’avinguda de la 
Principal de Peralada, i pel carrer Sant Joan. 

 
Figura 5.9 Parada del carrer camí de la Ga

 

C-252 
Camí Sota el Parc

Parada bus Accé
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Figura 5.8 Parades d’autobús a l’entorn del Castell de Peralada

Font: ICGC. 

parada de bus situada al carrer Camí de la Garriga dista 150 m de l’accés nord del Castell de 
Peralada. Les condicions de la parada són bones: consta d’una marquesina i disposa 
d’informació de les 2 línies que hi  paren (Figueres-Vilajuïga-Garriguella i Figueres

. L’entorn immediat és accessible: la vorera té una amplada de 1,9 m si bé la ubicació 
dels fanals redueix l’amplada útil en algun punt fins als 1,1 m. L’itinerari fins 
per a vianants continua per un pas de vianants adaptat i semaforitzat, que creua l’avinguda de la 
Principal de Peralada, i pel carrer Sant Joan.  

Parada del carrer camí de la Garriga, les voreres són amples però el fanals estan mal ubicats

  
Font: lavola 
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parada de bus situada al carrer Camí de la Garriga dista 150 m de l’accés nord del Castell de 
Peralada. Les condicions de la parada són bones: consta d’una marquesina i disposa 

Garriguella i Figueres-Sant Climent-
a vorera té una amplada de 1,9 m si bé la ubicació 

dels fanals redueix l’amplada útil en algun punt fins als 1,1 m. L’itinerari fins a la porta d’accés 
per a vianants continua per un pas de vianants adaptat i semaforitzat, que creua l’avinguda de la 

rriga, les voreres són amples però el fanals estan mal ubicats 
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La parada d’autobús de la rotonda del carrer Sant Sebastià i la carretera C-252 consta d’un pal de 
parada sense informació. Està acompanyada per un banc per seure. Hi paren les mateixes línies 
que a la parada situada al camí de la Garriga: les línies Figueres-Vilajuïga-Garriguella i Figueres-
Sant Climent-Garriguella. La seva situació és molt propera a l’accés sud-oest del Pla Especial 
Urbanístic, a uns 100 m. Les condicions per arribar-hi, però, són deficients, concretament per la 
manca de vorera en un petit tram i pels passos de vianants, que o bé no estan adaptats o bé no 
existeixen. Les voreres existents mesuren 1,5 m d’amplada. 
 
Figura 5.10 Parada situada a la rotonda del carrer Sant Sebastià amb la carretera C-252 i accés a la porta d’entrada 

sud-oest del recinte 

   
Font: lavola 

 
 
La tercera parada del municipi està ubicada a la rotonda del carrer Sant Llàtzer amb la carretera 
GIP-6042, a  25 m de l’accés principal sud-est del Castell de Peralada. Aquesta parada disposa 
d’un pal de parada amb la informació de la única línia que hi para (Figueres – Roses). Per accedir 
al recinte s’ha de creuar el carrer Sant Llàtzer per un pas de vianants que no està adaptat. 
Aquesta entrada del recinte té un ferm rugós, fet amb ciment i còdols que sobresurten. Per tant 
no és llis i no compleix amb el Codi d’Accessibilitat.  

 

Figura 5.11 Parada de la rotonda del carrer Sant Llàtzer amb la carretera GIP-6042 i pas de vianants que creua el 
carrer Sant Llàtzer. 

   
Font: lavola 
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Per altra banda, durant els dies d’actuació a l’auditori hi ha un servei d’autobús del festival, el 
qual en funció de la demanda preveu se disposa de dues rutes:  
 

• Ruta Barcelona – Peralada – Barcelona. El surt de Barcelona (Rda. St. Pere, 21) i marxa 
de Peralada quan finalitza el concert.  

• Ruta Baix Empordà, que s’atura a Sant Feliu de Guíxols (estació d’autobusos), platja 
d’Aro (estació d’autobusos), Palamós (taquilla Sarfa), Palafrugell (estació d’autobusos) 
i Peralada. Al finalitzar el concert aquest servei fa la ruta inversa.  

 
L’any 2015, només funcionava la línia de Barcelona, i aquest servei es va realitzar en 12 
ocasions, transportant un total de 189 persones (una mitjana de 15 ocupants/bus). Per la seva 
banda, l’any 2016 es va incorporar la ruta del Baix Empordà i aquest servei va funcionar 12 
ocasions en la ruta de Barcelona i 10 en la del Baix Empordà, transportant un total 196 persones 
(una mitjana de 9 ocupants/bus).  
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5.3.1 PROPOSTES RELACIONADES AMB LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 

ACCIÓ 1. GARANTIR LA COBERTURA I CAPACITAT DEL TRANSPORT COL·LECTIU 

 
En el plànol 5 es mostra la xarxa d’itineraris de transport públic. 
 
El sector disposa d’una bona cobertura de transport col·lectiu, l’accés nord dista 150 m de la 
parada del carrer de la Garriga (línies Figueres-Vilajuïga-Garriguella i Figueres- Sant Climent-
Garriguella) i 360 m de la parada de la rotonda del carrer Sant Llàtzer amb la carretera GIP-6042 
(línia Figueres-Roses).  
 
La demanda màxima prevista en transport públic és d’uns 82 desplaçaments diaris associats als 
banquets, casino i hotel, que poden ser assumits per l’oferta de actual d’autobús actual. 
 
Els dies de festival hi ha una demanda extra dels assistents al concert i que s’ha quantificat en 157 
desplaçaments (màxim de 75-80 usuaris). Aquests viatges seran coberts en la seva majoria pel 
servei d’autobusos que organitza el propi festival. 
 
L’oferta de transport públic a les parades de l’entorn del Castell de Peralada permet tenir una 
connexió amb els principals municipis del seu entorn, Figures i Roses, i també amb poblacions 
veïnes com Pedret i Marçà o Vilabertran. Contretament disposa els dies feiners de 8 expedicions 
diàries amb destinació Figueres i 9 expedicions diàries en sentit contrari. Els dissabtes, diumenges 
i festius es redueixen a 6 i  7 expedicions respectivament. Les connexions amb Roses són 4 en 
cada sentit tots els dies de la setmana. L’oferta és la mateixa durant tota l’època de l’any, inclòs el 
període estival. 
 

Taula 5.2  Poblacions connectades amb Peralada de dia amb autobús (expedicions per sentit/dia) 

POBLACIÓ 
 

FEINER DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS 

DESTINACIÓ 
FIGUERES 

PROCEDENT 
DE FIGUERES 

DESTINACIÓ 
FIGUERES 

PROCEDENT DE 
FIGUERES 

Figueres 8 9 6 7 

Roses 4 4 4 4 

Pedret i Marçà, Vilajuïga 7 6 5 5 

Cabanes, Vilabertran 4 5 2 3 

Sant Climent Sescebes, Espolla 1 3 1 2 

Garriguella 3 3 1 2 
 

La demanda d’usuaris en transport públic al PEU és d’uns 82 viatgers/dia (41 anades i 41 
tornades), que suposaria un increment de 6 usuaris/expedició. Aquest increment de la demanda 
resulta assumible per l’oferta de transport col·lectiu actual, sense necessitat d’incrementar el 
nombre d’expedicions. 

Per altra banda, tal i com s’ha comentat a l’apartat 5.1. d’aquest document, resulten necessàries 
algunes actuacions per garantir l’accessibilitat fins al punt de parada, que permetran solucionar les 
mancances actuals. 
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ACCIÓ 2. AUGMENTAR EL SERVEI ACTUAL D’AUTOCAR ELS DIES DE FESTIVAL. 

 
Actualment els dies d’actuació a l’auditori la pròpia organització del festival ofereix un servei 
de transport col·lectiu per accedir al Castell de Peralada amb l’objectiu de garantir un 
desplaçament bo i còmode. S’ofereixen dos recorreguts, un que enllaça Barcelona amb 
Peralada i un altre que enllaça Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, Palamós, Palafrugell amb 
Peralada. L’horari d’arribada és cap a les 20.00h, dues hores abans de l’inici de l’espectacle. 
 
Es recomana mantenir el servei actual i augmentar el nombre de rutes que permetin accedir 
al festival des d’altres ciutats. En funció de l’estudi del lloc de residència dels assistents al 
festival es decidirà l’origen d’aquestes noves rutes (Girona, Figueres, Perpinyà, etc.). 
 
Aquesta actuació l’haurà de portar a terme el promotor del PEU Castell de Peralada. 
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5.4 VEHICLE PRIVAT 

5.4.1 ASPECTE GENERALS 

El Pla Territorial Parcial de les comarques gironines, classifica la xarxa viària d’abast 
supramunicipal de l’entorn de l’àrea d’estudi de la següent manera: 
 

• Vies estructurants primàries: Garanteixen l’accessibilitat amb bones prestacions en termes 
de velocitat de recorregut i de capacitat i impliquen la necessitat de variants ben integrades 
a les necessitats d’accessibilitat del nucli i al seu desenvolupament urbà. Les principals vies 
estructurants amb incidència a l’àmbit d’estudi són les carreteres AP-7 i N-II en les 
connexions nord-sud i la carretera N-260 en la connexió est-oest.  

o La carretera N-260 transcórrer pel terme municipal de Peralada,  si bé 
allunyada de nucli urbà. Enllaça amb la carretera N-II, quan aquesta via voreja la 
ciutat de Figueres. La carretera N-II connecta amb l’autopista AP-7.  

• Vies integrades: Garanteixen l’accessibilitat a zones del territori amb demandes febles i 
formen una xarxa entre nuclis petits. La integració a l’entorn físic on transcorren és molt 
elevada i contempla les carreteres: 

o C-252 connecta Peralada amb Garriguella a l’est i amb Vilabertran i Figueres 
cap a l’oest. 

o GIP-6042 connecta Peralada amb la carretera N-260. És la via principal d’accés 
al municipi. 

o GIP-6021 connecta Peralada amb Mollet de Peralada i Sant Climent Sescebes.  
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Figura 5.12  Xarxa viària a l’entorn de Peralada 

 

Font: ICGC. 
 
Les darreres dades públiques de la intensitat de trànsit d’aquesta xarxa són les següents:  

• C-252, que compta amb una intensitat de 1.556 vehicles/dia (any 2013), dels quals un 
1,64% correspon a vehicles pesants.  

• GIP-6042, que compta amb una intensitat de 4.210 vehicles/dia (any 2013), dels quals un 
3,98% correspon a vehicles pesants.  

 

5.4.2 XARXA VIÀRIA AMB INCIDÈNCIA A L’ÀMBIT DE L’ESTUDI 

L’accés principal a l’àmbit del Pla Especial Urbanístic és a través de la carretera N-260 i 
posteriorment per mitjà de la carretera GIP-6042. Ja dins del nucli urbà s’utilitzen el carrer Sant 
Llàtzer, l’avinguda de la Principal de Peralada i el carrer de Sant Joan.  
 
Un altre possible recorregut per arribar al Castell de Peralada és a través de la carretera C-252 i ja 
dins del nucli urbà utilitzant els carrers Sant Sebastià i Sant Joan.  
 



 
 

 

44 

Figura 5.13. Xarxa viària a l’entorn de
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vehicles podran ser perfectament absorbits per la carretera GIP-6024. Cal dir que no tots ells  
vehicles són nova mobilitat generada, ja que l’aforament actual de l’auditori passa de 1.800 
espectadors a 2.500 i per tant cal esperar un increment d’un 30-35% respecte a la situació 
actual. 
 
A l’hora de finalització dels concerts la sortida també és esglaonada, però en menor mesura. 
S’acostuma a fer música en viu als jardins del Castell i l’afluència al Casino augmenta. A les 
00:00h  la intensitat de la GIP-6042 és molt baixa i els 850 vehicles dels assistents al festival 
podrien ser assumits per aquesta via en el cas que tots els vehicles sortissin en una franja d’una 
hora.  
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5.4.4 PROPOSTES EN RELACIÓ AL VEHICLE PRIVAT 

 

ACCIÓ 1. DEFINIR LA XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VEHICLES. 

 
El plànol 6 d’aquest document defineix la xarxa d’itineraris principals per a vehicles 
motoritzats als voltants del sector. Es considera xarxa viària principal: 

• AP-7 xarxa viària principal supramunicipal. 

• N-II xarxa viària principal supramunicipal. 

• C-252  carretera comarcal que comunica Figueres amb Vilabertran, Peralada i Garriguella.  

• GIP-6042 principal carretera d’accés a Peralada. Enllaça amb la carretera N-260.  

• GIP-6021 carretera  que connecta Peralada amb Mollet de Peralada i Sant Climent 
Sescebes 

Els carrers de la trama urbana que permeten arribar fins a les entrades del sector, i que alhora 
fan de circumval·lació de l’àmbit del PEU Castell de Peralada són: carrer Sant Llàtzer, avinguda 
de la Principal de Peralada, carrer Sant Joan, carrer Sant Sebastià i Camí Sota el Parc. 
 
Dins del sector no hi ha cap vial públic.  
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ACCIÓ 2. SENYALITZAR L’ACCÉS A L’APARCAMENT ELS DIES DE FESTIVAL. 

 
Durant els dies de festival cal una bona senyalització de l’itinerari d’accés i sortida de 
l’aparcament. Aquesta actuació es veurà complementada amb la disposició d’una llançadora que 
connectarà l’aparcament amb l’accés al recinte.  
 
L’intinerari d’accés i de sortida a l’aparcament no es creuen i per tant es garanteix una bona 
fluïdesa del trànsit rodat.  

 

 Aquesta actuació l’haurà de portar a terme el promotor del PEU Castell de Peralada, si bé haurà de 
comptar amb el vist-i-plau de l’Ajuntament de Peralada. 

 

  



 
 

 

48 

5.5 RESERVES D’APARCAMENT 

5.5.1 NECESSITATS D’APARCAMENT 
 
La necessitat d’aparcament futura amb el festival, el casino, l’hotel i el grill a ple rendiment és de 
1.045 places. Aquesta dotació màxima es podria cobrir amb:  
 

• 45 places d’aparcament intern vinculat a l’hotel 

• 240 places d’aparcament internes (tennis i camí) 

• 10 places aparcament intern artistes 

• 15 places aparcament intern altres 

• 150 places aparcament extern, aparcaments públics actuals.  

• 585 places aparcament extern per definir. La dotació d’espai necessari per cobrir amb 
aquesta demanda és d’uns 16.000 m2 (27,5 m2 per vehicle). 

 
Els dies que no hi ha festival la necessitat d’aparcament futura amb el banquet, el casino i l’hotel 
i el grill a ple rendiment serà de 445 places. Aquesta dotació màxima es podria cobrir amb:  

• 45 places d’aparcament intern vinculat a l’hotel 

• 240 places d’aparcament internes (tennis i camí) 

• 160 places aparcament extern, aparcaments públics actuals.  

 
  

5.5.2 RESERVES D’APARCAMENT AMB INCIDÈNCIA A L’ÀMBIT DE L’ESTUDI 
 
El nucli urbà de Peralada té una important demanda d’aparcament forà els mesos d’estiu, 
vinculat a visitants del nucli antic, en bona mesura associats a la polaritat que exerceix les 
diferents instal·lacions del Castell de Peralada.  
 
La dotació actual d’aparcament a l’interior del recinte del Castell de Peralada és de 240 places 
(160 places al sector tennis i 80 al camí i la bifurcació), a les quals cal sumar-hi 25 places més 
(10 a la zona dels artistes) i 15-20 al sector oest del castell. Aquesta dotació com a mínim es 
mantindrà amb el desenvolupament del Pla Especial.  
 
L’oferta d’aparcament existent a l’entorn del Castell és de 1.235 places. Està formada per 
aparcaments (350 places), solars utilitzats com aparcament (595 places) i les places a la via 
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pública situades a l’est de l’eix viari format pels carres Sant Llàtzer i Comte de Savella (290 
places).  
 
 
Els principals aparcaments del municipi són:  
 

• Aparcament ubicat al camí de la Garriga, compta amb una dotació de 101 places (incloses 
4 places per a persones amb mobilitat reduïda). Aquest aparcament es troba a 230 
metres del principal accés nord del PEU, les condicions per accedir-hi a peu són prou 
bones; tot i que presenta les mateixes mancances per arribar-hi des de la parada de 
transport públic ubicada en aquest carrer, explicades a l’apartat 5.3.1. Xarxa de transport 
col·lectiu amb incidència a l’àmbit d’estudi. 

• Aparcament de la zona esportiva municipal, compta amb una dotació per 158 places. 
Aquest aparcament és a 245 metres del principal accés nord del PEU. El principal 
inconvenient per l’accés a peu és l’estretor de les voreres de la cruïlla entre el carrer del 
Comte de Savallà i el carrer Sant Joan i la falta d’un gual en el pas de vianants al carrer Sant 
Joan. 

• Aparcament de Sant Sebastià, compta amb una dotació d’unes 91 places. Aquest 
aparcament es troba a uns 400 metres del principal accés nord del PEU, el recorregut 
passa pel nucli antic (a través de la plaça del Pont i els carrer del Call i del Carme) i el carrer 
Sant Joan. Malgrat l’accés més directe és pel carrer Sant Sebastià, per aquesta via no hi 
poden transitar els vianants per falta de voreres. El carrer Sant Joan les voreres són molt 
estretes, mesuren menys de 1 m, i els passos de vianants no compten amb guals de 
vianants. Les condicions per als desplaçaments a peu a les vies esmentades del nucli 
antic són bones. 

Els dies de festival els vehicles dels espectadors, que no aparquen a l’interior del Castell ni a 
l’aparcament de Sant Sebastià, aparquen en un solar a tocar de l’antic camp de futbol, quan 
aquest està ple també ocupen el que havia estat el terreny de joc. Aquest solar només es fa 
servir els dies de concert i té una capacitat d’unes 480 places. En un futur aquest espai no podrà 
ser utilitzat com aparcament per la construcció del nou celler dels vins i caves Castell de 
Peralada.  
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Figura 5.14 Places d’aparcament actual a l’entorn i a l’interior del PEU Castell de Peralada.

 Font: 

 
Els solars tenen una capacitat de 595 places. El més important és el de l’antic camp de futbol 
amb una capacitat per a uns 480 vehicles. Dos més estan situats al carrer Camí de la Garriga, i  
tenen una capacitat de 43 i 48 places. El més petit és al costat del CAP i hi caben 24.
 
L’oferta d’aparcament a la via pública més propera a l’àmbit del PEU és de 290 places i està 
situat a l’est de l’eix format pels carrer pels carres Sant Llàtzer i Comte de Savella.
 
S’estima que només un 15% de l’oferta actual d’aparcament externa al Castell de 
lliure a les hores prèvies dels concerts i per tant podran ser utilitzada pels usuaris que vagin al 
festival. De les 1.235 places disponibles avui en dia, s’estima que només 150
ocupades pels vehicles dels espectadors. Com s’ha es
camp de futbol no s’hi podrà aparcar pel canvi d’ús d’aquest espai. Les altres 650 places hi 
aparcaran els vehicles dels veïns o d’altres visitants del municipi. És de preveure que la major 
disponibilitat de places per aparcar els vehicles dels pels assistents als concert es concentrarà 
en els solars, seguit dels aparcaments i en molt poca quantia en els vials. 

Places d’aparcament actual a l’entorn i a l’interior del PEU Castell de Peralada. 

Font: Lavola sobre cartografia ICGC. 
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Taula 5.3 Places d’aparcament actuals a l’entorn del PEU Castell de Peralada. 

TIPUS D'APARCAMENT NOM Nº PLACES 

Nº PLACES 
DISPONIBLES 

ESPECTADORS EN 
EL FUTUR 

Aparcament Camí de la Garriga 101 

50 Zona esportiva municipal 158 

Sant Sebastià 91 

Total 350 50 

Solar 

 

Antic camp de futbol (temporal, 
només els dies de festival) 

480 0 

Centre assistència primària 24 

80 c. Camí de la Garriga - c. Toló 43 

c. Camí de la Garriga - c. Germans 
Serra i Bonal 

48 

Total 595 80 

Vials pg. de  Catalunya 19 

10 

c. Toló 16 

c. Sant Pere de Rodes 25 

c. Aragó 20 

c. Rosselló 27 

Camí de la Garriga 66 

c. Germans Serra i Bonal 48 

c. Compositor Joaquim Serra 31 

c. Jaume Cervera i Marquès 28 

c. Coromina 10 

Total 290 10 

Total 1.235 150 

Font: Lavola. 
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5.5.3 PROPOSTES EN RELACIÓ A LES RESERVES D’APARCAMENT 
 

ACCIÓ 1. ESTABLIR UN NOU APARCAMENT DESTINAT ALS ESPECTADORS DEL FESTIVAL. 

 
El canvi d’ús de l’aparcament de les granges del Castell, que passarà a acollir el nou celler de vins 
i caves Castell de Peralada, i l’augment de mobilitat en vehicle privat motivat per l’ampliació de 
l’aforament de l’auditori, fa necessari buscar un nou solar per ser utilitzat com a aparcament els 
dies del Festival. 
 
La capacitat d’aquest aparcament ha de ser de gairebé 600 places aparcament. La superfície 
necessària per cobrir aquesta demanda és d’uns 16.000 m2 (27,5 m2 per vehicle) (valor 
orientatiu). 
 
Es planteja que el nou aparcament es situï en un camp situat al carrer del Camí de la Garriga, 
entre els carrers de Sant Pere de Rodes i Rosselló, tal i com mostra l’ortofotografia següent: 
 

 
 

La propietat de la parcel·la proposada és la mateixa que els promotors del PEU del Castell de 
Peralada.  
 

A causa de la distància entre l’aparcament i l’àmbit del PEU, 400 m, es planteja establir un 
autobús llançadora entre aquests dos espais. Així els espectadors podran fer el trajecte entre 
l’aparcament i el Castell de Peralada abans de l’inici del concert, o el recorregut contrari quan 
aquest acabi, d’una forma còmode. 
 

Aquesta actuació l’haurà de portar a terme el promotor del PEU Castell de Peralada, si bé haurà de 
comptar amb el vist-i-plau de l’Ajuntament de Peralada. Així mateix,  en el cas que en un futur no es 
disposi d'aquesta bossa d'aparcament caldrà buscar una alternativa amb la mateixa dotació.  
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ACCIÓ 2. ESTABLIR PUNTS DE RECÀRREGA PER AL VEHICLE ELÈCTRIC. 

 
Els aparcaments de dins de l’àmbit del PEU donarà compliment al Reial Decret 1053/2014. ITC 
BT 52 de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquest estableix la previsió d’una dotació 1 punt per 
cada 40 places d’aparcament per a: 

• Aparcaments o estacionaments de flotes privades, cooperatives o d’empresa, o els 
d’oficines, per al seu propi personal o associats.  

En aquest sentit es considera necessari disposar d’una dotació inicial per a 4 vehicles (1 a 
l’hotel i els altres 3 a l’aparcament interior), ampliable fins a 7 places (2 a l’hotel i 5 a 
l’aparcament interior).  
 
Aquesta actuació l’haurà de portar a terme el promotor del PEU Castell de Peralada. 
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ACCIÓ 3. ESTABLIR ESPAIS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA (C/D) 

 
El Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada referents a 
plans urbanístics fixa les següents pautes referent a la càrrega i descàrrega: 
 

• S'ha de tenir en compte que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les 
mercaderies a l'interior dels nuclis urbans, aquests contemplin les següents 
reserves de places de 3 x 8 metres a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies: 

•  Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per 
cada 8 establiments. 

• Ús d'oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 

 
D’acord amb el que estableix el Decret cap dels usos previstos al PEU requereix 
necessàriament una previsió d’espais per a la càrrega i descàrrega de mercaderies. No 
obstant això, resulta recomanable preveure el següent:  
 

• Mantenir el moll de càrrega i descàrrega existent a l’auditori.  

• Preveure un espai de C/D a la zona de l’hotel.  

• Preveure dos espais de C/D a la zona del nou edifici destinat a banquets i actes 
diversos. Aquest accediran / sortiran des de la rotonda sud del PEU i disposaran d’un 
vial de servei intern al PEU per accedir a la zona de C/D.  

Aquesta actuació l’haurà de portar a terme el promotor del PEU Castell de Peralada. 
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ANNEX CARTOGRÀFIC 
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1 Antecedents 
Albert Texidor d’ACTIO es posa en contacte amb Vicente Medina per a sol·licitar una anàlisi 

hidràulica dels resultats d’inundabilitat existents per al Riu Muga al seu pas per Peralada. 

Aquest resultats formen part, en el seu desenvolupament i actualització, de les competències 

de l’Agencia Catalana de l’Aigua (A.C.A.). 

L’anàlisi sol·licitada incorpora una topografia de detall que s’ha realitzat per a avaluar la 

validesa dels resultats en uns punts molt concrets del territori, la modificació dels quals es 

prou petita per a no justificar una modelització addicional a la existent. 

2 Introducció 
La zonificació a l’àmbit de La Muga segons el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU) i el 

Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) es basa en la interpretació dels resultats 

obtinguts en la Planificació d’Espais Fluvials (P.E.F.) de La Muga. 

Aquest estudi incloïa la creació d’un model hidràulic de l’àmbit fluvial del riu. En aquest cas 

particular es va fer ús del model SOBEK. Aquest punt és important per entendre l’abast i 

precisió en els resultats. 

El model SOBEK desenvolupat per Deltares és capaç de calcular inundacions en grans àrees 

planes, com correspon a un desenvolupament dut a terme als Països Baixos. Per tant és, a 

priori, l’adient per a La Muga en la zona en estudi. 

SOBEK combina l’ús d’un model 1D per a les lleres amb un 2D per a les planes, amb 

solapament entre ambdós. Els detalls de l’acoblament, la validació i els esquemes numèrics 

són una incògnita, possiblement per pràctiques de confidencialitat de Deltares. Tot i això és 

comunament acceptat com a eina de modelació adequada. 

Aquesta aproximació de combinar dos models solapats per a rius amb planes d’inundació ha 

quedat obsoleta, la pròpia Deltares s’ha decantat per l’ús d’una malla no estructurada, 

substituint en l’actualitat a SOBEK per altres models.  

La modelació de grans àrees és molt exigent en quant a recursos computacionals, 

probablement per això el P.E.F. de La Muga es va fer amb una malla de càlcul de 25x25 metres 

(625 m2 per cel·la). Aquesta baixa resolució de la malla dona lloc a imprecisions com la que 

motiva aquesta nota tècnica. 

La informació de partida per a la elaboració dels P.E.F. era la malla topogràfica (MDT) de 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC, en aquella època ICC). Aquesta malla tenia 

una resolució de 1x1 m, per tant extremadament detallada, com corresponia a un estudi de 

l’abast d’un P.E.F. La malla s’havia obtingut a partir d’un vol LIDAR d’alta resolució. 

La transformació d’un LIDAR a un MDT de 25x25 té dos passos seqüencials. En un primer es fa 

una classificació en 8 categories del LIDAR en funció de si es tracta de terreny, edificis, 

vegetació... Com que el producte final correspon a un MDT (Model Digital del Terreny) i no a 
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un MDE (Model Digital d’Elevacions) es descarten totes les dades no pertanyents al terreny. 

Per tant, ja inicialment, si la classificació ha estat correcta, els murs i altres construccions no 

han d’aparèixer. 

És responsabilitat del model i del modelador hidràulic introduir com a estructures hidràuliques 

tots els elements topogràfics que no formin part del terreny i que tinguin una influència 

important en la inundabilidad. Aquest punt és important ja que aquest estudi es fonamenta en 

l’existència d’uns murs amb capacitat de contenció de les aigües que no han estat contemplats 

pel model hidràulic. 

En segon lloc, una vegada filtrades les dades LIDAR es converteixen en una malla topogràfica 

uniformement distribuïda amb 1x1 metre de resolució. Aquesta era la informació inicial del 

P.E.F. Per a la construcció del model de La Muga s’ha de passar d’una cota topogràfica cada 

metre quadrat a una cada 625 metres quadrats. 

Aquest procés s’anomena upscaling i dona valors diferents en funció de l’algoritme escollit. El 

més important és que els algoritmes recomanats per a dades topogràfiques van orientats a 

definir amb precisió el valor del punt exacte corresponent al centre de la cel·la, no a un valor 

estadísticament representatiu de la cel·la com podria ser la mitja o la moda. Per tant, cel·les on 

hi ha un gradient topogràfic important queden incorrectament representades ja que el valor 

correspon a la cota en el punt central de la cel·la. 

El present estudi pivota sobre els dos elements introduïts en aquest apartat, una estructura no 

introduïda en el model i la baixa resolució de la malla, per tant la pobre representació d’alguns 

elements particulars. 

3 Metodologia 
Fonamentalment el document se centra en representar un a un els resultats corresponents als 

diferents períodes de retorn i comparar-los amb la topografia de detall. És conegut que la 

zonificació de l’espai fluvial es deriva dels resultats dels diferents períodes de retorn. Per a 

aquesta comparació s’ha de tenir en compte una sèrie de detalls tècnics respecte als resultats 

presentats: 

Els models tipus SOBEK donen resultats per a cada una de les cel·les, per tant els resultats 

obtinguts són un valor de calat, velocitat i nivell d’aigua per cada 625 metres quadrats. 

De cara al planejament urbanístic i la zonificació aquest valor és massa alt (venia donat per les 

limitacions computacionals), per tant es fa un nou procés invers a l’anterior anomenat 

downscaling on s’interpolen valors nous a partir dels resultats del model. 

Aquest procés és complex, en general existeixen dues aproximacions. La primera, suposar que 

les cotes d’aigua donades pel model són correctes i a partir d’aquestes calcular els diferents 

calats per a cada una de les noves cel·les. La segona aproximació consisteix a considerar com a 

vàlids els valors del calats i sumar la cota topogràfica per obtenir un nou valor distribuït de la 

cota d’aigua. 
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Com es pot veure la primera aproximació manté la cota d’aigua constant en els 625 metres 

quadrats i la segona suposa com a constant el calat i recalcula els nivells d’aigua (msnm). 

 

 

Figura 1. Imatge superior resultats de calats del P.E.F. de La Muga, inferior, resultats de nivells d'aigua del P.E.F. 
de La Muga. 



 

4 

Per a topografies suaus ambdós resultats són semblants, però per a grans gradients 

topogràfics els resultats són completament diferents. En el cas del P.E.F. de La Muga s’ha 

suposat el calat com a constant i s’ha fet downscaling de la cota d’aigua. 

La Figura 1 mostra els resultats del P.E.F., calats a la part superior i nivells d’aigua a la inferior. 

Es pot apreciar clarament com s’ha optat per assumir com a constants els calats a dins de la 

cel·la, per tant els nivells d’aigua han quedat fortament variables a l’interior de les cel·les de 

càlcul. A la imatge de calats es pot apreciar perfectament la magnitud de les cel·les del model. 

Tots els models emprats per resoldre problemes d’inundabilitat fan servir unes equacions 

fonamentades en que la làmina d’aigua és pràcticament horitzontal o amb pendents petits 

(shallow water) per tant els resultats no haurien d’incorporar salts grans entre cel·les. Més 

enllà del que puguin assumir els models és un fet que en les grans inundacions la superfície de 

l’aigua és pràcticament plana excepte punts singulars. Com es pot apreciar a la figura 1, 

aquesta premissa no s’acompleix en el cas que ens ocupa ja que segons els resultats de la 

modelització es generen importants salts en els punts de contacte entre cel·les contigües, 

especialment a l’interior de la parcel·la dels jardins del castell. 

4 Descripció de l’àmbit 
La parcel·la en estudi correspon al terme municipal de Peralada, en concret a l’àmbit del 

castell. El curs fluvial responsable de la inundabilidad és el Llobregat d’Empordà, afluent de La 

Muga. A la Figura 2 es pot veure el plànol de situació, el requadre vermell indica l’àmbit. Es veu 

a la part Sud La Muga i immediatament al Sud de la parcel·la el Llobregat d’Empordà. 

En aquesta zona el paisatge és molt pla, donant lloc a inundacions molt extenses. 

 

Figura 2. Plànol de situació de la parcel·la en estudi (requadre vermell). 
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La Figura 3 recull el resultat corresponent als calats de 500 de període de retorn. L’objectiu 

d’incloure aquest resultat és per tal d’entendre l’extensió de la inundació així com el fet que la 

parcel·la en estudi constitueix el límit de la zona inundable, en el sentit RLU del terme. 

Es pot comprovar com l’extensió de la inundació supera els 3 km d’amplada, amb unes zones 

seques al voltant del Riu Muga ocasionades per les motes de protecció del riu. 

 

Figura 3. Imatge de la Zona Inundable en l'àmbit d'estudi. 

La Figura 4 conté una imatge de detall de la zona en estudi, ss superposa la topografia de detall 

aixecada sobre la cartografia 1:5.000 de l’ICGC. 
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Figura 4. Detall de la zona en estudi, superposició de la cartografia ICGC 1:5000 i l’aixecament topogràfic de 
detall. 

La Figura 5 presenta l’aixecament topogràfic, les línies gruixudes de la part sud es corresponen 

amb el mur de tancament de la parcel·la del Castell de Peralada. 

 

Figura 5. Topografia de detall de la parcel·la en estudi. 
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La Figura 6 és un detall de la topografia del mur, la línia negra gruixuda és la cara interior del 

mur i la vermella discontínua representa la cota de coronació del mur, entre els 21.42 i 21.85 

msnm. Les cotes de la vorera corresponen al carrer estan entre el 19.23 i 19.27 msnm, per tant 

l’alçada del mur està sempre per sobre dels 2 metres respecte la vorera. 

 

Figura 6. Detall de la part sud de la parcel·la, amb el mur de tancament representat per la línia gruixuda negra i la 
gruixuda vermella discontínua. 

A la Figura 7 s’hi pot veure una foto feta des del carrer del mur, es pot comprovar la solidesa i 

bon estat de la construcció. 

 

Figura 7. Imatge del mur de tancament de la parcel·la. 

La Figura 8 presenta el MDT elaborat per l’ICGC en l’àmbit en estudi, el mapa incorpora 

l’ombrejat per identificar correctament l’orografia del paisatge. Els quadrats negres 

representen les cel·les corresponents al model de càlcul, de 25x25 metres. 
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Figura 8. MDT de l’ICGC superposat amb l'aixecament de detall. Les cel·les de càlcul del model del P.E.F. 
apareixen superposades. 

Els punts verds representen els centres de cel·la, per tant els valors de cotes usats pel model 

hidràulic. Es pot apreciar clarament com amb aquestes cel·les no és possible reproduir 

correctament la topografia i tota la banda perimetral, elevada, de la parcel·la no es recull, de 

manera que ja en aquest punt, sense incorporar el mur de tancament, ja queda clara la pobra 

representació de l’àmbit d’estudi en el model hidràulic. 

A la figura, la línia identificada com A’A correspon al perfil topogràfic de la Figura 9, es pot 

veure clarament la cota topogràfica del monticle sobre el que s’aixeca el mur perimetral. Els 

punts verds es correspondrien amb els centres de cel·la, per tant els valors utilitzats pels 

models. 

A partir de les cotes topogràfiques del mur i de la malla topogràfica es pot concloure que la 

coronació del mur està sempre 2.5 metres per sobre de la cota emprada en el model hidràulic 

(Figura 9). 

A 

A’ 
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Figura 9. Perfil del terreny a l'interior de la parcel·la. 

5 Hidràulica 
Els resultats del model hidràulic s’agrupen per períodes de retorn. En aquest apartat es 

presenten els diferents resultats i posteriorment es realitza un perfil del nivell d’aigua a la zona 

del mur de tancament de la parcel·la, per poder comparar les cotes d’aigua amb les cotes del 

mur de protecció de la parcel·la. 

1 T10: Cota d’aigua 
En la Figura 10 es presenten els resultats del model hidràulic per al període de retorn de 10 

anys. En aquest cas es tracta dels valors de cota d’aigua. Els valors presentats en el fragment 

de la imatge oscil·len entre els 18.5 i 20.5 msnm. 

Es pot veure com la parcel·la apareix com a parcialment inundada, s’aprecia la mota 

corresponent al mur perimetral amb un punt de desbordament identificat amb una línia de 

color vermell, que és la que s’utilitzarà per fer els perfils i comparar les cotes d’inundació amb 

les cotes del mur perimetral obtingudes a la topografia de detall. 

La imatge deixa clar que per al període de retorn de 10 anys la parcel·la es comporta com un 

dipòsit, per tant l’esperable hauria de ser que desbordés a través del punt identificat en la 

imatge i una vegada produït el desbordament s’ompliria el dipòsit assolint una cota d’aigua 

més o menys constant i igual al màxim nivell d’inundació. Per contra, trobem diferencies en el 

nivell d’aigua del dipòsit superiors a 1 metre. 
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Figura 10. Resultats de cota d'aigua per al període de retorn de 10 anys. 

2 T100: Cota d’aigua 
La Figura 11 presenta el resultats corresponents a 100 anys de període de retorn. Es tracta de 

les cotes d’aigua, que a l’interior de la parcel·la arriben a superar els 21 msnm. 

 

Figura 11. Resultats corresponents a la cota d'aigua per a període de retorn de 100 anys. 
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L’extensió inundada s’incrementa notablement sobre la corresponent al període de retorn de 

10 anys, amb un desbordament continu al llarg del perímetre de la parcel·la però per sota de la 

cota de coronació del mur que la corona que, recordem-ho, té una alçada superior als 2 m en 

tota la seva longitud. 

Resulta molt important veure com el resultats semblen “aixecar-se” en la mota perimetral. De 

la mateixa manera s’aprecien les discontinuïtats en els nivells d’aigua, donant fe de que la 

variable emprada per al “downscaling” ha estat el calat, obtenint discontinuïtats en el nivell 

d’aigua amb l’aspecte de mosaic. 

3 T500: Cota d’aigua 
La Figura 12 presenta els resultats obtinguts per al període de retorn de 500 anys, en aquesta 

imatge es marca on hi ha desbordaments segons el model. 

 

Figura 12. Resultats corresponents a la cota d'aigua per a període de retorn de 500 anys. 

La Figura 13 mostra un perfil longitudinal al llarg del mur que permet comparar les cotes de 

coronació i les cotes d’aigua. Es poden apreciar els dos desbordaments, un de 60 cm i l’altre de 

15 cm. 
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Figura 13. Perfil de la làmina de 500 anys i de la cota de coronació. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment aquests valors són conseqüència de la manera com 

s‘interpolen els valors a la malla d’alta resolució. L’esgalonat de l’aigua no té una justificació 

hidràulica. La Figura 14 mostra els nivells d’aigua sobre el perfil de la Figura 9. Es pot veure 

com l’aigua “s’aixeca” sobre el terreny de forma poc natural. Això és conseqüència de sumar 

directament el calat obtingut al punt central de la cel·la amb la malla topogràfica detallada. Si 

en el model s’hagués introduït explícitament el mur no s’hagués produït inundació. 

Sembla que els nivells d’aigua podrien estar al voltant de 1.5 metres sobre el fons de la 

parcel·la, suficients per superar la mota perimetral però no el mur que la corona. 

 

 

Figura 14. Mateixa secció emprada a la Figura 9  en aquest cas mostra els nivells d'aigua corresponents a T500. 
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4 Perfils 
Per tal de fer una comparació més quantitativa entre les cotes de mur i els nivells d’aigua per 

als diferents períodes de retorn es fan perfils en el tram desbordat per a 10 anys de període de 

retorn, sobre la línia vermella  de la Figura 10. Aquests perfils apareixen a la Figura 15. 

 

Figura 15. Comparació dels nivells d'aigua amb la coronació del mur. 

A la figura apareix igualment la cota de la vorera, obtinguda en el mateix aixecament 

topogràfic. Es pot veure com la de 10 anys està per sota de la vorera, per tant en cap cas 

hauria de superar la mota ni el mur ni penetrar a l’interior de la parcel·la. 

La cota de 100 anys està igualment per sota de la cota del mur, amb resguards superiors a 1 

metre respecte la coronació. 

La línia corresponent a 500 anys queda per sota de la coronació en aquest tram però a la 

Figura 12 ja es veia com si que teníem desbordament en dos punts, un de 15 cm i l’altre de 60 

cm. Aquests valors anòmalament alts podrien ser conseqüència del procés d’interpolació, tal 

com mostra la Figura 14. 

6 Conclusions 
Del text recollit anteriorment les conclusions més importants sobre la inundabilidad són: 

1. La zonificació del municipi de Peralada en quant a la seva inundabilidad prové dels 

resultats obtinguts al P.E.F. de La Muga. 

2. La topografia de càlcul d’aquest P.E.F. són cel·les de 25x25 metres, és a dir 625 metres 

quadrats. Tots els detalls topogràfics inferiors a aquesta mida queden incorrectament 

representats. 

3. Per tal de millorar la resolució d’aquest resultats es fa una interpolació fins als 1x1 

metres, equivalent a la topografia d’alta resolució del ICGC. 

4. Aquest procés d’interpolació es fa mantenint els calats constants i no els nivells 

d’inundació, amb la particularitat que això fa “aixecar-se” la làmina d’aigua per sobre 

del terreny. 
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5. La parcel·la en estudi se situa al límit d’inundació del Riu Llobregat d’Empordà, afluent 

de La Muga en el terme municipal de Peralada. 

6. En aquesta parcel·la s’identifiquen dos errors, la falta de la inclusió del mur perimetral 

de la parcel·la de forma explícita en el model i la poca resolució de la malla topogràfica 

de càlcul per representar la mota perimetral de la parcel·la. 

7. Amb aquestes premisses es fa una topografia de detall del mur perimetral i del 

terreny. Es considera que la possible modificació de la inundabilitat és mínima 

respecte al total inundat per tant no condiciona els resultats a la resta del model. 

8. D’aquesta topografia de detall es deriva que les inundacions corresponents a 10 i 100 

anys de període de retorn no haurien d’entrar a l’interior de la parcel·la per tenir una 

cota notablement inferior a la del mur. 

9. La cota d’inundabilitat de 500 anys queda per sobre del mur perimetral, però ho fa per 

l’efecte “d’escalada” sobre el terreny, conseqüència de la manera com s’han interpolat 

els resultats. 

10. És l’atzar el que fa que les cotes del model hidràulic hagin caigut en punts baixos de les 

cel·les i per tant a l’interpolar els valors en els punts alts de les cel·les hagin superat el 

mur perimetral. 

11. Per tant sembla dubtós que les inundacions associades a 10, 100 i 500 siguin capaces 

de superar les cotes del mur perimetral de la parcel·la, per tant s’ha de revaluar la 

zonificació de la parcel·la. 

12. Per tot l’exposat es considera que els resultats del P.E.F. no justifiquen la inundabilidad 

de l’àmbit dels jardins del castell. 

 

 

 

 

 

 

 

    Vicente Medina 
Dr. Enginyer de Camins 
      Prof. Associat UPC 
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8 Acrònims 
A.C.A. (“Agència Catalana de l’Aigua”) 

P.E.F (“Pla d’Espais Fluvials”) 

I.C.C. (“Institut Cartogràfic de Catalunya”) 

I.C.G.C. (“Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya”) 

C.E.S. (“Conveyance Estimation System”) 
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1. ANNEX-01 Fitxa Inventari Patrimoni Arquitectònic del Castell Palau 

de Peralada (Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2016) 
 
IDENTIFICACIÓ 

Nom CASTELL PALAU DE PERALADA 
Adreça C/ Sant Joan, s/n 
Localització Peralada (Alt empordà) 
Estil Gòtic 

Renaixement (Façana oest) 
Historicisme 

 
 

Tipus d’ús Actual 
Original  
Altres 

Lleure (Casino) 
Habitatge (Casa senyorial) 
Industrial (Celler) 

Titularitat Privada 
Estat de 
conservació 

Bo 

 
DESCRIPCIÓ 

Èpoques Segles XIV - // XVI - XVII // XIX Mitjan - 
Descripció Situat dins del nucli urbà actual de la població de Peralada, però fora 

del recinte emmurallat de la vila medieval, a la banda de llevant.  
 
Es tracta d'un edifici de planta rectangular, amb un pati quadrat central, 
i les diverses sales i habitacions ubicades al seu voltant. Aquestes es 
troben cobertes amb teulades a dues vessants, mentre que el pati és 
obert. Consta de planta baixa, pis i altell. A l'est es localitzen dues torres 
de planta circular, descentrades respecte als angles de l'edifici. 
Presenten la base atalussada i un coronament decorat amb corseres i 
merlets bastits amb maó i sostinguts per mènsules de pedra 
motllurades. Les obertures d'aquesta façana són d'arc rebaixat i 
rectangulars, amb emmarcaments de pedra i maó. Entre les dues torres 
destaca un frontó rectangular de maó, amb obertures a mode 
d'espitlleres, repetides també als merlets. 
 
La façana principal, d'estil renaixentista, es troba orientada a ponent. 
Presenta un parament de grans carreus desbastats, dividit per dues 
motllures horitzontals que marquen la distribució interior dels pisos. Al 
centre hi ha la porta d'accés, d'arc de mig punt, amb dues columnes a 
banda i banda amb capitells corintis. Al damunt, l'entaulament presenta 
un escut central d'alabastre dels Rocabertí, molt malmès, emmarcat per 
volutes. Les obertures de la façana són rectangulars, amb guardapols 
decorat amb volutes al pis i galeria d'arquets de mig punt a l'altell. 
 
La façana sud és força diferent i presenta totes les obertures 
rectangulars i es emmarcades amb carreus de pedra, excepte la porta 
d'accés a l'interior que és d'arc rebaixat. A la planta baixa hi ha quatre 
grans finestrals amb sortida a l'exterior i al pis, cinc balcons amb 
guardapols motllurat i llosana sostinguda per mènsules. La façana està 
coronada per un capçer emmerletat decorat, sostingut per una filada 
d'arcs de mig punt disposats a mode de mènsules. El parament és de 
còdols de pedra de diverses mides, lligats amb morter, amb les 
cantonades bastides amb carreus desbastats. 
Al sector nord de l'edifici hi ha tres grans cossos de planta rectangular, 
destinats a diverses dependències actuals del castell. Destaca la façana 
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nord d'aquest conjunt, amb dues grans finestres coronelles gòtiques i 
una porta monumental d'accés al jardí del castell. 
 
Tot el conjunt es troba envoltat per un gran jardí i, a través d'un pont 
bastit al segle XIX, es comunica amb els terrenys del convent del Carme. 

Notícies 
històriques 

L'actual palau es bastí després de l'incendi que l'afectà el 1285. Varen 
ser els vescomtes de Rocabertí que decidiren traslladar la ubicació del 
palau fora muralles. Vers el s. XIV és començà el bastiment del palau 
gòtic, encara que en conserva poc vestigis de la construcció original, 
doncs els darrers segles ha estat restaurat en diverses ocasions. Bona 
part d'aquestes es realitzaren als segles XVI-XVII. Posteriorment al segle 
XVIII es refè l'interior i, a partir de 1875, els darrers comtes de Peralada 
encarregaren un projecte de remodelació a l'arquitecte francès Grant. A 
aquest període corresponen les intervencions neomedievals i el jardí, 
projectat el 1877 per François Duvilliers.  
 
El palau i el convent del Carme -que havia passat a mans dels comtes 
després de la desamortització del 1835- van ser adquirits el 1923 pel 
financer barceloní Damià Mateu, que els va habilitar com a residència i 
museu particular. Els seus successors han convertit una part del palau 
en casino, inaugurat vers el 1979. 

  
INTERVENCIONS 

Anys Obra realitzada 
1877 Projecció jardí 
Mitjans s. XIX Reformes façana superior, ala sud, pati de l'entrada central, torres i 

dependències interiors. 
 
PROTECCIONS 

Protecció BCIN 
Classificació Monument històric 
Núm. Registre / 
Catàleg 

1220-MH 

Disposició Decret 
Data Disposició 22/04/1949 
Publicació BOE 
Data publicació 05/05/1949 

 
FONTS I DOCUMENTACIÓ 

Documentació Nom arxiu Lloc 
 COAC Girona 
Referències 
bibliogràfiques 

Autor Any Títol 

 Badia i Homs, Joan, 
dir. 

1985 L'Arquitectura Medieval de 
l'Empordà. Alt Empordà 

 Català i Roca, Pere 1991 Els castells catalans 
 Padrosa i Gorgot, Inés; 

Padern Ponsí, Joan 
2007 Peralada, talaia entre l'Albera i el mar 

 Pladevall, Antoni 1987 Això és Catalunya. Guia del 
Patrimoni Arquitectònic. 

 Vigué, Joan, dir. 1990 Catalunya Romànica. L'Empordà II 
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2. ANNEX-02 Llistat de les parts de l’edifici del castell i construccions   
annexes assenyalant les condicions tècniques en que es troba cada part 
i quin és el seu valor arquitectònic. 

   

 

Les parts que es relacionen en el següent llistat estan senyalitzades en els 
plànols I-08 i I-10. 
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FAÇANA OCCIDENTAL CLAU = F-OC 

PART General 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC 
DESCRIPCIÓ I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES  

La façana occidental té un valor històric i arquitectònic intrinsec i en 
relació amb la resta del Castell, és la façana principal i de major valor. 

Es tracta d’una façana amb una composició característica del 
Renaixement Civil que data de la segona meitat del s.XVI. La façana 
consta de tres nivells dividits per cornises, en el nivell inferior destaquen 
els relieves que coronen la porta d’entrada amb l’escut que 
originàriament portava una àliga bicèfala, substituït posteriorment per la 
placa d’alabastre i, a cada banda el “Roque”, que es el símbol de la casa 
comtal de Rocabertí. La porta d’entrada porta ferratges de finals del 
s.XVI. Al nivell intermedi (‘piano nobile’) es troben cinc finestres seguint 
els eixos de la composició principal amb pilastres laterals i dintell amb 
cornisa recta. El nivell superior de coronació es composa de una serie de 
obertures petites amb arc de mig punt. 

El material de façana és la pedra natural del país, pintada amb òxid de 
ferro en l’època contemporània. 

 

 

IMATGES 

 

Façana Oest (Foto: Albert Martínez) 

  

Detall de la porta (Foto: Albert Martínez) 
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FAÇANA SUD CLAU = F-SUD 

PART General 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC 
DESCRIPCIÓ I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

La façana sud té un valor arquitectònic intrinsec i en relació amb la resta 
del Castell, datant de la segona meitat del s.XVI.  

Originàriament es tractava d’una façana cega per motius defensius. A 
finals del s.XIX va ser objecte de transformació amb l’obertura de portes al 
nivel baix, finestrals amb marc en pedra perimetral, porticons de fusta i 
balcons i la construcció de un remat neogòtic amb unes petites finestres al 
nivell superior de coronació. 

El material de façana és igualment la pedra natural del país. 

IMATGES 

 

Façana Sud (Foto: Albert Martínez) 

 

Detall Remat (Foto: Albert Martínez) 
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FAÇANA ORIENTAL CLAU = F-OR 

PART General 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC 
DESCRIPCIÓ I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

La façana oriental té un valor arquitectònic intrinsec i en relació amb la 
resta del Castell datant la seva estructura de mitjans del s.XIV, amb 
decoració neogòtica de 1880.  

En els dos extrems laterals presenta dues grans torres característiques 
amb remat emmerletat recolzat sobre arcs rebaixats molt volats i una fina 
motllura sobreposada. L’estructura de la torre esquerra és originària, al 
seu costat es troba una terrassa amb elements gòtics originals muntada el 
1880, amb escultures del s.XV, i escala d’accés exterior aprofitant 
l’estructura d’un antic pou. La part de façana estre les torres conté una 
petita porta d’accès amb un baix-relleu superior, dos finestras al nivell 
intermedi i está rematada amb un fris i un àmpit. 

IMATGES 

 

 

Façana Oriental (Foto: GCA) 
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FAÇANA NORD CLAU = F-NR 

PART General 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC 
DESCRIPCIÓ I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Façana corresponent al cos d’edificació annex al Castell que dona al carrer 
Sant Joan, conegut com “Obra Cremada”, sense valor arquitectònic més 
enllá que la seva relació amb el propi Castell. Es composa de tres volums, 
destacant les dues grans finestres coronelles gòtiques del volum central, 
així com la porta d'accés al jardí oest del castell. 

IMATGES 

 

Façana Nord (Foto: GCA) 

 

Detall Porta accés nord (Foto: GCA) 
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PATI 
CENTRAL 

CLAU = 1-B 

PART Pati central 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC 
DESCRIPCIÓ I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Amb valor històric mès que arquitectònic per la seva relació amb el 
Castell. Les façanes oriental i occidental son de mamposteria amb un gran 
ràfec en voladís i dues finestres plateresques del s.XVI procedents del 
palau de Zavellà a eix amb les portes d’arc rebaixat. Rellotge en la oriental 
construït a Paris al 1885 amb mosaic. Les façanes nord i sud arrebossades 
amb imitació de totxo i pedra. El nivell inferior es resol amb un pòrtic 
d’entrada amb columnetes en el muntant i arcs rebaixats conopials. A 
cada banda s’incorporen dues portes gòtiques. 

ÚS PRIVAT – Pati interior descobert sense ús específic 

TRANSFORMACI
ONS 

Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa del 
departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

Façana Occidental i Façana Oriental  

 

Façana Nord i Sud 
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PLANTA BAIXA CLAU = 2-B 

PART Saló de bitlles 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

El seu estat actual correspon a la reforma feta pels comtes al 1870.  

Sostre de volta de motllo d’escaiola amb decoració en relleu. 

Obertures corresponents a la façana de migdia. 

ÚS PRIVAT – Saló privat 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior del Saló de 
Bitlles  
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PLANTA BAIXA CLAU = 3-B 

PART Menjador 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

El seu estat actual correspon a la reforma feta pels comtes al 1870.  

Sostre de volta de motllo d’escaiola amb decoració en relleu. 

Obertures corresponents a la façana de migdia. 

ÚS PRIVAT – Menjador privat 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

 

 

Interior del menjador privat  
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PLANTA BAIXA CLAU = 4-B 

PART Office 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

El seu estat actual correspon a la reforma feta pels comtes al 1870.  

Sostre de volta amb totxo vist a sardinell. Accés directe des del pati 
interior a través del planxador. 

ÚS PRIVAT – Office de la cuina privada 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior de l’office de la cuina privada  

 

Detall Remat (Foto: Albert Martínez) 

 

 

PLANTA BAIXA CLAU = 5-B 

PART Cuina 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

El seu estat actual correspon a la reforma feta pels comtes al 1870.  

Sostre de volta amb totxo vist a sardinell. Accés des de l’office. Una 
part de la cuina originària es va incorporar a la recepció del Casino.  

ÚS PRIVAT – Cuina privada 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior de la Cuina  
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PLANTA BAIXA CLAU = 6-B 

PART Antiga presó 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Peça destinada, presumptament, a presó del castell. Conserva, en el 
sostre de volta de guix, anella de ferro per lligar. Actualment es 
destina a vestíbul de la residència privada. S’accedeix des del pòrtic 
d’entrada al pati, mitjançant una de les dues portes gòtiques afegides 
en aquest. 

ÚS PRIVAT – Vestíbul privat 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestíbul privat  

 

 

 

 

PLANTA BAIXA CLAU = 7-B 

PART Escala 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Cos d’edificació afegit al pati central en la reforma de 1870 que conté 
una escala de fusta de pi mallorquí, per a ús privat, i que comunica 
amb les dues plantes. 

ÚS PRIVAT – Escala 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de fusta  
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PLANTA BAIXA CLAU = 8-B 

PART Magatzem 

ÚS PRIVAT – Magatzem privat 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

S’accedeix des del pòrtic d’entrada al pati, mitjançant una de les dues 
portes gòtiques afegides en aquest. Sense valor arquitectònic. 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 
 
 

 

 

PLANTA BAIXA CLAU = 9-B 

PART Accés Casino 

ÚS PUBLIC – Vestíbul, control, guarda-roba i despatxos 

CONDICIONS 
TÈCNIQUES I VALOR 
ARQUITECTÒNIC 

Antiga zona de serveis i part de la cuina del castell, remodelada per a 
l’ús del casino amb la reconstrucció interior de la torre sud originaria, 
habilitada per a despatx. 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façana Sud  

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAIXA CLAU = 10-B 

PART Cuina 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Antiga zona de serveis remodelada per al servei de cuina del casino. 

ÚS PUBLIC – Cuina del Casino 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  
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PLANTA BAIXA CLAU = 11-B 

PART Torre Nord 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

La torre es va incorporar a la façana en la darrera reforma dels 
comtes, amb una marcada inspiració neogòtica. Es va adequar com a 
escala d’accés als dos salons de banquets de les plantes inferiors en 
soterrani. 

ÚS PUBLIC – Escala interior d’accés als salons de banquets 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada la l’escala  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall escala interior  
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PLANTA BAIXA CLAU = 12-B 

PART Caixes 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Habitacles transformats en dependències per contenir les caixes fortes 
i cases de canvi del casino.  

ÚS PUBLIC – Caixes de canvi i caixa forta 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caixes  

 

 

 

 

PLANTA BAIXA CLAU = 13-B 

PART Salons 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Sales de joc de nova construcció per al casino. És destacable el saló 
anomenat “gòtic”, de construcció anterior al casino, pel seu sostre 
artesanat d’Alfajería, de finals del s.XV, amb el bigam recolzat sobre 
una cornisa correguda amb temes florals. 

ÚS PUBLIC – Sales de joc 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

 

 

Sales de joc 
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PLANTA BAIXA CLAU = 14-B 

PART Obra 

ÚS PUBLIC – Administració 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC 
I CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Cos d’edificació annex a l’edifici principal del castell amb ús originari 
d’habitacions de convidats i vivenda del majordom. Actualment ha estat 
remodelat mantenint la seva estructura bàsica per l’ús d’administració del 
casino.  

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accés administració  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administració  
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PLANTA PIS PRIMER CLAU = 1-P1 

PART Hall I 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Aquests cossos d’edificació són un annex a l’estructura originària en 
la qual el pas a les diverses estances es produïa a través de les 
mateixes. Exteriorment corresponen als elements descrits a la façana 
interior sud del pati executades d’acord amb el pla general de 
reformes realitzat pels últims comptes a finals del s.XIX. En front de 
l’escala es troba el quadre “San Jerónimo en el desierto de Ribera”.  

ÚS PUBLIC – Accés a les estances de l’Ala Sud 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hall  

 

PLANTA PIS PRIMER CLAU = 2-P1 

PART Saló d’hivern 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

És l’estança més sumptuosa de l’edifici. Sostre cassetonat de fusta 
reproduint escuts nobiliaris. Paviment original. El seu estat actual 
correspon a la reforma de finals dels.XIX. La llar de foc amb el fris 
esculturat, recorda una altra semblant del Museu de Cluny. La sala 
conté talles romàniques, gòtiques i renaixentistes.  

ÚS Saló privat 

TRANSFORMACION
S 

Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 
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PLANTA PIS PRIMER CLAU = 3-P1 

PART Dormitori  imperi 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Estança amb mobiliari d’estil imperial i parets entapissades de seda 
brodada i sostre pompeia. El seu estat actual es deu, probablement, a 
una remodelació efectuada en època contemporània reproduint l’estil 
imperi. A la sortida del dormitori es troba un passadís, actualment 
tancat, amb diverses pintures, destacant el San Sebastian de Guido 
reni.  

ÚS Saló privat  

TRANSFORMACION
S 

Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

Dormitori imperi  
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PLANTA PIS PRIMER CLAU = 4-P1 

PART Boudoir de la comtessa 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Destaca el sostre pintat amb tècnica de taller i ajustat a l’estança. El 
seu estat actual correspon a la reforma de finals del s.XIX.  

ÚS Saló privat 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boudoir de la comtessa  

 

 

PLANTA PIS PRIMER CLAU = 5-P1 

PART Saló de retaules  

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Antic dormitori de la comtessa. Parets entapissades amb damasc groc, 
on es pot apreciar una col·lecció de retaules d’èpoques diverses, 
destacant un retaule valencià del s.XV al fons de l’estança. Sostre de 
cassetons de fusta i parquet al terra. El seu estat correspon a la 
reforma de finals del s.XIX.  

ÚS Salo privat  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

Saló de retaules  
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PLANTA PIS PRIMER CLAU = 6-P1 

PART Saló d’armes  

ÚS Sala de joc  

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Antic hall del castell en els extrems del qual dues portes posaven en 
comunicació els salons del primer pis. Sostre artesonat castellà. 
Reformat amb la creació del casino. Disposava d’una galeria oberta al 
pati interior.  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saló d’armes  

 

 

 

PLANTA PIS PRIMER CLAU = 7-P1 

PART Saló vermell o de tapissos 

ÚS Sala de joc  

VALOR 
ARQUITECTÒNIC 
I CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Antiga càmera virmylea o saló d’honor del Palau. Artesonat en colors 
clars i naturals de la fusta del que penja una gran làmpada de vidre. De 
les parets, pengen dos grans tapissos, un Gobelino i un Petit París.  

TRANSFORMACI
ONS 

Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa del 
departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 
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PLANTA PIS PRIMER CLAU = 8-P1 

PART Saló Vicente Lopez 

ÚS Sala d’exposicions  

VALOR 
ARQUITECTÒNIC 
I CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Antiga capella del castell totalment reformada per albergar la col·locació 
del pintor de cambra de Carlos IV i Fernando VII.  

TRANSFORMACI
ONS 

Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa del 
departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saló Vicente López  

 

 

 

PLANTA PIS PRIMER CLAU = 9-P1 

PART Saló del s miralls 

ÚS Saló privée 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC 
I CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Conjunt de la sala d’estils Luis XIV. Destaquem dos grans miralls 
enfrontats amb marc i remats barrocs 

TRANSFORMACI
ONS 

Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa del 
departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 
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PLANTA PIS PRIMER CLAU = 10-P1 

PART Restaurant  

VALOR 
ARQUITECTÒNIC 
I CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Antigues dependències per dormitoris i col·lecció de vidres del castell, 
reconvertides en menjador del casino amb accés a la terrassa existent a la 
cantonada de l’edifici. Dintre de les torres trobem dos menjadors privats 

ÚS Restaurant Casino 

TRANSFORMACI
ONS 

Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa del 
departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

Restaurant  
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PLANTA PIS PRIMER CLAU = 11-P1 

PART Office 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Antiga dependència del castell, actualment habilitada per office del 
restaurant. 

ÚS Office Restaurant Casino 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office del restaurant 
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PLANTA PIS PRIMER CLAU = 12-P1 

PART Terrassa  

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Entre les façanes oriental i de migdia es troba una terrassa amb 
elements gòtics originals, que va ser muntada el 1880 amb escultures 
del s.XV. L’escala d’accés exterior, va ser construïda recentment 
aprofitant l’estructura d’un antic pou.  

ÚS Terrassa  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

Terrassa 

 

 

 

PLANTA PIS PRIMER CLAU = 13-P1 

PART Obra cremada 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Antiga construcció afegida al castell pels comptes com a dormitoris de 
convidats, actualment reconvertida en zona de serveis per el personal 
del casino. 

ÚS Estances personals casino 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  
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PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 1-P2 

PART Dormitori 1 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Estança reformada pels comtes al s.XIX per a ús de dormitori privat. 

ÚS Dormitori privat  

TRANSFORMACION
S 

Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

Dormitori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



28 

 

PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 2-P2 

PART Dormitori 2 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Estança reformada pels comtes al s.XIX per a ús de dormitori privat. 
Actualment s’utilitza com a traster. 

ÚS Traster 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitori 2  

 

 

 

PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 3-P2 

PART Dormitori 3 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Estança reformada pels comtes al s.XIX per a ús de dormitori privat. 
Parets amb paper pintat portat a Paris. 

ÚS Dormitori privat  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

Dormitori 3  
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PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 4-P2 

PART Dormitori 4 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Estança reformada pels comtes al s.XIX per a ús de dormitori privat. 
Posteriorment reformat al s.XX. Té un vestidor annex. 

ÚS Dormitori privat  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitori 4  

 

 
 

PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 5-P2 

PART Sala de jocs  

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Estança reformada en època contemporània per a ús de sala de jocs. 
Les bigues afectades per tèrmits van ser substituïdes. Traster annex.  

ÚS Sala de jocs  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de jocs  
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PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 6-P2 

PART Dormitori 5 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Estança reformada pels comtes al s.XIX per a ús de dormitori privat. 
Actualment en restauració. 

ÚS Dormitori privat  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitori  
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PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 7-P2 

PART Dormitori 6  

ÚS Dormitori privat  

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Antiga estança per a l’ús del servei, reconvertida l’any 1990 en 
dormitori privat.  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

Dormitori 6  

 

 

 

PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 8-P2 

PART Dormitori 7 

ÚS Dormitori privat  

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Antiga estança per a l’ús del servei, reconvertida l’any 1990 en 
dormitori privat. 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitori 7  
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PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 9-P2 

PART Dormitori  8 

ÚS Dormitori privat  

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Antiga estança per a l’ús del servei, reconvertida l’any 1990 en 
dormitori privat  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitori 8  

  

PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 10-P2 

PART Dormitori  9 (antigues estances del servei) 

ÚS Dormitori servei 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Antiga estança per a l’ús del servei, reconvertida l’any 1990 en 
dormitori del servei 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitori 9 
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PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 11-P2 

PART Dormitori 10 ( antigues estances del servei)  

ÚS Dormitori servei 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Antiga estança per a l’ús del servei, reconvertida l’any 1990 en 
dormitori de servei 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitoi 10   

 

 

PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 12-P2 

PART Dormitori 11 

ÚS Dormitori privat 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Estança reformada pels comtes s.XIX per a ús de dormitori privat 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitori 11  
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PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 13-P2 

PART Dormitori 12  

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Estança reformada pels comtes al s.XIX per a ús de dormitori privat. 
El bany incorporat de grans dimensions és originari de la reforma.  

ÚS Dormitori privat  

TRANSFORMACION
S 

Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitori 12  

 

 

 

PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 14-P2 

PART Dormitori 13 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Estança reformada pels comtes al s.XIX per a ús de dormitori privat. 
Destaca el sostre pintat original. 

ÚS Dormitori privat  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitori 13  
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PLANTA PIS SEGÓN CLAU = 15-P2 

PART Dormitori 15 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Estança reformada pels comtes al s.XIX per a ús de dormitori privat. 
Destaca el sostre pintat original i la seda de les parets.  

ÚS Dormitori privat  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitori 15 

 

 

PLANTA SOTERRANI -1 CLAU = 1-S1 

PART Magatzem i maquinària ascensor 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Espai habilitat per contenir la maquinària de l’ascensor del castell 

ÚS Magatzem i maquinària ascensor de la zona privada 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  
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PLANTA SOTERRANI -1 CLAU = 2-S1 

PART Saló Doré 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Saló de banquets i convencions construït a la mateixa època que el 
casino 

ÚS Banquets i convencions 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES 

 

Saló Doré   

 
 

PLANTA SOTERRANI -1 CLAU =3-S1 

PART Cuina i cambres frigorífiques 

ÚS Cuina i Saló Doré 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Espai habilitat per al servei de restauració dels salons de banquets. 
Construït a la mateixa època que el casino 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  
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PLANTA SOTERRANI -1 CLAU =4-S1 

PART Celler i magatzem 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Espai habilitat per al servei de restauració dels salons de banquets. 
Construït a la mateixa època que el casino 

ÚS Celler i magatzem 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

PLANTA SOTERRANI -1 CLAU =5-S1 

PART Lavabos  

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Espai habilitat per al servei de restauració dels salons de banquets. 
Construït a la mateixa època que el casino 

ÚS  Lavabos sala de joc  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

PLANTA SOTERRANI -1 CLAU =6-S1 

PART Serveis i manteniment 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Espais habilitats, en la mateixa època que el casino, com a cambres 
d’instal·lacions i manteniment per el casino de joc i sales de banquets, 
correspon al nivell inferior de l’obra cremada i amb accés per el carrer 
Sant Joan al mateix nivell.  

ÚS  Cambres d’instal·lacions i manteniment  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 
 



38 

 

PLANTA SOTERRANI -2 CLAU = 1-S2 

PART Saló Anglès 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Saló de banquets i convencions construït posteriorment al 
funcionament del casino 

ÚS Banquets i convencions del Casino 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saló Anglés  

 

PLANTA SOTERRANI -2 CLAU = 2-S2 

PART Cuina 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Espai habilitat per al servei de restauració dels salons de banquets. 
Construït posteriorment al funcionament del casino. 

ÚS Cuina Saló Anglès 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  
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PLANTA SOTERRANI -2 CLAU = 3-S2 

PART Lavabos 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Espai habilitat per serveis del Saló Anglès. Construïts posteriorment 
del casino. 

ÚS Lavabos Saló Anglès 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAIXA CLAU = 1P PM 

PART El mirador del castell 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Espai habilitat per banquets 

ÚS Sala de banquets  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona exterior del mirador del castell (Foto: GCA) 
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PLANTA BAIXA CLAU = 2P PM 

PART Cuina  

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Espai habilitat per al servei de restauració dels salons de banquets. 

ÚS Serveis Cuina  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona cuines (Foto:GCA) 

 
 

PLANTA BAIXA CLAU = 3P PM 

PART Cuina 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Espai habilitat per al servei de restauració dels salons de banquets. 

ÚS Cuina 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  
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PLANTA BAIXA CLAU = 4P PM 

PART Lavabos exteriors 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Espai habilitat per el servei de la sala mirador i sala de banquets. 

ÚS Lavabos  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAIXA CLAU = 5P PM 

PART Porxos 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Espai exterior habilitat per el servei de la sala mirador i sala de 
banquets. 

ÚS Porxos 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  
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PLANTA SOTERRANI CLAU = 1S PM 

PART Zona instal·lacions  

CONDICIONS 
TÈCNIQUES I VALOR 
ARQUITECTÒNIC 

Espai habilitat per la col·locació de les instal·lacions necessàries per el 
funcionament de la sala mirador i la sala de banquets i cuina.  

ÚS Zona instal·lacions 

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona instal·lacions(Foto:GCA) 

 
 

PLANTA SOTERRANI CLAU = 2S PM 

PART Cuines 

VALOR 
ARQUITECTÒNIC I 
CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

Espai habilitat per al servei de restauració dels salons de banquets. 

ÚS Cuines  

TRANSFORMACIONS Estàn permesas totes les transformacions que no afectin la estructura 
d’aquest espai. En cas de afectar-la serà necessaria aprovació previa 
del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural 

IMATGES  
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3. ANNEX 03- Fitxa Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic 
del jaciment arqueològic denominat Jardí i plaça del Castell 
(Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2016) 

 
IDENTIFICACIÓ 

Situació Jaciment arqueològic 
Nom JARDÍ I PLAÇA DEL CASTELL 
Localització Peralada (Alt Empordà) 
Cronologies Des de Ferro-Ibèric fins a Ferro-Ibèric Antic (-650/ -450) 

 
Tipus de jaciment Lloc d’enterrament incineració col·lectiu necròpolis 

 
DESCRIPCIÓ 

Descripció El jaciment se situa als jardins i la plaça del Castell de Peralada, dins el 
recinte del Casino - Castell de Peralada, en una zona verda dins el nucli 
antic del municipi. 
 
Les restes localitzades als jardins -al sud de l'edifici del castell- 
corresponen a una necròpolis d'incineració de la primera edat del ferro, 
documentada a finals del segle XIX arran de la remoció de terres 
efectuada amb la finalitat de plantar arbres al pati del Castell de 
Peralada. Les primeres referències de caràcter general les proporcionà 
Pella i Forgas (1883). Botet i Sisó (1908), intentà per primer cop fer una 
descripció d'algunes peces, observant que no hi havia presència de 
ceràmica d'importació, i enumerant armes de ferro i sivelles de cinturó, 
a més de la ceràmica. Bosch Gimpera (1915), fou el primer en parlar de 
necròpolis.  
 
Es tracta de troballes esporàdiques sense una intervenció arqueològica 
sistemàtica. Les excavacions que s'han succeït a posteriori a Peralada no 
han servit per ampliar la informació relacionada amb aquest jaciment.  
 
Basant-se amb paral·lelismes amb altres conjunts ceràmics i 
d'armament trobats en necròpolis del sud de França, Pons i Vilà (1975) 
plantegen una cronologia entre els segles VII i V aC. 
 
Pel que fa a les restes de la plaça del Castell -just al davant de l'entrada 
principal de l'edifici, entre dues torres-, corresponen a la troballa 
superficial de material arqueològic d'època ibèrica, documentat durant 
la realització d'unes obres de canalització de serveis, en el moment de 
fer-se l'adequació del castell en Casino. La troballa, que es refereix a 
fragments d'àmfores ibèriques, es produí de forma casual sense cap 
tipus d'intervenció arqueològica. Tampoc s'ha documentat cap 
estructura relacionada amb els materials arqueològics. Per tant, amb les 
dades disponibles, es fa difícil fer una interpretació tipològica i 
funcional del jaciment. La seva cronologia només es pot determinar per 
la ceràmica trobada, que ens situa en un context ibèric sense que es 
pugui acotar. És probable que es tracti d'una dispersió de restes 
materials associades a la necròpolis del jardí. 
 
Pel que fa a l'estat de conservació de les restes, no es pot determinar, ja 
que en el cas del jardí en el moment de la troballa es va destruir part del 
jaciment -però no es pot determinar en quin estat de conservació es 
troba la resta-, i en el cas de la plaça les restes foren cobertes en 
finalitzar les obres. 
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Durant el 2010 es va realitzar una intervenció als jardins del Castell, al 
sector del Mirador, amb motiu de l'ampliació del saló restaurant. La 
intervenció va poder documentar restes d'una feixa d'època 
contemporània relacionada amb el roserar que hi havia hagut en 
aquesta zona del jardí. La resta de sondejos, no van permetre recuperar 
cap vestigi arqueològic, ni estructural ni material. 
 

Estat de 
Conservació 

Parcialment destruït 

  
INTERVENCIONS 

Anys Obra realitzada 
2010 Control, intervenció preventiva 

 
PROTECCIONS 

Protecció No disponible 
 
FONTS I DOCUMENTACIÓ 

Documentació Classe Comentari 
 Memòries i informes Cabañas Anguita, N. (2010): Memòria 

científica: Intervenció arqueològica al Castell 
de Peralada - Sector Mirador-. Peralada, Alt 
Empordà. Mem. Núm.: 11209. 

Referències 
bibliogràfiques 

Autor Any Títol 

 BOSCH I GIMPERA, 
Pere 

1919 Enciclopèdia Catalana 

 BOSCH-GIMPERA, 
Pere 

1915-
1920 

Anals Institut Estudis Catalans 

 BOTET I SISÓ, 
Joaquim 

1908 Cursos llegits a la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona en la 
recepción publica de D. Salvador 
Sanpere y Miguel, el dia 4 de juny de 
1908 

 BOTET I SISÓ, 
Joaquim 

1913 Geografia General de Catalunya 

 MALUQUER DE 
MOTES, J. 

1945-
1946 

Ampurias 

 PALOL, Pere de 1958 Biblioteca Praehistorica Hispana 
 PELLA FORGAS, J 1883 Historia del Ampurdán 
 PONS I BRUN, E.; 

VILÀ, M.V. 
1975-
1977 

XIV Congreso Nacional de 
Arqueologia 

 PONS I BRUN, 
Enriqueta 

1984 L'Empordà de l'edat del bronze a 
l'edat del ferro 

 ROVIRA I PORT, 
Jordi 

1976 Els pobles pre-romans del Pirineu. 
Col·loqui Internacional d'Arqueologia 
de Puigcerdà 
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4. ANNEX 04- Inventari simplificat del arbrat del Parc del Castell de 
Peralada  / Darrera revisió febrer 2016 

 

 

 
ZONA 7: PONT DE PALAU 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Gener 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Franja inferior 
al carrer fora 
muralla  

Superfície: Observacions: Illeta arbrada sota Pont de Palau Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) 
i plànol del 
any 2007 
(Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll 
(cm) 

Alçada: 
(metres
) 

Sanitat: Estructur
a: 

Característi
ques, 
Observacion
s i Valor 
ambiental: 

Operacions de 
gestió: 

 

 
1 500853,945 4683881,320 

Pinus pinaster 
(Pinastre) / Pinàcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible als 
atacs de 
Processionàri
a 

De grup  Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament de 
brancada seca/ 
Control de 
Processionària 

 

 
2 500854,514 4683882,304 

Pinus pinaster 
(Pinastre) / Pinàcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible als 
atacs de 
Processionàri
a 

De grup  Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament de 
brancada seca/ 
Control de 
Processionària 

 

 
3 500851,609 4683882,389 

Pinus pinaster 
(Pinastre) / Pinàcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible als 
atacs de 
Processionàri
a 

De grup  Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament de 
brancada seca/ 
Control de 
Processionària 

 

 
4 500850,410 4683886,545 

Pinus pinaster 
(Pinastre) / Pinàcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible als 
atacs de 
Processionàri
a 

De grup  Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament de 
brancada seca/ 
Control de 
Processionària 

 

 
5 500850,352 4683888,284 

Pinus pinaster 
(Pinastre) / Pinàcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible als 
atacs de 
Processionàri
a 

De grup  Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament de 
brancada seca/ 
Control de 
Processionària 

 

 
6 500852,354 4683888,660 

Pinus pinaster 
(Pinastre) / Pinàcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible als 
atacs de 
Processionàri
a 

De grup  Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament de 
brancada seca/ 
Control de 
Processionària 

 

 
7 500850,800 4683889,411 

Pinus pinaster 
(Pinastre) / Pinàcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible als 
atacs de 
Processionàri
a 

De grup  Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament de 
brancada seca/ 
Control de 
Processionària 

 

 
8 500844,909 4683901,071 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 

x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del fong 
Oïdi i l'insecte 
del Tigre del 

Plàtan 

  Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació / 
Eliminació de 
banques seques 

 

 
9 500844,745 4683910,417 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del fong 
Oïdi i l'insecte 
del Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació / 
Eliminació de 
banques seques 

 

 
10 500842,973 4683914,694 

Prunnus 
cerasifera var. 
Autopurpurea " 
Prunnus 
pissardi" 
(Prunera de fulles 
vermelles) / 
Rosàcia /Centre 
d'Àsia, Balcans 

      Ferides de 
tronc  

Arbre sense 
valor especìfic 

Neteja regular de 
rebrolls  

 

 

ZONA 8: CAN PINYOLI 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Gener 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Illeta limitada 
en part  amb 
vorada de 
Pitospor  

Superfície: Observacions: Franja arbrada al costa de la 
Muralla 

Comentaris Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 1999 
(Vriksa) i plànol del 
any 2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructur
a: 

Característiques: 
Observacions: 

Operacions 
de gestió: 

 

 
1 500771,618 4683799,623 

Acer palmatum 
(Auró japonès) /  
Aceràcia / Xina, 
Corea, Japo  

33 cm. 5 
metres  

  Ferides 
sobre 
tronc  

Arbre sense valor 
especìfic 

Conservació 
/ 
Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
2 500776,165 4683800,975 

Acer palmatum 
(Auró japonès) /  
Aceràcia / Xina, 
Corea, Japo  

33 cm.  4'5 
metres 

  Ferides 
sobre 
tronc  

Arbre sense valor 
especìfic 

Conservació 
/ 
Sanejament 
de brancada 
seca  
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3 500777,054 4683803,594 

Citrus limon 
(Llimoner) / 
Rutàcia / Àsia  

  3 
metres  

  Podes de 
brocada 
antigues  

Arbre sense valor 
especìfic 

Conservació 
/ 
Sanejament 

de brancada 
seca  

 

 
4 500780,531 4683803,285 

Acer palmatum 
(Auró japonès) /  
Aceràcia / Xina, 
Corea, Japo  

38 cm. 5 
metres  

  Ferides 
sobre 
tronc  

Arbre sense valor 
especìfic 

Conservació 
/ 
Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
5 500793,044 4683806,949 

Brachichyton 
populneum 
(Braquiquíton) / 
Esterculiàcia / 
Austràlia 

53,40,46,43, 
43,46,46,40 
cm  

10 
metres 

Fissures i 
ferides 
sobre 
tronc / 
Podridura 
en un dels 
coll de 
branca 

Estructura 
de vuit 
troncs  

Arbre sense valor 
especìfic 

AVA 

 

 
6 500794,923 4683815,424 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

  4'5 
metres 

  Estructura 
brocada 
per 
trencamen
t 

Arbre sense valor 
especìfic 

AVA 

 

 
7 500801,274 4683815,056 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

18/20 cm  5 
metres 

    Arbre sense valor 
especìfic amb nou 
plantat del 28-2-
2005 

Formació i 
conservació  

 

 
8 500801,390 4683819,744 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 

Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

18/20 cm  6 
metres 

Sensible 
als atacs 
del fong 
Oïdi i 
l'insecte 

del Tigre 
del Plàtan 

  Arbre sense valor 
especìfic Nova 
plantació del 2-3-
2005 

Formació i 
conservació  

 

 
9 500805,423 4683818,789 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

18/20 cm  5 
metres 

Sensible 
als atacs 
del fong 
Oïdi i 
l'insecte 
del Tigre 
del Plàtan 

  Arbre sense valor 
especìfic Nova 
plantació del 2-3-
2005 

Formació i 
conservació  

 

 
10 500805,755 4683822,605 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

18/20 cm  6 
metres 

Sensible 
als atacs 
del fong 
Oïdi i 
l'insecte 
del Tigre 
del Plàtan 

  Arbre sense valor 
especìfic Nova 
plantació del 2-3-
2005 

Formació i 
conservació  

 

 
11 500809,665 4683822,240 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

18/20 cm  5 
metres 

    Arbre sense valor 
especìfic Nova 
plantació del 28-2-
2005 

Formació i 
conservació  

 

 
12 500809,704 4683828,813 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 

orientalis 

1'33 metres 22 
metres 

Sensible 
als atacs 
del fong 
Oïdi i 
l'insecte 
del Tigre 
del Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
13 500812,356 4683826,509 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

26 cm 7 
metres 

  Malmesa 
per ferides 
en 
estructura 

Arbre sense valor 
especìfic Arbre 
escapçat a 6 metres 
30-11-2005 

AVA 

 

 
14 500814,495 4683827,225 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

18 cm 5 
metres 

    Arbre sense valor 
especìfic Nova 
plantació del 28-2-
2005 

Formació i 
conservació  

 

 
15 500813,331 4683831,475 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

90 cm 20 
metres 

Sensible 
als atacs 
del fong 
Oïdi i 
l'insecte 
del Tigre 
del Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port  

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
16 500817,934 4683830,219 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

10 cm  4 
metres 

    Arbre sense valor 
especìfic Nova 
plantació del 28-2-
2005 

Formació i 
conservació  

 

 
17 500816,837 4683834,485 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

1 metre 15 
metres 

Sensible 
als atacs 
del fong 
Oïdi i 
l'insecte 
del Tigre 
del Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
18 500821,723 4683832,731 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

16 cm  5 
metres 

    Arbre sense valor 
especìfic Nova 
plantació del 28-2-
2005 

Formació i 
conservació  

 

 
19 500820,628 4683837,169 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

18/20 cm  6 
metres 

Sensible 
als atacs 
del fong 
Oïdi i 
l'insecte 
del Tigre 
del Plàtan 

  Arbre sense valor 
especìfic Nova 
plantació del 28-5-
2005 

Formació i 
conservació  

 

 
20 500823,957 4683837,064 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

16 cm  5 
metres 

    Arbre sense valor 
especìfic Nova 
plantació del 28-2-
2005 

Formació i 
conservació  
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21 500828,116 4683837,668 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 

Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

95 cm  15 
metres 

Sensible 
als atacs 
del fong 

Oïdi i 
l'insecte 
del Tigre 
del Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 

seques 
 

 
22 500823,525 4683840,755 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

14 cm  4,5 
metres 

  Ferides 
per 
desgarram
ent  

Arbre sense valor 
especìfic Nova 
plantació del 2-3-
2005 

Formació i 
conservació  

 

 
23 500826,861 4683842,943 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

14 cm  5 
metres 

  Ferides 
per 
desgarram
ent  

Arbre sense valor 
especìfic Nova 
plantació del 2-3-
2005 

Formació i 
conservació  

 

 
24 500830,259 4683841,742 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

  

  

 

Arbre sense valor 
especìfic Nova 
plantació del 2-3-
2005 

Arbre 
trencat per 
vent / 
Eliminat / 
Valorar 
reposició  

 

 
25 500830,115 4683846,240 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

50 cm  10 
metres 

  Ferides 
sobre 
estructura 

Arbre sense valor 
especìfic 

AVA 

 

 
26 500832,633 4683845,193 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

35 cm 12 
metres 

Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la 
Caparreta 
i fong 
negreta 

Estructura 
de rebrots  

Arbre sense valor 
especìfic Copa 
restaurada                
23-2-2005 

AVA 

 

 
27 500832,468 4683849,039 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

25/30 cm  4'5 
metres 

Sensible 
als atacs 
del fong 
Oïdi i 
l'insecte 
del Tigre 
del Plàtan 

Ferida 
sobre 
tronc  

Arbre sense valor 
especìfic Nova 
plantació del 2-3-
2005 

Formació i 
conservació  

 

 
28 500834,747 4683850,707 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

60 cm 15 
metres 

Sensible 
als atacs 
del fong 
Oïdi i 
l'insecte 
del Tigre 
del Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
29 500838,318 4683852,424 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

60 cm 15 
metres 

  Malmesa 
amb 
cavitats  

Arbre sense valor 
especìfic 

AVA 

 

 
30 500837,217 4683856,040 

Robinia 
pseudoacacia       
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

50 cm 12 
metres 

  Ferides 
sobre 
estructura  

Arbre sense valor 
especìfic 

AVA 

 

 
31 500842,657 4683854,610 

Robinia 
pseudoacacia       
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

        Arbre sense valor 
especìfic 

Arbre 
trencat per 
vent / 
Eliminat / 
Valorar 
reposició  

 

 
32 500841,306 4683856,369 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

  3 
metres 

Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la 
Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva 
/ rebrots 
de soca 

Arbre sense valor 
especìfic 

Restaurat 
com 
arbustiu     
23-2-2005 

 

 
33 500840,129 4683857,890 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

36 cm  12 
metres 

  Ferides 
sobre 
estructura  

Arbre sense valor 
especìfic 

AVA 

 

 
34 500841,262 4683858,872 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

  3'5 
metres 

  Arbustiva 
/ rebrots 
de soca 

Arbre sense valor 
especìfic 

Restaurat 
com 
arbustiu     
23-2-2005 

 

 
35 500845,018 4683860,235 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

70 cm 12 
metres 

Sensible 
als atacs 
del fong 
Oïdi i 
l'insecte 
del Tigre 
del Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
36 500845,741 4683862,574 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

  2 
metres 

  Arbustiva 
/ rebrots 
de soca 

Arbre sense valor 
especìfic 

Restaurat 
com 
arbustiu     
23-2-2005 

 

 
37 500853,247 4683867,292 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

  2 
metres 

  Arbustiva 
/ rebrots 
de soca 

Arbre sense valor 
especìfic 

  

 

ZONA 9: FONT CERÀMICA 
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Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Gener 

2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Illeta entre 
camins 

limitada  amb 
vorada de 
Pitospor  

Superfície: Observacions: Presenta pradera de gespa i zona 
arbrada 

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 

Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacions 
de gestió: 

 

 
1 500834,377 4683838,498 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
2 500837,253 4683836,698 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
3 500838,054 4683838,351 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

  

 

 
4 500843,695 4683839,060 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de la 
Caparreta i 
fong negreta 

 

 Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
5 500844,875 4683840,682 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de la 

Caparreta i 
fong negreta 

 

 Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
6 500845,583 4683839,980 

Cocculus 
laurocifolia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Restauració 
de copes 
amb 
sanejament 
de brancada 
seca 

 

 
7 500847,727 4683840,856 

Cocculus 
laurocifolia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Restauració 
de copes 
amb 
sanejament 
de brancada 
seca 

 

 
8 500848,193 4683841,673 

Cocculus 
laurocifolia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Restauració 
de copes 
amb 
sanejament 
de brancada 
seca 

 

 
9 500847,822 4683844,023 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

         Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
10 500844,653 4683846,789 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
11 500846,606 4683848,286 

Celtis australis 
(Lledoner) / 

Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 

Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 

seca   

 
12 500850,803 4683846,764 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
13 500851,957 4683845,399 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

      Sensible a 
atacs del 
insecte de la 
Caparreta i 
fong negreta 

Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
14 500848,281 4683850,273 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

      Sensible a 
atacs del 
insecte de la 
Caparreta i 
fong negreta 

Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
15 500851,931 4683848,827 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

      Sensible a 
atacs del 
insecte de la 
Caparreta i 
fong negreta 

Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
16 500853,619 4683850,246 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia / Austràlia  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
17 500855,730 4683850,972 

Rhamnus 
alaternus          
(Adern) /  
Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

        Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
18 500858,722 4683848,388 

Cocculus 
laurocifolia 

        Arbre sense 
valor especìfic 

Restauració 
de copes 
amb 
sanejament 
de brancada 
seca 

 

 
19 500851,014 4683854,643 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 
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20 500854,271 4683856,035 

Rhamnus 
alaternus          
(Adern) /  

Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
21 500857,650 4683856,962 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
22 500857,168 4683854,427 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
23 500860,775 4683852,838 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
24 500862,360 4683852,710 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor)/ 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  

 

 
25 500865,027 4683854,869 

Cocculus 
laurocifolia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Restauració 
de copes 
amb 
sanejament 
de brancada 
seca 

 

 
26 500866,612 4683856,247 

Cocculus 
laurocifolia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Restauració 
de copes 
amb 
sanejament 
de brancada 
seca 

 

 
27 500856,140 4683863,071 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

         Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
28 500862,160 4683860,498 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
29 500861,919 4683861,682 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
30 500861,606 4683864,792 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
31 500859,356 4683867,094 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
32 500862,636 4683867,358 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 

ZONA 10: LA VISUAL 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Gener 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Extensió de 
gespa amb 
platabandes 
arbrades 

Superfície: Observacions: Espai principal de la residencia 
particular 

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500808,330 4683813,483 

Taxus 
bacatta(Teix) 
Taxàcia / Europa, 
Nord d'Àfrica, 
Himàlaia 

      Sense eix 
principal / 
Forma 
arbustiva 

Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament 
de brancada 
seca / AVA 

 

 
2 500813,768 4683816,319 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  

 

 
3 500816,108 4683818,781 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  

 

 
4 500818,649 4683820,886 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  

 

 
5 500821,150 4683818,733 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 

Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  

 

 
6 500822,210 4683822,918 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  

 

 
7 500825,790 4683820,918 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Branques amb 
efecte Arpa / 
Dominància 
cap el camí  

 Arbre sense 
valor especìfic 

AVA 

 

 
8 500826,808 4683823,081 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

      Dos troncs  Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  
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9 500831,211 4683821,428 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
10 500830,326 4683819,352 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
11 500833,128 4683819,956 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
12 500836,537 4683817,001 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

      Ferides sobre 
estructura  

 Arbre sense 
valor especìfic 

AVA 

 

 
13 500840,427 4683820,203 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
14 500835,564 4683821,850 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
15 500834,889 4683824,536 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
16 500835,917 4683826,241 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
17 500839,011 4683827,095 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 

estructura 

Arbre sense 

valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 

de brancada 
seca   

 
18 500841,821 4683827,221 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
19 500839,510 4683831,071 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

      Ferides sobre 
estructura  

 Arbre sense 
valor especìfic 

AVA 

 

 
20 500844,353 4683833,420 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  

 

 
21 500846,686 4683831,492 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
22 500848,264 4683830,418 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /Pinàcia/ 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

  Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Control / 
Sanejar 
brancada 
seca  

 

 
23 500849,753 4683830,581 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
24 500852,607 4683826,799 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

      Ferides sobre 
estructura  

 Arbre sense 
valor especìfic 

AVA 

 

 
25 500855,236 4683829,480 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
26 500848,733 4683835,093 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  

 

 
27 500854,651 4683833,807 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  

 

 
28 500858,361 4683833,973 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
29 500860,331 4683834,528 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
30 500864,910 4683833,353 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 

Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  

 

 
31 500869,292 4683835,050 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
32 500862,408 4683838,144 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
33 500859,433 4683842,542 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  
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34 500862,902 4683840,971 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
35 500867,470 4683846,507 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
36 500869,888 4683843,527 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
37 500871,956 4683839,633 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  

 

 
38 500871,186 4683852,885 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /Pinàcia/ 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

  Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Control / 
Sanejar 
brancada 
seca  

 

 
39 500873,484 4683852,058 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /Pinàcia/ 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

  Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Control / 
Sanejar 
brancada 
seca  

 

 
40 500847,757 4683812,365 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

      Ferides sobre 
estructura  

 Arbre sense 
valor especìfic 

AVA 

 

 
41 500850,167 4683818,453 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca)  / 

Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

      Ferides sobre 
estructura  

Arbre sense 
valor especìfic 
Una de les 

beses principals 
eliminada 

AVA 

 

 
42 500854,837 4683812,185 

Picea abies 
(Pícea, Avet roig) / 
Pinàcia / Nord i 
centre d'Europa 

      Brancada seca Arbre sense 
valor especìfic 
Niu de Cigonya, 
primavera 2012 

Sanejament 
brancada 
seca   

 
43 500854,305 4683819,660 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

      Ferides sobre 
estructura  

 Arbre sense 
valor especìfic 

AVA 

 

 
44 500854,895 4683816,739 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
45 500855,554 4683815,902 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

      Ferides sobre 
estructura  

 Arbre sense 
valor especìfic 

AVA 

 

 
46 500857,388 4683816,114 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
47 500859,593 4683816,433 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
48 500859,493 4683824,694 

Quercus ilex  
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
49 500861,416 4683821,514 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
50 500865,065 4683825,467 

Quercus ilex  
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
51 500865,306 4683823,570 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
52 500868,380 4683821,191 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
53 500870,563 4683825,565 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
54 500873,433 4683821,150 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  

 

 
55 500876,598 4683823,336 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  

 

 
56 500880,169 4683821,704 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació  
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57 500882,665 4683828,690 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
58 500887,225 4683830,776 

Picea abies 
(Pícea, Avet roig) / 
Pinàcia / Nord i 
centre d'Europa 

      Brancada seca  Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament 
brancada 
seca   

 
59 500881,630 4683831,587 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

      Ferides sobre 
estructura  

 Arbre sense 
valor especìfic 

AVA 

 

 
60 500882,073 4683837,035 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca)  / 
Lleguminosa / 
Nord Amèrica  

      Ferides sobre 
estructura  

 Arbre sense 
valor especìfic 

AVA 

 

 
61 500880,236 4683843,292 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
62 500888,179 4683852,634 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
63 500880,809 4683856,727 

Taxus bacatta 
(Teix) Taxàcia / 
Europa, Nord 
d'Àfrica, Himàlaia 

      Sense eix 
principal  

Arbre sense 
valor especìfic 
En regressió  

Sanejament 
de brancada 
seca / AVA  

 
64 500925,879 4683826,707 

Koeleurteria 
paniculata 
(Sapindal) / 
Sapindàcia / Xina , 
Japò, Corea 

    

 

Ferides sobre 
tronc  

 Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
65 500919,639 4683826,944 

Koeleurteria 
paniculata 
(Sapindal) / 
Sapindàcia / Xina , 
Japò, Corea 

    

 

Ferides sobre 
tronc  

 Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
66 500925,158 4683831,357 

Koeleurteria 
paniculata 
(Sapindal) / 
Sapindàcia / Xina , 
Japò, Corea 

    

 

Ferides sobre 
tronc  

 Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
67 500912,818 4683829,289 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor especìfic 

  

 

 
68 500915,908 4683829,217 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia/Japó  

      Brancada seca  Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament 
brancada 
seca   

 
69 500909,484 4683835,749 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
70 500911,768 4683836,776 

Koeleurteria 
paniculata 
(Sapindal) / 

Sapindàcia / Xina , 
Japò, Corea 

    

 

Ferides sobre 
tronc  

 Arbre sense 
valor especìfic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
71 500914,602 4683834,290 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia / Himàlaia 

      Estructura 
alçada  

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
72 500920,300 4683833,989 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia / Himàlaia 

      Estructura 
alçada  

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
73 500919,772 4683836,540 

Pittosporum 
tobira (Pitospor) / 
Pitosporàcia / Xina 
, Japó 

    Plagues / 
Podridures 
sobre fusta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor especìfic 

Conservació 
/ Control de 
plagues   

 
74 500931,649 4683834,313 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia / Himàlaia 

      Estructura 
alçada  

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
75 500930,028 4683838,224 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia / Himàlaia 

      Estructura 
alçada  

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
76 500909,859 4683841,045 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia / Himàlaia 

      Estructura 
alçada  

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
77 500918,965 4683841,004 

Koeleurteria 
paniculata 
(Sapindal) / 
Sapindàcia / Xina , 
Japò, Corea 

    

 

Ferides sobre 
tronc  

Arbre sense 
valor especìfic  

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
78 500925,445 4683839,625 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia / Himàlaia 

      Estructura 
alçada  

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
79 500932,253 4683843,107 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia / Himàlaia 

      Estructura 
alçada  

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
80 500933,406 4683845,828 

Cocculus 
laurocifolia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Restauració 
de copes 
amb 
sanejament 
de brancada 
seca 
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81 500926,446 4683843,219 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
82 500919,000 4683847,270 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia / Himàlaia 

      Estructura 
alçada  

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
83 500912,896 4683850,837 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
84 500919,050 4683852,290 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia / Himàlaia 

      Estructura 
alçada  

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
85 500926,108 4683851,086 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
86 500929,285 4683851,673 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
87 500931,599 4683850,663 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia / Himàlaia 

      Estructura 
alçada  

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
88 500915,166 4683855,366 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
89 500915,889 4683854,241 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 

estructura 

Arbre sense 

valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 

de brancada 
seca   

 
90 500917,319 4683855,351 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
91 500923,061 4683859,472 

Cocculus 
laurocifolia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Restauració 
de copes 
amb 
sanejament 
de brancada 
seca 

 

 
92 500925,636 4683858,085 

Cocculus 
laurocifolia 

         Arbre sense 
valor especìfic 

Restauració 
de copes 
amb 
sanejament 
de brancada 
seca 

 

 
93 500926,985 4683859,402 

Tilia sp (Til-ler) / 
Tiliàcia / Europa  

    Sensible a 
atacs de 
àcars i Trips  

   Arbre sense 
valor especìfic 

Control 

 

 
94 500913,949 4683860,848 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
95 500918,988 4683863,080 

Tilia sp (Til-ler) / 
Tiliàcia / Europa  

    Sensible a 
atacs de 
àcars i Trips  

   Arbre sense 
valor especìfic 

Control 

 

 
96 500919,554 4683865,650 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor especìfic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
97 500898,386 4683817,374 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura /  

Exemplar 
singular del 
Parc  

AVA / VRP 

 

 

ZONA 11: JARDÍ FRANCÉS 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Gener 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Estructura de 
dos espais, 
zona arbrada 
de serveis i 
Jardí de retall  

Superfície: Observacions: Estructura de jardí històric de retall amb 
vorades 

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500858,732 4683789,988 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Estructura de 
dos troncs  

 Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
2 500856,563 4683794,079 

Tilia sp (Til-ler) / 
Tiliàcia / Europa  

    Sensible a 
atacs de 
àcars i Trips  

  Arbre sense 
valor específic 

Control 

 

 
3 500853,849 4683788,209 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
4 500851,359 4683795,285 

Tilia sp (Til-ler) / 
Tiliàcia / Europa  

    Sensible a 
atacs de 
àcars i Trips  

Estructura de 
dos troncs  

 Arbre sense 
valor específic 

Control 

 

 
5 500846,462 4683798,958 

Aesculus 
hippocastanum 
(Castanyer bord) / 
Hipocastanàcia / 
Grècia 

    Sensibles a 
atacs del 
insecte 
Cameraria 

   Arbre sense 
valor específic 

Tractament
s preventius  

 



54 

 

 
6 500844,211 4683800,404 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 
7 500845,627 4683788,957 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
8 500840,269 4683788,080 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor específic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
9 500843,114 4683786,590 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva / 
rebrots de 
soca 

 Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
10 500837,876 4683785,842 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor específic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
11 500834,973 4683785,489 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva / 
rebrots de 
soca 

 Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
12 500828,876 4683786,104 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 

Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor específic 

Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 

seca  
 

 
13 500832,887 4683788,892 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva / 
rebrots de 
soca 

 Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
14 500830,119 4683788,914 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 
Nord d'Àfrica 

        Singular  Conservació 

 

 
15 500839,223 4683792,016 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor específic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
16 500841,266 4683794,549 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Presenta 
quatre troncs 

 Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
17 500838,262 4683793,718 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor específic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
18 500835,902 4683795,312 

Celtis australis             
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor específic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
19 500834,398 4683795,011 

Celtis australis 

(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 

estructura 

Arbre sense 

valor específic 
Brancada seca 

Sanejament 

de brancada 
seca   

 
20 500840,412 4683798,200 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor específic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
21 500835,626 4683800,217 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor específic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
22 500837,539 4683801,192 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Ferides sobre 
estructura 

Arbre sense 
valor específic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
23 500838,615 4683806,176 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 
Nord d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

  Singular  Conservació 

 

 
24 500835,505 4683803,205 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 
Nord d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

  Singular  Conservació 

 

 
25 500833,800 4683804,250 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 

Nord d'Àfrica 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Capçada 
dominada 

Arbre sense 
valor específic 
Brancada seca 

AVA / 
Sanejar 
brancada 
seca  

 

 
26 500835,697 4683806,028 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 
Nord d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

  Singular  Conservació 

 

 
27 500833,428 4683799,876 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Dos troncs 
principals  

Singular  Sanejament 
de brancada 
seca   

 
28 500832,290 4683801,521 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 
Nord d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

  Singular  Conservació 
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29 500830,943 4683803,594 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

      Ferides sobre 
estructura / 
Dominància 

Arbre sense 
valor específic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
30 500828,838 4683809,583 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

   Arbre sense 
valor específic 

Conservació  

 

 
31 500822,878 4683801,932 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 
Nord d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

Arbustiva     Arbre sense 
valor específic 

Conservació 

 

 
32 500823,970 4683793,194 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 
Nord d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

Arbustiva     Arbre sense 
valor específic 

Conservació 

 

 
33 500812,780 4683807,657 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 
Nord d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

Arbustiva     Arbre sense 
valor específic 

Conservació 

 

 
34 500814,582 4683785,472 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 
Nord d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

Arbustiva     Arbre sense 
valor específic 

Conservació 

 

 
35 500804,779 4683803,504 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 
Nord d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

Arbustiva     Arbre sense 
valor específic 

Conservació 

 

 
36 500807,347 4683786,173 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 
Nord d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

Arbustiva     Arbre sense 
valor específic 

Conservació 

 

 
37 500798,643 4683799,657 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 
Nord d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

Arbustiva     Arbre sense 
valor específic 

Conservació 

 

 
38 500800,516 4683787,239 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 
Nord d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

Arbustiva     Arbre sense 
valor específic 

Conservació 

 

 
39 500787,682 4683791,535 

Buxus 
sempervirens 
(Boix) / Buxàcia / 
Sud d'Europa, 
Nord d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

Arbustiva     Arbre sense 
valor específic 

Conservació 

 

 
40 500781,604 4683785,361 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbori Varietat de 
Laurus / 
Singular 

AVA / 
Sanejar 
brancada 
seca   

 
41 500784,669 4683786,809 

Phillyrea latifolia 
(Adern fals) / 

Oleàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
42 500786,715 4683785,435 

Tilia sp (Til-ler) / 
Tiliàcia / Europa  

    Sensible a 
atacs de 
àcars i Trips  

   Arbre sense 
valor específic 

Control 

 

 
43 500788,135 4683786,379 

Phillyrea latifolia 
(Adern fals) / 
Oleàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
44 500792,075 4683785,877 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
45 500796,468 4683783,336 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port  

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
46 500799,558 4683783,546 

Tilia sp (Til-ler) / 
Tiliàcia / Europa  

    Sensible a 
atacs de 
àcars i Trips  

   Arbre sense 
valor específic 

Control 

 

 
47 500802,314 4683783,217 

Tilia sp (Til-ler) / 
Tiliàcia / Europa  

    Sensible a 
atacs de 
àcars i Trips  

   Arbre sense 
valor específic 

Control 

 

 
48 500804,603 4683783,290 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

         Arbre sense 
valor específic 

Arbre 
eliminat  

 

 
49 500805,682 4683783,095 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

         Arbre sense 
valor específic 

Arbre 
eliminat  

 

 
50 500811,402 4683782,498 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

         Arbre sense 
valor específic 

Arbre 
eliminat  

 

 
51 500815,893 4683781,833 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

         Arbre sense 
valor específic 

Arbre 
eliminat  
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52 500818,176 4683781,479 

Tilia sp (Til-ler) / 
Tiliàcia / Europa  

    Sensible a 
atacs de 
àcars i Trips  

   Arbre sense 
valor específic 

Control 

 

 
53 500821,073 4683781,346 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

         Arbre sense 
valor específic 

Arbre 
eliminat  

 

 
54 500824,122 4683781,363 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
55 500826,652 4683781,351 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

      

 

 
56 500827,985 4683781,288 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

A prop 
registre 
d'aigües 
pluvials 

Arbre exemplar 
gran port  

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
57 500829,936 4683781,367 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 

i fong 
negreta 

A prop 
registre 
d'aigües 
pluvials 

    

 

 
58 500831,725 4683781,453 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

A prop 
registre 
d'aigües 
pluvials 

Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 

ZONA 12: PARET - AUDITORI 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Gener 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció:  
Franja lateral 
a la muralla 
exterior 

Superfície: Observacions: Al entorn del Auditori del Parc  Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500769,683 4683784,939 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 

P. occidentalis x P. 
orientalis 

1,02 metres 15 
metres 

Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre 
exemplar gran 
port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
2 500769,796 4683782,965 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

23 cm  4 
metres  

Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Estructura de 
rebrots sobre 
tronc principal 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
3 500771,465 4683782,348 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia/Japó  

35,40 cm  4 
metres  

  Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
brancada 
seca   

 
4 500773,516 4683781,572 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

65 cm  14 
metres 

Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
5 500774,376 4683779,151 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre sense 
valor específic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
6 500776,248 4683777,540 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 

orientalis 

55 cm 12 
metres 

Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
7 500777,004 4683778,720 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

21,23 cm  4'5 
metres  

Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Estructura de 
rebrots sobre 
tronc principal 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
8 500778,753 4683777,171 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
9 500779,064 4683775,712 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

25 cm  6 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre sense 
valor específic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   
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10 500781,738 4683774,778 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 

plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
11 500782,697 4683772,935 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    

 

  Sec  Arbre 
eliminat  

 

 
12 500783,633 4683772,005 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

16, 20 cm  4'5 
metres  

Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Estructura de 
rebrots sobre 
tronc principal 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
13 500785,273 4683772,115 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
14 500785,934 4683770,806 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

33 cm  8 
metres  

  Ferides sobre 
estructura / 

 Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
15 500789,190 4683769,100 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

22 cm  3 
metres  

  Ferides sobre 
estructura / 

 Arbre sense 
valor específic 

Arbre 
trasplantat 
/ AVA   

 
16 500791,604 4683766,105 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia/Japó  

23 cm  4 
metres  

  Estructura a 
partir de tronc 
coronat 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
17 500792,110 4683767,072 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 

/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

56 cm 12 
metres 

Sensible als 
atacs del 

fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port  

Conservació 
/ Eliminació 

de banques 
seques 

 

 
18 500794,293 4683765,798 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
19 500795,909 4683764,062 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
20 500796,207 4683761,748 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

33 cm  4'5 
metres  

Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Estructura de 
rebrots sobre 
tronc principal 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
21 500798,028 4683762,340 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
22 500799,701 4683761,107 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

41 cm 12 
metres 

Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
23 500801,956 4683757,719 

Laurus nobilis 

(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

12,16,20 cm  4'5 

metres  

Sensible a 

atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Estructura de 

rebrots sobre 
tronc principal 

 Arbre sense 

valor específic 

AVA 

 

 
24 500804,360 4683757,438 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
25 500804,572 4683755,504 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

6,8 cm  3 
metres  

Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Estructura de 
rebrots sobre 
tronc principal 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
26 500806,648 4683755,436 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

51 cm 14 
metres 

Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port  

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
27 500808,739 4683753,832 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
28 500809,926 4683752,522 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    

 

Ferides sobre 

estructura / 

Arbre sense 

valor específic 
Inclinació sobre 
muralla  

AVA 

 

 
29 500811,952 4683751,400 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
30 500813,935 4683749,769 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
31 500815,965 4683748,035 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    

 

Ferides sobre 
estructura / 

 Arbre sense 
valor específic 
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32 500818,506 4683746,284 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 

plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
33 500820,065 4683744,121 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Inclinació 
Muralla  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
34 500820,846 4683743,057 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
35 500821,241 4683743,152 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Inclinació 
Muralla  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
36 500822,412 4683742,291 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Inclinació 
Muralla  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
37 500824,127 4683742,383 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
38 500826,162 4683740,821 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
39 500827,686 4683738,101 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Inclinació 
Muralla  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
40 500829,266 4683738,388 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
41 500829,620 4683737,859 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
42 500832,253 4683736,071 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
43 500833,457 4683733,926 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Inclinació 
Muralla  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
44 500834,765 4683734,026 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
45 500836,069 4683731,405 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Inclinació 
Muralla  

Arbre sense 
valor específic 
Dintre canalera 
de recollida 
d'aigües  

AVA 

 

 
46 500836,874 4683732,108 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
47 500837,190 4683730,178 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 

negreta 

Inclinació 
Muralla  

Arbre sense 
valor específic 
Dintre canalera 
de recollida 
d'aigües  

AVA 

 

 
48 500839,403 4683730,659 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
49 500842,582 4683728,642 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
50 500845,961 4683727,179 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia/Japó  

      Ferides 
importants 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
51 500847,961 4683726,431 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia/Japó  

      Ferides 
importants 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 
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52 500849,058 4683724,628 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

Presenta tres 
troncs 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
53 500849,978 4683725,699 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 

 

 
54 500850,442 4683723,815 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Presenta dos 
troncs 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
55 500851,752 4683723,406 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Presenta tres 
troncs 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
56 500854,014 4683722,939 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Presenta tres 
troncs 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
57 500856,773 4683723,397 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 

metres  
 

Ferides sobre 

estructura / 

Arbre de recent 

plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
58 500855,325 4683722,203 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
59 500858,954 4683721,247 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
60 500859,813 4683721,375 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia/Japó  

      Ferides 
importants 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
61 500860,499 4683721,441 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia/Japó  

      Ferides 
importants 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
62 500861,936 4683721,369 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
63 500863,804 4683720,509 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
64 500865,334 4683718,738 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
65 500867,274 4683720,526 

Platanus 
hispànica         
(Plàtan) / 
Platanàcies /                     
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Tronc borat  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP 

 

 
66 500869,349 4683720,167 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove  

Formació  

 

 
67 500871,982 4683719,459 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Amb treus 
nius de 
Cigonya 

Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
68 500874,300 4683720,841 

Ligustrum 
japonica (Troana) 

/ Oleàcia/Japó  

      Ferides 
importants 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
69 500876,096 4683720,818 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Amb treus 
nius de 
Cigonya 

Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
70 500878,249 4683720,783 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Presenta sis 
troncs 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 
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71 500879,723 4683720,984 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
72 500880,329 4683722,755 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
73 500883,552 4683722,866 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia/Japó  

      Ferides 
importants 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
74 500888,773 4683726,395 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Presenta dos 
troncs 

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
75 500891,667 4683727,204 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Amb treus 
nius de 
Cigonya 

Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
76 500894,265 4683728,394 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
77 500896,599 4683729,812 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
78 500897,422 4683730,208 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
79 500898,143 4683730,465 

Platanus 
hispànica         
(Plàtan) / 
Platanàcies /                     
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP 

 

 
80 500901,190 4683731,112 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
81 500901,842 4683732,023 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
82 500903,630 4683732,795 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Amb un niu de 
Cigonya 

Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
83 500906,027 4683733,920 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
84 500908,119 4683734,907 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
85 500910,121 4683734,780 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14 cm  2'5 
metres  

 

Ferides sobre 
estructura / 

Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació 

 

 
86 500911,944 4683737,580 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Amb un niu de 
Cigonya 

Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  
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Pittosporum 
tobira (Pitospor) / 
Pitosporàcia / Xina 
, Japó 

     Arbre 
eliminat  

 

 

ZONA 13: PEÇA TAULA DE PEDRA - AUDITORI 
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Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 

2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció:  
Zona del 
Auditori del 

Parc  

Superfície: Observacions: Esplanada d'herba i zona arbrada / Al 
estiu espai per el desenvolupament del festival  

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 

Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500817,491 4683753,206 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia / Japó  

      Branca seca   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

 
2 500819,380 4683752,482 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Amb un niu de 
Cigonya 

Arbre exemplar  
amb cablejat 
limitant de 
moviment 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
3 500820,277 4683750,898 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia / Japó  

      Branca seca   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

 
4 500823,520 4683748,951 

Tilia sp (Til-ler) / 
Tiliàcia / Europa  

    Sensible a 
atacs de 
àcars i Trips  

   Arbre sense 
valor específic 

Control / 
AVA 

 

 
5 500826,763 4683746,702 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 

Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 

l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Amb un niu de 
Cigonya 

Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 

seques 
/AVA / VRP  

 
6 500828,636 4683747,153 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixe de fulla 
petita) / Oleàcia / 
Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
7 500828,675 4683745,006 

Quercus ilex 
(Alzina) /Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
8 500830,239 4683743,344 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació    

Formació  

 

 
9 500832,326 4683743,128 

Quercus ilex 
(Alzina) /Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
10 500834,266 4683741,389 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 

Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 

Plàtan 

Amb un niu de 
Cigonya 

Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
11 500837,983 4683738,180 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
12 500841,223 4683734,908 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port  

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
13 500845,304 4683732,578 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

Dos troncs 
principals  

 Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
14 500849,239 4683731,010 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP 

 

 
15 500853,053 4683729,915 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP 

 

 
16 500855,104 4683729,063 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

Dos troncs 
principals  

 Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  
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17 500857,880 4683728,832 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 

Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 

l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 

seques 
/AVA / VRP  

 
18 500862,205 4683727,357 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
19 500866,832 4683726,238 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Amb un niu de 
Cigonya 

Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
20 500871,570 4683725,390 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

Dos troncs 
principals  

 Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
21 500876,193 4683726,897 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Amb un niu de 
Cigonya 

Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
22 500880,952 4683728,173 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
23 500885,229 4683730,543 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
24 500887,698 4683730,938 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

Dos troncs 
principals  

 Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
25 500892,937 4683733,924 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 

Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 

Plàtan 

Amb un niu de 
Cigonya 

Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
26 500897,473 4683735,625 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània   

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
27 500901,679 4683737,759 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

Dos troncs 
principals  

 Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació   

 
28 500905,600 4683739,458 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

Dos troncs 
principals  

 Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació   

 
29 500901,748 4683747,009 

Acer negundo 
(Negundo) 
/Aceràcia / Estats 
Units 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
30 500899,948 4683749,563 

Laurus nobilis                            

(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 

atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 

valor específic 

  

 

 
31 500898,329 4683750,468 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14/16 cm 2'5 
metres  

Ferides 
tronc  

  Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació  

 

 
32 500898,364 4683751,860 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 
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33 500896,790 4683752,119 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14/16 cm 2'5 
metres  

Ferides 
tronc  

  Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació  

 

 
34 500897,701 4683753,549 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14/16 cm 2'5 
metres  

Ferides 
tronc  

  Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació  

 

 
35 500895,653 4683754,947 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
36 500893,650 4683756,303 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14/16 cm 2'5 
metres  

Ferides 
tronc  

  Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació  

 

 
37 500894,423 4683757,941 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14/16 cm 2'5 
metres  

Ferides 
tronc  

  Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació  

 

 
38 500892,436 4683757,763 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
39 500890,489 4683759,625 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
40 500892,420 4683760,304 

Laurus nobilis                            

(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 

atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 

valor específic 

  

 

 
41 500889,137 4683761,076 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14/16 cm 2'5 
metres  

Ferides 
tronc  

  Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació  

 

 
42 500891,223 4683761,986 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14/16 cm 2'5 
metres  

Ferides 
tronc  

  Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació  

 

 
43 500889,071 4683762,631 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
44 500883,850 4683762,661 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14/16 cm 2'5 
metres  

Ferides 
tronc  

  Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació  

 

 
45 500886,401 4683766,466 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14/16 cm 2'5 
metres  

Ferides 
tronc  

  Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació  

 

 
46 500879,332 4683767,873 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
47 500875,851 4683768,799 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
48 500877,344 4683770,939 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
49 500881,602 4683771,420 

Acer negundo 
(Negundo) 
/Aceràcia / Estats 
Units 

         Arbre sense 
valor específic 

Arbre 
eliminat 
15-12-
2015 

 

 
50 500873,296 4683772,891 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
51 500874,654 4683775,139 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
52 500874,217 4683778,684 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
53 500875,681 4683783,378 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
54 500871,893 4683784,608 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 

/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 

insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
55 500868,530 4683783,426 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
56 500866,648 4683773,546 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

14/16 cm 2'5 
metres  

Ferides 
tronc  

  Arbre de recent 
plantació , abril 
2010 

Formació  

 

 
57 500862,321 4683775,906 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acacia blanca) 
/Fabàcia/ Nord 
Amèrica  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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58 500857,402 4683776,799 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acacia blanca) 

/Fabàcia/ Nord 
Amèrica  

      Arbre sec   Arbre sense 
valor específic 

Eliminat 

 

 
59 500857,240 4683779,085 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
60 500852,750 4683778,173 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acacia blanca) 
/Fabàcia/ Nord 
Amèrica  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
61 500853,221 4683778,980 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
62 500854,965 4683780,432 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre que fou 
trasplantat , 
primavera 2010 

Sanejament 

 

 
63 500850,636 4683780,708 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre que fou 
trasplantat , 
primavera 2010 

Sanejament 

 

 
64 500835,627 4683761,246 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 

Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre amb 
cablejat de 
limitació de 
moviment / 
Dintre pati 

entre edificis 
del Auditori / 
Arbre exemplar 
amb dos nius 
de Cigonya 

AVA 

 

 
65 500843,074 4683778,493 

Tilia sp (Til-ler) / 
Tiliàcia / Europa  

    Sensible a 
atacs de 
àcars i Trips  

   Arbre sense 
valor específic 

Control / 
AVA 

 

 
66 500840,907 4683778,365 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
67 500838,743 4683778,244 

Tilia sp (Til-ler) / 
Tiliàcia / Europa  

    Sensible a 
atacs de 
àcars i Trips  

   Arbre sense 
valor específic 

Control / 
AVA 

 

 
68 500836,578 4683778,115 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània  

  Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
69 500836,058 4683776,317 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar  Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
70 500838,420 4683773,646 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar  Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
71 500837,978 4683771,588 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar  Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
72 500835,525 4683771,349 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP 

 

 
73 500831,827 4683770,454 

Tilia sp (Til-ler) / 
Tiliàcia / Europa  

    Sensible a 
atacs de 
àcars i Trips  

   Arbre sense 
valor específic 

Control / 
AVA 

 

 
74 500831,310 4683774,740 

Populus 
alba(Àlber) / 
Salicàcia / Sud i 
centre Europa, 
Àsia menor    

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
75 500834,429 4683777,992 

Populus nigra 
(Pollancre) / 
Salicàcia / Europa, 
Àsia occidental  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
76 500827,917 4683777,600 

Populus nigra 
(Pollancre) / 
Salicàcia / Europa, 
Àsia occidental  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
77 500832,248 4683777,858 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 
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78 500830,082 4683777,729 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
79 500825,812 4683777,764 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
80 500823,768 4683777,766 

Tilia sp (Til-ler) / 
Tiliàcia / Europa  

    Sensible a 
atacs de 
àcars i Trips  

   Arbre sense 
valor específic 

Control / 
AVA 

 

 
81 500823,858 4683778,682 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
82 500821,693 4683778,815 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
83 500819,528 4683778,948 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 

negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
84 500817,363 4683779,081 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
85 500815,196 4683779,205 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
86 500813,032 4683779,338 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
87 500813,518 4683775,394 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
88 500814,185 4683772,860 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 

negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
89 500812,797 4683770,608 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
90 500810,995 4683766,732 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
91 500809,629 4683764,285 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
92 500809,072 4683765,813 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove  

Formació  

 

 
93 500811,065 4683779,581 

Tilia sp (Til-ler) / 
Tiliàcia / Europa  

    Sensible a 
atacs de 
àcars i Trips  

   Arbre sense 
valor específic 

Control / 
AVA 

 

 
94 500807,699 4683776,891 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
95 500799,450 4683775,277 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port  

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  
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96 500799,201 4683771,822 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 

Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 

l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 

seques 
/AVA / VRP  

 
97 500794,362 4683773,332 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre que fou 
trasplantat , 
primavera 2010 

Sanejament 

 

 
98 500790,200 4683776,340 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
99 500787,160 4683778,066 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/ Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
100 500790,073 4683782,200 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /  
Pinàcia /Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
101 500788,182 4683783,280 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/ Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
102 500781,706 4683781,085 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Amb un niu de 
Cigonya 

Arbre exemplar 
gran port 

Conservació 
/ Eliminació 
de banques 
seques 
/AVA / VRP  

 
103 Pendent  Pendent  

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània   

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , 
octubre 2015 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
104 Pendent  Pendent  

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , 
octubre 2015 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
105 Pendent  Pendent  

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , 
octubre 2015 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
106 Pendent  Pendent  

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània   

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , 
octubre 2015 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
107 Pendent  Pendent  

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània   

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 

d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , 

octubre 2015 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 

conservació  

 

 
108     

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva Arbre sense 
valor específic 
Grup de Llorers 
plantats 
l'octubre 2015 

Tractament 
com a grup 

 

 

ZONA 14: FONT DEL NINO 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció:   
Illeta arbrada 
sobre gespa  

Superfície: Observacions:  Illeta inferior al sector de La Visual Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500892,914 4683777,671 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acacia blanca) / 
Fabàcia/ Nord 
Amèrica  

83 cm 12 
metres 

Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre de gran 
port 

Sanejament 
/AVA / VRP 

 

 
2 500892,525 4683785,050 

Phillyrea latifolia 
(Aladern fals) / 
Oleàcia/ Sud 

d'Europa  

46 cm  7 
metres 

Presenta 
ferides  

Brancada seca Estructura 
singular  

Sanejament 

 

 
3 500894,625 4683792,944 

Phillyrea latifolia 
(Aladern fals) 
Oleàcia/ Sud 
d'Europa  

16,23,26,33 
cm  

7 
metres  

Presenta 
ferides  

Brancada seca Estructura 
singular  

Sanejament 

 

 
4 500896,597 4683792,093 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

46 cm  10 
metres  

Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
5 500906,969 4683793,050 

Phillyrea latifolia 
(Aladern fals) 
Oleàcia/ Sud 
d'Europa  

66 cm  7 
metres  

Presenta 
ferides  

Brancada seca Estructura 
singular  

Sanejament 
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6 500907,356 4683800,456 

Paulownia 
fortunei 
(Paulònia) "Fast 

blue" / 
Escrofulariàcia /  
Híbrid, en origen 
Xina , Japò   

18/20 cm  3'5 
metres 

Ferides de 
viver 

  Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 

plantació ,              
5-3-2012 

Formació  

 

 
7 500911,933 4683803,474 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva Arbre sense 
valor específic 
Retall geomètric 

Retall 
regular  

 

 

ZONA 15: TRIANGULAR 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció:   
Illeta de 
gespa, arbust 
i arbres  

Superfície: Observacions:  Illeta entre camins  Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500942,059 4683847,628 

Prunnus 
laurocerassus 
(Llorer cirerer) / 
Rosàcia / Nord est 
d'Europa, Nord de 

Pèrsia 

      Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

Despuntat 
regular per 
conservació 
de forma   

 
2 500945,417 4683854,467 

Prunnus 
laurocerassus 
(Llorer cirerer) / 
Rosàcia / Nord est 
d'Europa, Nord de 
Pèrsia 

      Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

Despuntat 
regular per 
conservació 
de forma   

 
3 500947,551 4683858,941 

Prunnus 
laurocerassus 
(Llorer cirerer) / 
Rosàcia / Nord est 
d'Europa, Nord de 
Pèrsia 

      Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

Despuntat 
regular per 
conservació 
de forma  

 

 
4 500944,034 4683861,558 

Magnolia 
grandiflora 
(Magnòlia) / 
Magnoliàcia / Nord 
Americà 

      Brancada seca   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

 
5 500949,600 4683863,195 

Prunnus 
laurocerassus 
(Llorer cirerer) / 
Rosàcia / Nord est 
d'Europa, Nord de 
Pèrsia 

      Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

Despuntat 
regular per 
conservació 
de forma  

 

 
6 500947,337 4683867,245 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

    Ferides 
sobre tronc 
i branques  

En regressió  Estructura 
singular  

Conservació  
/ AVA / VRP 

 

 

ZONA 16: SOTA LLAC 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció:   
Illeta inferior 
del Llac  

Superfície: Observacions:  A dos nivells / La tanca amb Xiprer fa 
de separador   

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500941,595 4683877,164 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

    Ferides 
sobre tronc 
i branques  

Arbre jove  Arbre sense 
valor específic 
Reg de goteig  

Formació  

 

 
2 500944,248 4683877,011 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

    Ferides 
sobre tronc 
i branques  

Arbre jove  Arbre sense 
valor específic 
Reg de goteig  

Formació  

 

 
3 500947,216 4683876,645 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

    Ferides 
sobre tronc 
i branques  

Arbre jove  Arbre sense 
valor específic 
Reg de goteig  

Formació  

 

 
4 500950,981 4683876,727 

Phoenix 
canariensis 
(Palmera de 
Canàries) / 
Arecàcia / Illes 
Canàries 

    Sensible a 
l'escarabat 
"Morrut" 

   Arbre sense 
valor específic 

Control i 
tractaments 
regulars de 
prevenció 
per Morrut / 
AVA 

 

 
5 500952,651 4683877,957 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

    Ferides 
sobre tronc 
i branques  

Dos troncs 
principals  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
6 500953,662 4683880,780 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació , 
octubre 2015 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  
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7 500948,071 4683881,460 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 

Regió Mediterrània 
  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 

atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 

grup  

Sanejament 
de  
brancada 

seca i 
conservació  

 

 
8 500947,229 4683881,463 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
9 500946,537 4683881,585 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
10 500945,734 4683881,751 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
11 500945,489 4683881,903 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
12 500944,604 4683881,963 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
13 500942,420 4683882,185 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània   

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
14 500941,802 4683881,974 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània   

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
15 500940,473 4683882,267 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
16 500939,569 4683882,682 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
17 500938,667 4683882,081 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
18 500936,124 4683882,265 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
19 500935,002 4683882,951 

Cupressus sp 

(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 

l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 

valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 

de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
20 500934,253 4683882,964 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
21 500932,815 4683882,811 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
22 500931,700 4683882,597 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Element de 
grup  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 

ZONA 17: CANYER DELS COMPTES 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció:   
Illeta de 
canyer amb 
arbrat  

Superfície: Observacions:   Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        

Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              

Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada

: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu

es: 
Observacions: 

Operacion

s de 
gestió: 

 

 

1 500925,356 4683810,241 

Acer campestre 
(Auró blanc) / 
Aceràcia / Europa,  
Àsia occidental 

    Ferides 
tronc  

Varis tronc  Exemplar 
singular  sobre 
tapis de gespa 

Conservació 
/ AVA 

 

 

2 500927,621 4683815,657 

Brachichyton 
populneum  
(Braquiquíton) / 
Esterculiàcia / 
Austràlia 

    Ferides 
sobre tronc  

Estructura de 
tres troncs  

Arbre sense 
valor específic 
Sobre gespa  

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 

3 500930,859 4683818,969 

Photinia fraseri 
(Fotínia) Rosàcia / 
Xina, Japó 

      Port arbori  Exemplar 
singular  
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4 500935,006 4683813,922 

Brachichyton 
populneum  
(Braquiquíton) / 

Esterculiàcia / 
Austràlia 

    Ferides 
sobre tronc  

Estructura de 
tres troncs  

Arbre sense 
valor específic 
Dintre de 

canyer  

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 

5 500953,151 4683821,106 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia /Japó  

    Ferides 
sobre tronc  

  Arbre sense 
valor específic 
Dintre de 
canyer  

   

 

6 500954,089 4683821,416 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva Arbre sense 
valor específic 
Dintre de 
canyer  

   

 

7 500955,516 4683821,852 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva Arbre sense 
valor específic 
Dintre de 
canyer  

   

 

8 500956,508 4683822,282 

Koeleurteria 
paniculata 
(Sapindal) / 
Sapindàcia / Xina , 
Japò, Corea 

     Ferides sobre 
tronc  

Arbre sense 
valor específic 
Dintre de 
canyer  

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 

9 500954,402 4683825,108 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 
Dintre de 
canyer  

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 

10 500963,157 4683819,953 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Limita amb 
vorada de 
canyer 

Sanejament  

 

11 500942,940 4683833,401 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /  
Pinàcia /Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Limita amb 
vorada de 
canyer 

Sanejament  

 
12 500943,662 4683834,228 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Limita amb 
vorada de 
canyer 

Sanejament 

 

 
13 500947,112 4683835,525 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Dintre de 
canyer  

Sanejament 

 

 
14 500947,934 4683833,623 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània   

Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
15 500948,605 4683832,125 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia /Japó  

    Ferides 
sobre tronc  

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
16 500964,113 4683825,657 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Dintre de 

canyer  

Sanejament 

 

 
17 500966,181 4683826,634 

Ligustrum 
japonica var. 
Variegata 
(Troana) / Oleàcia 
/Japó  

    Ferides 
sobre tronc  

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
18 500969,971 4683830,055 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva amb 
dominància 

 Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
19 500967,652 4683833,170 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Final del canyer 

Sanejament 

 

 
20 500970,693 4683835,573 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Final del canyer 

Sanejament 

 

 
21 500974,565 4683830,986 

Acer campestre 
(Auró blanc) / 
Aceràcia / Europa,  
Àsia occidental 

    Ferides 
tronc  

  Arbre sense 
valor específic 
Sobre vorada  

Conservació 
/ AVA 

 

 
22 500976,011 4683832,601 

Acer campestre 
(Auró blanc) / 
Aceràcia / Europa,  
Àsia occidental 

    Ferides 
tronc  

Estructura 
jove 

 Arbre sense 
valor específic 

Conservació  

 

 
23 500954,228 4683836,304 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

  Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
24 500956,616 4683833,516 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
estreta) /  Mirtàcia 
/ Austràlia  

         Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
25 500958,635 4683833,723 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 
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26 500959,193 4683833,131 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acacia blanca) / 

Fabàcia/ Nord 
Amèrica  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

 
27 500957,218 4683836,644 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/ Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
28 500957,861 4683840,003 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
29 500959,649 4683839,462 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic  

  

 

 
30 500965,955 4683836,750 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
31 500952,094 4683843,470 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Dintre de 
canyer  

Sanejament 

 

 
32 500952,082 4683846,320 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Dintre de 
canyer  

Sanejament 

 

 
33 500953,777 4683844,891 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 

Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Dintre de 
canyer  

Sanejament 

 

 
34 500955,038 4683846,792 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Dintre de 
canyer  

Sanejament 

 

 
35 500952,528 4683847,900 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Dintre de 
canyer  

Sanejament 

 

 
36 500956,407 4683844,229 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Dintre de 
canyer  

Sanejament 

 

 
37 500959,484 4683844,553 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia /Japó  

    Ferides 
sobre tronc  

  Arbre malmès , 
possible 
eliminació  

  

 

 
38 500961,693 4683843,919 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
39 500965,748 4683841,396 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
40 500967,748 4683840,227 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia /Japó  

    Ferides 
sobre tronc  

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
41 500958,323 4683846,721 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 

ferides  

Brancada seca  Arbre sense 

valor específic 

Sanejament 

 

 
42 500954,268 4683850,943 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /  
Pinàcia /Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
43 500957,098 4683849,613 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
44 500960,221 4683847,520 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
45 500963,722 4683846,673 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
46 500968,189 4683843,445 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
47 500972,308 4683842,541 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
48 500975,619 4683839,137 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 

ferides  

Brancada seca  Arbre sense 

valor específic 

Sanejament 

 

 
49 500978,556 4683837,736 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
50 500976,756 4683840,419 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
51 500979,284 4683840,599 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
52 500977,233 4683842,775 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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53 500979,959 4683843,196 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
54 500977,545 4683844,730 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
55 500973,692 4683845,562 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
56 500980,125 4683849,854 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
57 500975,864 4683850,614 

Quercus robur 
(Roure pènol) /  
Fagàcia /Europa,  
Nord d'Àfrica, Oest 
dÀsia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
58 500973,674 4683852,348 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
59 500963,760 4683848,798 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia /Japó  

    Ferides 
sobre tronc  

  Arbre malmès , 
possible 
eliminació  

  

 

 
60 500962,323 4683850,388 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
61 500961,183 4683853,109 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 

ferides  

Brancada seca  Arbre sense 

valor específic 

Sanejament 

 

 
62 500962,864 4683854,409 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

Tronc pelat   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
63 500962,603 4683857,350 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /  
Pinàcia /Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
64 500961,718 4683859,193 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
65 500956,262 4683852,080 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
66 500955,221 4683853,705 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
67 500957,314 4683856,272 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de  
brancada 
seca i 
conservació  

 

 
68 500958,197 4683858,883 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
69 500957,824 4683862,266 

Libocedrus 
decurrens 
(Libocedre) / 
Cupressàcies / 
Estats Units  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
70 500960,416 4683865,056 

Cedrus deodara 
(Cedre de l' 
Himàlaia) /   
Pinàcia / Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

ZONA 18: SALÓ DE DESCANS 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Illeta arbrada 
amb arbust i 
entapissants 

Superfície: Observacions:  Sector d'alt us al estiu durant el festival  
/ Col·locació del Cotton d'estiu 

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 

1 500902,044 4683765,935 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre parterre 
d'Heure 

Sanejament 

 

 

2 500905,218 4683770,091 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre parterre 
d'Heure 

Sanejament 

 

 

3 500904,825 4683771,978 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre parterre 
d'Heure 

Sanejament 

 

 

4 500902,890 4683773,586 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre parterre 
d'Heure 

Sanejament 

 

 

5 500903,001 4683774,998 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre parterre 
d'Heure 

Sanejament 
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6 500903,688 4683777,694 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 

Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre parterre 

d'Heure 

Sanejament 

 

 

7 500909,235 4683776,586 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre parterre 
d'Heure 

Sanejament 

 

 
8 500911,304 4683776,498 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre parterre 
d'Heure 

Sanejament 

 

 
9 500915,377 4683775,168 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

        Arbre jove 
plantat , abril 
2010 

Formació  

 

 
10 500910,947 4683778,799 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre parterre 
d'Heure 

Sanejament 

 

 
11 500910,280 4683782,478 

Gleditsia inermis 
(Gleditsia) / 
Cesalpiniàcia/ 
Estats Units ? 

    Ferides 
importants 
per 
brocades  

Arbre singular  Arbre sense 
valor específic 
Sobre parterre 
d'Heure 

AVA / VRP 

 

 
12 500911,590 4683785,879 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre parterre 
d'Heure 

Sanejament 

 

 
13 500916,375 4683789,518 

Magnolia 
grandiflora 
(Magnòlia) / 
Magnoliàcia / Nord 

Amèrica 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre grava 

Sanejament 

 

 
14 500921,891 4683782,900 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre grava 

Sanejament 

 

 
15 500927,093 4683786,870 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre grava 

Sanejament 

 

 
16 500930,000 4683790,606 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre grava 

Sanejament 

 

 
17 500926,203 4683796,288 

Magnolia 
grandiflora 
(Magnòlia) / 
Magnoliàcia / Nord 
Amèrica 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre grava 

Sanejament 

 

 
18 500921,570 4683799,290 

Morus alba 
"Pèndula"(Morer
a pèndula) / 
Moràcia / Xina 

    Ferides 
estructura  

  Arbre sense 
valor específic 
Morera 
empeltada  

AVA 

 

 
19 500923,372 4683800,653 

Morus alba 
"Pèndula"(Morer
a pèndula) / 
Moràcia / Xina 

    Ferides 
estructura  

  Arbre sense 
valor específic 
Morera 
empeltada  

AVA 

 

 
20 500933,505 4683798,285 

Magnolia 
grandiflora 
(Magnòlia) / 
Magnoliàcia / Nord 
Amèrica 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre grava 

Sanejament 

 

 
21 500938,029 4683799,780 

Cedrus deodara 
(Cedre de l' 

Himàlaia) /   
Pinàcia / Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
22 500941,967 4683795,818 

Cedrus deodara 
(Cedre de l' 
Himàlaia) /   
Pinàcia / Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
23 500939,534 4683787,710 

Gleditsia 
triacanthos 
"Skyline" 
Gleditsia / 
Cesalpiniàcia / 
Híbrid 

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove 
plantat , abril 
2010 

Formació  

 

 
24 500941,358 4683784,063 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove 
plantat , abril 
2010 

Formació  

 

 
25 500937,791 4683782,463 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove 
plantat , abril 
2010 

Formació  

 

 
26 500933,762 4683779,754 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove 
plantat , abril 
2010 

Formació  

 

 
27 500941,663 4683777,952 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acacia blanca) / 
Fabàcia / Nord 
Amèrica  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
28 500935,417 4683776,484 

Ulmus lutecens 
(Om) / Ulmàcia /      
Híbrid /   Europa, 
Nord d'Àfrica  

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove, 
plantat 

Formació  

 

 
29 500932,277 4683774,459 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove 
plantat , abril 
2010 

Formació  

 

 
30 500932,042 4683770,913 

Ulmus lutecens 
(Om) / Ulmàcia /      
Híbrid /   Europa, 
Nord d'Àfrica  

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove, 
plantat ….. 

Formació  
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31 500926,056 4683771,567 

Gleditsia 
triacanthos 
"Skyline" 

Gleditsia / 
Cesalpiniàcia / 
Híbrid 

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove 

plantat , abril 
2010 

Formació  

 

 
32 500931,470 4683768,087 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
33 500929,116 4683768,029 

Gleditsia 
triacanthos 
"Skyline" 
Gleditsia / 
Cesalpiniàcia / 
Híbrid 

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove 
plantat , abril 
2010 

Formació  

 

 
34 500928,248 4683765,858 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre parterre 
d'Heure 

Sanejament 

 

 
35 500925,852 4683765,058 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove, 
plantat ….. 

Formació  

 

 
36 500922,388 4683767,060 

Paulownia 
fortunei "Fast 
blue" (Paulònia) / 
Escrofulariàcia/ 
Híbrid en origen 
Xina , Japó  

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove 
plantat , abril 
2011 

Formació  

 

 
37 500919,407 4683767,716 

Gleditsia 
triacanthos 
"Skyline" 

Gleditsia / 
Cesalpiniàcia / 
Híbrid 

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove 

plantat , abril 
2010 

Formació  

 

 
38 500922,965 4683762,632 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove, 
plantat 

Formació  

 

 
39 500921,843 4683759,947 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

         Arbre sense 
valor específic 

Eliminat 15-
12-2015 

 

 
40 500913,503 4683763,002 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Sobre parterre 
d'Heure 

Sanejament 

 

 
41 500917,265 4683756,658 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

ZONA 19: TARONGERAR 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Antic 
tarongerar 
del Parc  

Superfície: Observacions:  Illeta de cítrics envoltada de vorada de 
Quercus ilex 

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500948,490 4683802,110 

Citrus sinensis 
(Taronger) / 
Rutàcia / Xina  

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
2 500949,325 4683804,421 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 
Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
3 500951,530 4683800,674 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 
Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
4 500952,063 4683803,984 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 
Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
5 500955,523 4683803,148 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 
Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
6 500956,634 4683808,216 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 
Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
7 500957,400 4683806,319 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 
Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
8 500959,890 4683809,547 

Citrus sinensis 
(Taronger) / 
Rutàcia / Xina  

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
9 500961,954 4683808,004 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 
Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
10 500962,679 4683811,103 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 
Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 
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11 500963,660 4683809,127 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 

Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 

malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 

fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 

Poda anual 
 

 
12 500965,706 4683813,113 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 
Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
13 500967,994 4683813,810 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 
Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
14 500969,195 4683816,403 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 
Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
15 500971,317 4683816,624 

Citrus limon 
(Llimoner) / 
Rutàcia  / Àsia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
16 500972,343 4683819,097 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 
Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
17 500975,685 4683822,405 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 
Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 
18 500976,306 4683824,773 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 

Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 

malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 

fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 

Poda anual 

 

 
19 500978,381 4683825,485 

Citrus grandis 
(Aranger gran) 
/Rutàcia / 
Polinesia 

    Sensible a 
diferents 
plagues i 
malures  

Amb ferides 
de podes 
antigues  

Arbre sense 
valor específic 
Recollida de 
fruita  

Control de 
plagues i 
malures / 
Poda anual 

 

 

ZONA 20: SOTA TARONGERAR 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Marge sota el 
tarongerar 
del Parc  

Superfície: Observacions:  Limita el tarongerar de la Carretera 
fonda del Parc  

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 

1 500928,776 4683756,584 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

      Dos troncs 
principals  

 Arbre sense 
valor específic 

   

 
2 500931,552 4683760,284 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
3 500934,332 4683760,315 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

      Dos troncs 
principals  

 Arbre sense 
valor específic 

  

 

 

4 500935,648 4683759,596 

Prunnus 
cerasifera var. 
Autopurpurea, 
(Prunnera de fulles 
vermelles) /  
Prunnus pissardi 
Rosàcia/ Centre 
d'Àsia, Balcans 

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació…… 

   

 
5 500936,097 4683760,710 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

6 500937,370 4683762,608 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

   

 

7 500941,322 4683764,119 

Acer 
monspessulanu
m (Auró negre) / 
Aceràcia/ Sud 
d'Europa,  Nord 
d'Àfrica 

      Arbre jove   Arbre sense 
valor específic 

   

 
8 500943,513 4683764,308 

Prunnus 
cerasifera var. 
Autopurpurea, 
(Prunnera de fulles 
vermelles) /  
Prunnus pissardi 
Rosàcia/ Centre 
d'Àsia, Balcans 

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació…… 

Formació  

 

 
9 500942,248 4683767,810 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

      Cinc troncs 
principals 

Arbre exemplar AVA 

 

 
10 500949,926 4683768,363 

Prunnus 
cerasifera var. 
Autopurpurea, 
(Prunnera de fulles 
vermelles) /  
Prunnus pissardi 
Rosàcia/ Centre 
d'Àsia, Balcans 

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació…… 

Formació  
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11 500948,528 4683774,081 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 

d'Europa  

         Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
12 500952,950 4683771,962 

Acer 
monspessulanu
m (Auró negre) / 
Aceràcia/ Sud 
d'Europa,  Nord 
d'Àfrica 

      Arbre jove   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
13 500952,393 4683777,811 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
14 500953,277 4683779,209 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

      Dèbil   Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
15 500954,828 4683779,180 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
16 500959,667 4683778,881 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

      Dos troncs   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
17 500965,313 4683781,477 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
18 500966,818 4683783,754 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Arbre 
eliminat per 
risc de 
caiguda 15-
12-2015 

 

 
19 500964,197 4683785,655 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
20 500962,333 4683786,022 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
21 500962,296 4683786,987 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
22 500962,888 4683788,036 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
23 500968,070 4683786,768 

Quercus robur 
(Roure pènol) / 
Fagàcia/ Europa,  
Nord d'Àfrica, Oest 
d'Àsia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre exemplar  Sanejament 
/ AVA 

 

 
24 500968,367 4683790,704 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

       Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove  

Formació  

 

 
25 500970,417 4683790,705 

Celtis australis 
(Lledoner) / 

Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

       Arbre sense 
valor específic 

Arbre jove  

Formació  

 

 
26 500967,490 4683793,258 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

       Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove  

Formació  

 

 
27 500973,232 4683793,131 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
28 500969,281 4683795,371 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
29 500969,562 4683796,070 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) / 
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
/ AVA 

 

 
30 500971,122 4683797,887 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) / 
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
/ AVA 

 

 
31 500975,979 4683797,773 

Quercus robur 
(Roure pènol) / 
Fagàcia/ Europa,  
Nord d'Àfrica, Oest 
d'Àsia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Dominància  

Sanejament 
/AVA 

 

 
32 500977,540 4683798,508 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 

ferides  

Brancada seca  Arbre sense 

valor específic 

Sanejament 

 

 
33 500977,517 4683800,672 

Quercus 
pubescens (Roure 
martinenc) / 
Fagàcia / Sud 
d'Europa, Turquia  

        Arbre sense 
valor específic 
Arbre de recent 
plantació…… 

Formació  

 

 
34 500978,265 4683803,646 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
35 500977,575 4683805,190 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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36 500978,631 4683806,972 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) / 
Pinàcia/ Regió 

Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
/ AVA 

 

 
37 500977,965 4683808,611 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
38 500979,556 4683808,941 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
39 500980,624 4683813,258 

Acer 
monspessulanu
m (Auró negre) / 
Aceràcia/ Sud 
d'Europa,  Nord 
d'Àfrica 

         Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
40 500982,607 4683817,710 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) / 
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
/ AVA 

 

 
41 500986,490 4683819,197 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acàcia blanca) / 
Fabàcia/  Nord 
Amèrica  

    Presenta 
ferides  

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
42 500985,338 4683827,165 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
43 500985,648 4683829,889 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

ººººººººººº   Presenta 

ferides  

Brancada seca  Arbre sense 

valor específic 

Sanejament 

 

 
44 500987,852 4683828,267 

Acer 
monspessulanu
m (Auró negre) / 
Aceràcia/ Sud 
d'Europa,  Nord 
d'Àfrica 

       Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove  

Formació  

 

 
45 500989,211 4683834,901 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
46 500985,420 4683839,465 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

ZONA 21: PARET - PONT DE LA GRANJA 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Marge costat 
de la paret de 
Sota Muralla  

Superfície: Observacions:  Marge arbrat fins al Pont de la Granja  Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500915,008 4683736,246 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
2 500915,923 4683736,794 

Quercus robur 
(Roure pènol) / 
Fagàcia/ Europa,  
Nord d'Àfrica, Oest 
d'Àsia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Inclinació carrer  

Sanejament 
/AVA 

 

 
3 500917,669 4683736,515 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
4 500920,189 4683739,672 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
5 500921,758 4683738,969 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
6 500926,788 4683743,045 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
7 500926,465 4683741,358 

Laurus nobilis                            

(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 

atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 

valor específic 

  

 

 
8 500927,613 4683740,902 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
estreta) /Mirtàcia / 
Austràlia  

      

  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
9 500929,989 4683742,604 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 
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10 500930,715 4683743,983 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 

11 500932,200 4683743,548 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

   

 

12 500933,564 4683745,557 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

    Ferides 
sobre tronc  

   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 

13 500936,748 4683745,248 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
estreta) /Mirtàcia / 
Austràlia  

      

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

14 500937,210 4683746,038 

Cedrus deodara 
(Cedre de l' 
Himàlaia) /   
Pinàcia / Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Niu de Cigonya 
del any 2014 

Sanejament 
/AVA 

 

 

15 500940,564 4683748,702 

Koeleurteria 
paniculata 
(Sapindal) / 
Sapindàcia/ Xina , 
Japó, Corea 

        
Arbre sense 

valor específic  
  

 

 

16 500943,379 4683749,404 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

   

 

17 500950,138 4683753,033 

Acer 
monspessulanu
m (Auró negre) / 
Aceràcia/ Sud 
d'Europa,  Nord 
d'Àfrica 

         Arbre sense 
valor específic 

   

 

18 500952,131 4683755,067 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  
Arbre sense 

valor específic  
  

 

 

19 500955,305 4683753,047 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
estreta) /Mirtàcia / 
Austràlia  

      

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

20 500954,287 4683756,689 

Acer 
monspessulanu
m (Auró negre) / 
Aceràcia/ Sud 
d'Europa,  Nord 
d'Àfrica 

      Presenta dos 
troncs  

Arbre sense 
valor específic 
Inclinació  

AVA   

 

21 500959,176 4683759,520 

Laurus nobilis                            

(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 

atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Presenta dues 

beses 

 Arbre sense 

valor específic  

  

 

 

22 500960,648 4683756,079 

Aillanthus 
altissima (Ailant, 
Vernís del Japó)  
Simarobàcia / Xina  

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 

23 500961,588 4683755,581 

Aillanthus 
altissima (Ailant, 
Vernís del Japó)  
Simarobàcia / Xina  

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 

24 500962,588 4683758,280 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 

25 500966,118 4683757,975 

Aillanthus 
altissima (Ailant, 
Vernís del Japó)  
Simarobàcia / Xina  

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 

26 500966,454 4683759,118 

Aillanthus 
altissima (Ailant, 
Vernís del Japó)  
Simarobàcia / Xina  

        
Arbre sense 

valor específic  
  

 

 

27 500966,896 4683759,908 

Aillanthus 
altissima (Ailant, 

Vernís del Japó)  
Simarobàcia / Xina  

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 

28 500964,249 4683763,655 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

    Ferides 
sobre tronc  

   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 

29 500968,367 4683760,504 

Aillanthus 
altissima (Ailant, 
Vernís del Japó)  
Simarobàcia / Xina  

        
Arbre sense 

valor específic  
  

 

 

30 500969,270 4683761,564 

Aillanthus 
altissima (Ailant, 
Vernís del Japó)  
Simarobàcia / Xina  

        
Arbre sense 

valor específic  
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31 500969,874 4683761,233 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 

d'Europa  

      Presenta cinc 
troncs 

Element 
exemplar 

Conservació 
/ AVA 

 

 

32 500969,859 4683761,950 

Aillanthus 
altissima (Ailant, 
Vernís del Japó)  
Simarobàcia / Xina  

        
Arbre sense 

valor específic  
  

 

 

33 500969,903 4683763,580 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 

34 500973,904 4683761,767 
Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

35 500972,646 4683763,329 

Aillanthus 
altissima (Ailant, 
Vernís del Japó)  
Simarobàcia / Xina  

        
Arbre sense 

valor específic  
  

 

 

36 500971,998 4683765,473 

Aillanthus 
altissima (Ailant, 
Vernís del Japó)  
Simarobàcia / Xina  

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 

37 500977,115 4683763,100 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

38 500976,489 4683764,964 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
estreta) /Mirtàcia / 

Austràlia  

      

Tres troncs 
principals 

Arbre sense 
valor específic 
Branca seca  

Sanejament 
/ AVA 

 

 

39 500980,866 4683764,665 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
40 500987,641 4683766,878 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 

41 500985,805 4683768,837 

Cedrus deodara 
(Cedre de l' 
Himàlaia) /   
Pinàcia / Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

42 500982,841 4683768,656 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

43 500981,379 4683769,813 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

44 500990,948 4683769,174 
Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

45 500989,423 4683769,294 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

46 500988,474 4683771,711 

Cedrus deodara 
(Cedre de l' 

Himàlaia) /   
Pinàcia / Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
47 500989,018 4683774,324 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 

48 500998,387 4683772,194 
Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
49 500994,167 4683774,403 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

    Ferides 
sobre tronc  

   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 

50 500995,167 4683776,404 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
estreta) /Mirtàcia / 
Austràlia  

      

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
51 500995,932 4683779,497 

Cedrus deodara 
(Cedre de l' 
Himàlaia) /   
Pinàcia / Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

52 501000,595 4683783,372 

Cedrus deodara 
(Cedre de l' 
Himàlaia) /   
Pinàcia / Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
53 501002,212 4683780,315 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

54 501004,317 4683780,302 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
55 501005,086 4683782,308 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
56 501002,157 4683786,705 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
57 501003,348 4683786,184 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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58 501004,868 4683785,844 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
59 501005,695 4683784,909 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
60 501007,206 4683784,328 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
61 501008,826 4683783,771 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
62 501010,850 4683784,315 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
63 501011,770 4683783,578 

Brachichyton 
populneum  
(Braquiquíton) / 
Esterculiàcia / 
Austràlia 

    Ferides 
sobre tronc  

   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
64 501012,041 4683783,316 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
65 501012,266 4683784,817 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
66 501013,104 4683785,233 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
67 501013,908 4683785,966 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 

ferides  

Brancada seca  Arbre sense 

valor específic 

Sanejament 

 

 
68 501014,657 4683786,585 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
69 501015,456 4683787,054 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
70 501014,388 4683782,561 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia / Japó  

    

Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
71 501015,692 4683781,461 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia / Japó  

    

Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
72 501016,915 4683780,653 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia / Japó  

    

Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
73 501018,403 4683780,319 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia / Japó  

    

Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
74 501015,695 4683780,005 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia / Japó  

    

Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

ZONA 22: CARRETERA FONDA 

 

 

Data 

inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 

actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 

Marge arbrat 

Superfície: Observacions:  Comentaris 

Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500972,227 4683773,642 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 
Nova plantació  

Formació i 
conservació  

 

 
2 500975,244 4683775,170 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

    Ferides 
sobre tronc 
i branques  

  Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove  

  

 

 
3 500974,977 4683778,746 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 
Nova plantació  

Formació i 
conservació  

 

 
4 500976,876 4683778,708 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
5 500979,287 4683780,209 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
6 500982,474 4683778,035 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
7 500977,068 4683782,346 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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8 500982,155 4683783,631 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 

Mediterrània  

    Ferides 
sobre tronc  

   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
9 500985,355 4683781,824 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
10 500982,551 4683787,799 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

    Ferides 
sobre tronc 
i branques  

  Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove  

  

 

 
11 500981,036 4683787,455 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 
Nova plantació  

Formació i 
conservació  

 

 
12 500989,098 4683782,862 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
13 500988,447 4683786,812 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      

  Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove  

  

 

 
14 500986,581 4683790,373 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

        

Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove  

  
 

 
15 500984,153 4683791,316 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 
Nova plantació  

Formació i 
conservació  

 

 
16 500994,771 4683787,449 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
17 500996,357 4683790,150 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

        

Arbre sense 
valor específic 
Arbre jove  

  
 

 
18 500992,611 4683793,875 

Populus alba 
(Àlber) / Salicàcia 
/ Sud i centre 
Europa, Àsia 
menor    

    

Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
19 500987,122 4683795,122 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 
Nova plantació  

Formació i 
conservació  

 

 
20 500999,218 4683795,467 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 

Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
21 500996,454 4683795,796 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
22 500994,621 4683796,541 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
23 500999,129 4683798,200 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
estreta) /Mirtàcia / 
Austràlia  

      

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
24 500995,981 4683799,761 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
25 500989,938 4683799,483 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 
Nova plantació  

Formació i 
conservació  

 

 
26 500992,095 4683801,187 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
27 500992,921 4683803,425 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 

/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 

fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Nova plantació 
Arbre sense 

valor específic 

Formació i 
conservació  

 

 
28 500998,181 4683805,624 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 
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29 500995,705 4683808,106 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 

Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 

l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 
Nova plantació  

Formació i 
conservació  

 

 
30 500997,119 4683811,468 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 
Nova plantació  

Formació i 
conservació  

  

 

ZONA 23: PASSEIG PLATANERS -  CTRA. FONDA 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Marge arbrat 
inferior en 
voral  

Superfície: Observacions: Illeta arbrada   Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 

1 501000,981 4683813,949 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

2 501002,661 4683814,114 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

3 501000,469 4683817,765 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Arbre jove  Nova plantació 
Arbre sense 
valor específic 

Formació i 
conservació  

 

 

4 501002,871 4683818,414 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

5 501000,994 4683821,249 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Arbre jove  Nova plantació 
Arbre sense 
valor específic 

Formació i 
conservació  

 

 

6 501006,284 4683823,530 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixe de fulla 
petita) /Oleàcia / 
Europa  

      Amb 
dominància 

 Arbre sense 
valor específic 

  

 

 

7 501004,538 4683828,124 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

8 501007,310 4683829,913 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

9 501004,356 4683831,206 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

10 501006,102 4683835,637 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Dos troncs / 
Brancada seca 

 Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

11 501006,570 4683839,452 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

12 501004,904 4683840,816 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

13 501008,407 4683841,327 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Dos troncs / 
Brancada seca 

 Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

14 501008,628 4683843,400 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

15 501005,989 4683845,843 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

16 501006,325 4683849,704 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

17 501007,752 4683851,695 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

18 501006,705 4683853,237 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

19 501007,918 4683863,182 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

20 501008,830 4683862,876 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

21 501008,820 4683866,386 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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22 501002,343 4683845,714 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 

Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 

l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Nova plantació 
Arbre sense 
valor específic 

Formació i 
conservació  

 

 

ZONA 24: PASSEIG PLATANERS, MARGE 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Marge arbrat 
inferior en 
voral  

Superfície: Observacions: Illeta arbrada sota marge del Aviari del 
Parc / Grups de Palmeres trasplantades de diferents 
espais del Parc  

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 

1 500996,858 4683909,461 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 

2 500999,017 4683906,248 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixe de fulla 
petita) /Oleàcia / 
Europa  

         Arbre sense 
valor específic 

  

 

 

3 500993,299 4683897,395 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

      Arbre jove  Arbre sense 
valor específic 

Conservació  

 

 

4 500995,373 4683899,477 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

      Arbre jove  Arbre sense 
valor específic 

Conservació  

 

 

5 501002,635 4683899,685 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Branca seca  Sobre Passeig 
Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

 

6 501002,178 4683894,872 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Branca seca  Sobre Passeig 
Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

 

7 500989,032 4683890,647 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 

8 500997,357 4683885,621 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixe de fulla 
petita) /Oleàcia / 
Europa  

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 

9 500988,310 4683882,790 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

         Arbre sense 
valor específic 

Conservació  

 

 

10 500988,740 4683880,314 

Pittosporum 
tobira (Pitospor) /   
Pitosporàcia/ Xina 
, Japó   

        
Arbre sense 

valor específic  
  

 

 
11 500987,709 4683879,401 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

        
Arbre sense 

valor específic  
  

 

 
12 500989,704 4683877,348 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia/ Regió 
Mediterrània  

      Arbre jove  Arbre sense 
valor específic 

Conservació  

 

 
13 500987,772 4683876,577 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

      Arbre jove  Arbre sense 
valor específic 

Conservació  

 

 
14 500987,286 4683875,789 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 

Europa, Àsia 

      Arbre jove  Arbre sense 
valor específic 

Conservació  

 

 
15 500995,089 4683878,701 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
16 500991,532 4683874,351 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

        
Arbre sense 

valor específic  
  

 

 
17 500993,387 4683874,196 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

        
Arbre sense 

valor específic  
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18 501000,677 4683876,786 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 

Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 

l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Branca seca  Sobre Passeig 
Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

 
19 500999,877 4683872,090 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Branca seca  Sobre Passeig 
Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

 
20 500999,533 4683867,637 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Branca seca  Sobre Passeig 
Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

 
21 500987,348 4683872,191 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del Amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

      Presenta 
quatre troncs  

 Arbre sense 
valor específic 

Conservació  

 

 
22 500989,601 4683870,504 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 

i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
23 500992,364 4683871,292 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
24 500987,237 4683868,993 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
25 500989,546 4683868,905 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
26 500992,126 4683868,695 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
27 500987,800 4683866,848 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 
28 500989,385 4683866,815 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
29 500991,744 4683866,834 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
30 500994,161 4683869,914 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa) / 
Arecàcia/  Xina , 
Japó 

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 
31 500989,065 4683862,184 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
32 500988,750 4683857,351 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 
33 500986,414 4683860,183 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
34 500985,809 4683856,717 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 

ferides  

Brancada seca Dos troncs 

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
35 500987,423 4683855,884 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

        
Arbre sense 

valor específic  
  

 

 
36 500987,771 4683854,461 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

        
Arbre sense 

valor específic  
  

 

 
37 500986,809 4683853,580 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

        
 Arbre sense 

valor específic 
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38 500983,606 4683852,219 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 

Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 

l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

Branca seca  Sobre Passeig 
Arbre sense 
valor específic  

AVA  

 

 
39 500992,011 4683861,182 

  

        
Arbre sense 

valor específic  
  

 

 
40 500991,440 4683857,580 

  
        

Arbre sense 
valor específic  

  
 

 
41 500998,498 4683857,888 

  

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 
42 500994,280 4683848,165 

  

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 
43 500992,853 4683843,028 

  

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 
44 500994,007 4683864,558 

  

        
 Arbre sense 

valor específic 
  

 

 

ZONA 25: PONT DE LA GRANJA 1 

 

 

Data 
inventari:                

Juliol 2014 

Darrera 
actualització

:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Marge arbrat 

entre espais   

Superfície: Observacions: Illeta arbrada  Comentaris 
Plànols 

anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

  

1 501004,429 4683797,133 

Cocculus 
laurocifolius  

      Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

  

  

2 501004,692 4683800,583 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

  

  

3 501005,755 4683800,320 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

  

  
4 501004,434 4683801,763 

Cocculus 
laurocifolius  

         Arbre sense 
valor específic 

  

  

  

5 501005,210 4683802,286 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

  

  

6 501006,531 4683801,663 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

  

  
7 501003,979 4683804,267 

Cocculus 
laurocifolius  

        Arbre sense 
valor específic 

  

  

  

8 501007,258 4683804,340 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

  

  

9 501004,632 4683805,129 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

  

 
10 501004,495 4683806,923 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
11 501005,436 4683806,354 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
12 501005,037 4683808,699 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
13 501007,471 4683810,279 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
14 501007,292 4683812,228 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
15 501008,780 4683811,863 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
16 501009,714 4683813,051 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 

Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
17 501010,468 4683813,478 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
18 501008,207 4683815,790 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
19 501011,137 4683817,099 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

      Estructura 
jove 

 Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
20 501011,448 4683822,016 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominada  Sanejament 
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21 501011,174 4683824,422 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
22 501011,793 4683824,549 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
23 501010,938 4683826,006 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
24 501012,079 4683827,866 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
25 501011,132 4683829,729 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
26 501012,251 4683832,534 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
27 501013,411 4683832,933 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
28 501014,542 4683834,933 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
29 501016,476 4683835,231 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia/ Japó  

        Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
30 501013,688 4683837,536 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 

Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
31 501017,609 4683838,209 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Tres troncs 
principals  

Sanejament 

 

 
32 501016,312 4683840,087 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
33 501018,949 4683841,729 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
34 501012,592 4683842,630 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
35 501014,094 4683843,844 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
36 501018,311 4683843,885 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
37 501013,167 4683846,525 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
38 501017,066 4683846,686 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
39 501015,880 4683847,386 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
40 501015,272 4683848,514 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
41 501011,277 4683849,090 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
42 501014,337 4683849,684 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
43 501015,951 4683850,607 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
44 501011,819 4683851,657 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
45 501013,641 4683852,360 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
46 501016,295 4683852,756 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
47 501011,299 4683853,503 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
48 501013,963 4683854,003 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
49 501013,111 4683855,166 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
50 501014,124 4683855,552 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
51 501013,124 4683857,276 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
52 501014,012 4683860,015 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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53 501016,318 4683859,551 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
54 501014,130 4683861,175 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
55 501016,304 4683862,082 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
56 501015,185 4683864,133 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
57 501015,363 4683865,480 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
58 501016,534 4683865,370 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

ZONA 26: PONT DE LA GRANJA 2 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Marge arbrat 
entre espais   

Superfície: Observacions: Illeta arbrada  Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 

any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 

del coll (cm) 

Alçada
: 

(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 

Observacions: 

Operacion
s de 

gestió: 

 

 

1 501006,675 4683793,126 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament   

 

2 501006,983 4683791,403 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Tres troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament   

 

3 501007,947 4683789,769 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament   

 

4 501012,199 4683789,438 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament   

 

5 501008,224 4683794,750 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament   

 

6 501009,043 4683794,208 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament   

 

7 501010,912 4683792,746 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament   

 

8 501012,516 4683791,167 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament   

 

9 501012,201 4683793,386 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament   

 
10 501013,158 4683792,411 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
11 501010,760 4683796,554 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
12 501012,641 4683795,203 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
13 501013,760 4683796,002 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
14 501011,684 4683798,220 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
15 501012,613 4683798,030 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
16 501011,083 4683800,093 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
17 501013,214 4683800,849 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
18 501015,835 4683797,599 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
19 501015,750 4683798,595 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
20 501015,546 4683799,600 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
21 501015,492 4683801,060 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
22 501016,407 4683802,318 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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23 501016,134 4683804,284 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
24 501013,808 4683805,270 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
25 501014,979 4683805,382 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
26 501016,849 4683804,924 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
27 501013,382 4683807,623 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
28 501013,915 4683810,936 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
29 501016,608 4683811,093 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
30 501016,307 4683812,012 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Inclinació Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
31 501017,107 4683811,572 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
32 501017,160 4683813,936 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Inclinació Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
33 501016,608 4683814,000 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
34 501015,357 4683816,688 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
35 501016,826 4683817,291 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
36 501018,420 4683820,790 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
37 501017,429 4683822,428 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Inclinació Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
38 501016,092 4683822,301 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Tres troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
39 501018,135 4683825,360 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
40 501017,851 4683827,164 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
41 501019,313 4683827,879 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 

Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
42 501017,495 4683828,843 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
43 501018,663 4683828,937 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
44 501017,730 4683830,201 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
45 501019,970 4683829,718 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
46 501019,892 4683830,814 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
47 501020,124 4683832,590 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
48 501020,946 4683832,714 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
49 501020,161 4683835,241 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 

ferides  

Brancada seca Dominància 

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

ZONA 27: APARCAMENT ZONA TENNIS 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Espai arbrat   

Superfície: Observacions: Funcionalitat d'aparcament de vehicles  Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 
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1 501026,425 4683782,881 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/  Oleàcia / Japó  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

2 501027,375 4683784,090 

Koeleurteria 
paniculata 
(Sapindal) /  
Sapindàcia / Xina , 
Japó, Corea 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

3 501028,250 4683784,573 

Koeleurteria 
paniculata 
(Sapindal) /  
Sapindàcia / Xina , 
Japó, Corea 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
principals Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 

4 501027,554 4683785,988 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 

5 501030,167 4683785,540 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/  Oleàcia / Japó  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

6 501028,885 4683788,097 

Koeleurteria 
paniculata 
(Sapindal) /  
Sapindàcia / Xina , 
Japó, Corea 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic  

Sanejament 

 

 

7 501030,461 4683786,391 

Koeleurteria 
paniculata 
(Sapindal) /  
Sapindàcia / Xina , 
Japó, Corea 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
principals Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 

8 501033,485 4683786,411 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/  Oleàcia / Japó  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

9 501036,109 4683787,181 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/  Oleàcia / Japó  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

10 501024,952 4683789,212 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
11 501025,233 4683791,717 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
12 501024,236 4683797,332 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
13 501024,374 4683799,410 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
14 501032,305 4683796,260 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Tres troncs 
principals Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
15 501033,780 4683794,295 

Cupressus sp. 
(Xiprer) 
/Cupressàcies/ 
Regió mediterrània 
,  

        Tallat Arbre 
sense valor 
específic 

Pendent de 
retirada de 
tronc 

 

 
16 501035,890 4683791,097 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arrels 
superficials 
Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
17 501037,215 4683795,918 

Acer pacífic 
(Auró) / Aceràcies  
/         Híbrid  

        Arbre jove /  
Plantació  14-3-
2012 Arbre 
sense valor 
específic 

Formació  

 

 
18 501039,469 4683792,033 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
19 501042,898 4683790,347 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/  Oleàcia / Japó  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
20 501041,238 4683796,516 

Acer pacífic 
(Auró) / Aceràcies  
/         Híbrid  

        Arbre jove /  
Plantació  14-3-
2012 

Formació  

 

 
21 501044,735 4683793,601 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
22 501045,885 4683794,959 

Eucalyptus 
camaldulensis 

(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arrels 
superficials / 

Dos troncs, un 
tallat amb 
rebrolls Arbre 
sense valor 
específic 

AVA 

 

 
23 501049,827 4683793,342 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/  Oleàcia / Japó  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
24 501044,329 4683799,506 

Cupressus sp. 
(Xiprer) 
/Cupressàcies/ 
Regió mediterrània 
,  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Presenta niu de 
Cigonya, 
Primavera 2014 
Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
25 501048,480 4683799,807 

Ostrya 
carpinifolia 
(Òstria) /  
Betulàcia/ Sud 

        Arbre jove /  
Plantació  14-3-
2012 Arbre 
sense valor 

Formació  
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d'Europa, Àsia 
menor  

específic 

 
26 501052,718 4683800,541 

?????          Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
27 501054,608 4683797,946 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Presenta tres 
beses Arbre 
sense valor 
específic 

AVA 

 

 
28 501055,158 4683796,911 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Presenta tres 
beses Arbre 
sense valor 
específic 

AVA 

 

 
29 501056,240 4683798,129 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Presenta dues 
beses Arbre 
sense valor 
específic 

AVA 

 

 
30 501059,555 4683798,883 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

        Arbre jove /  
Plantació  14-3-
2012 Arbre 
sense valor 
específic 

Formació  

 

 
31 501024,615 4683804,442 

Pinus halepensis 

(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 

la 
Processionà
ria 

Brancada seca Dominància 

Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
32 501024,635 4683806,148 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
33 501026,489 4683806,091 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
34 501028,022 4683804,295 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
35 501029,852 4683804,075 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
36 501030,698 4683801,952 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
37 501025,822 4683812,902 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
38 501027,587 4683811,808 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Tres troncs 
principals Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
39 501029,317 4683808,330 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància  / 
Arrels 
superficials 
Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
40 501033,140 4683805,757 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
41 501036,787 4683806,468 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
42 501037,347 4683807,476 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
43 501038,420 4683805,999 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
44 501028,671 4683820,360 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
45 501030,257 4683819,770 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 

/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Sensible a 
la 

Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
46 501032,365 4683818,434 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
47 501042,613 4683819,186 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
48 501040,506 4683827,517 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
49 501046,841 4683824,921 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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50 501055,625 4683826,548 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
51 501056,735 4683823,680 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
52 501056,981 4683819,762 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
53 501055,774 4683816,342 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
54 501055,876 4683812,593 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
55 501053,631 4683811,668 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
56 501059,909 4683803,540 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
57 501063,421 4683804,114 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
58 501065,155 4683803,478 

Rhamnus 

alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 

ferides  

Brancada seca Arbre sense 

valor específic 
Sanejament 

 

 
59 501068,594 4683801,684 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
60 501067,595 4683804,313 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
61 501071,131 4683804,707 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
62 501072,989 4683806,726 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
63 501073,888 4683808,289 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
64 501066,002 4683811,849 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
65 501068,327 4683811,982 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
66 501067,393 4683813,425 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
67 501069,021 4683814,380 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
68 501063,699 4683815,177 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
69 501064,644 4683818,086 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
70 501071,473 4683817,800 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
71 501067,161 4683826,213 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
72 501058,842 4683832,553 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
73 501056,933 4683835,512 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 

Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
74 501073,779 4683833,919 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
75 501090,283 4683844,876 

Cupressus sp. 
(Xiprer) 
/Cupressàcies/ 
Regió mediterrània 
,  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

AVA 

 

 
76 501093,748 4683845,030 

Cupressus sp. 
(Xiprer) 
/Cupressàcies/ 
Regió mediterrània 
,  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

AVA 
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77 501077,016 4683811,004 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 

d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
78 501078,642 4683810,232 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
79 501078,526 4683811,828 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
80 501080,362 4683812,095 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
81 501080,853 4683813,405 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
82 501084,151 4683814,147 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
83 501086,727 4683811,407 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
84 501090,970 4683816,284 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
85 501092,751 4683812,259 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
86 501095,780 4683817,990 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
87 501097,053 4683815,947 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
88 501100,755 4683817,372 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
89 501101,807 4683818,570 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
90 501104,873 4683819,399 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
91 501108,698 4683821,410 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Quatre troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
92 501110,894 4683821,761 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
93 501111,488 4683822,759 

Cupressus sp. 
(Xiprer) 
/Cupressàcies/ 
Regió mediterrània 
,  

      Arbre sec  Arbre sense 
valor específic 

Pendent 
d'eliminació  

 

 
94 501112,814 4683823,630 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
95 501114,632 4683824,554 

Cupressus sp. 
(Xiprer) 
/Cupressàcies/ 
Regió mediterrània 
,  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
96 501116,505 4683824,198 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
97 501117,372 4683823,723 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
98 501117,956 4683826,071 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
99 501121,067 4683825,555 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 

Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
100 501120,914 4683827,974 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
101 501121,562 4683827,026 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
102 501123,362 4683826,088 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 
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103 501124,308 4683829,000 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 

d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
104 501126,353 4683828,610 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
105 501130,505 4683829,491 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
106 501133,763 4683832,940 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
107 501135,427 4683832,751 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
108 501140,356 4683834,358 

Olea europaea 
(Olivera) / Oleàcia  
/ Regió 
mediterrània 

        Arbre sense 
valor específic 

Poda de 
retall per 
conservació 
de forma 

 

 

ZONA 28: TENNIS A 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Illeta arbrada 
annexa al 
aparcament  

Superfície: Observacions: Estació meteorològica Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 

2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 

1 501061,649 4683843,190 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

2 501058,370 4683844,675 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

3 501059,503 4683846,326 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament  

 

4 501062,478 4683847,083 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

5 501050,908 4683847,863 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

6 501049,792 4683849,476 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

7 501048,538 4683849,853 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 

Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

8 501047,032 4683850,631 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

9 501047,206 4683851,625 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

10 501055,964 4683851,488 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat / A peu 
una estació 
meteorològica 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 
11 501054,856 4683855,579 

Pittosporum 
tobira (Pitospor) /  
Pitosporàcia / Xina 
, Japó   

      Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
12 501049,822 4683855,847 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
13 501048,895 4683854,759 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
14 501046,718 4683856,463 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
15 501045,794 4683859,391 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 

ferides  

Brancada seca Arbre sense 

valor específic 
Sanejament 

 

 
16 501048,232 4683861,267 

Pittosporum 
tobira (Pitospor) /  
Pitosporàcia / Xina 
, Japó   

      Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 

ZONA 29: TENNIS B 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Illeta arbrada 
annexa al 
aparcament  

Superfície: Observacions: Acopi de terres i grava  del Parc  Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 
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 Número:                        
Inventari del 
any 2014 

(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre

s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 

1 501027,461 4683828,614 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

2 501029,696 4683830,393 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

3 501029,701 4683832,506 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

4 501030,547 4683834,256 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament  

 

5 501033,790 4683835,727 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament  

 

6 501029,737 4683838,878 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament  

 

7 501039,146 4683837,321 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   

Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament  

 

8 501035,855 4683839,842 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

9 501033,926 4683842,688 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament  

 

10 501045,947 4683834,298 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 
11 501044,096 4683837,188 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
12 501049,636 4683835,878 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
13 501048,510 4683838,300 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
14 501044,475 4683841,198 

Phoenix  
dactylifera 
(Palmera de  
dàtils)  / Arecàcia / 
Nord d'Àfrica, 
Aràbia         

    Sensible a 
l'escarabat 
"Morrut" 

  Arbre sense 
valor específic 

Control i 
tractaments 
regulars de 
prevenció 
per Morrut / 
AVA 

 

 
15 501043,612 4683844,058 

Phoenix  
dactylifera 
(Palmera de  
dàtils)  / Arecàcia / 
Nord d'Àfrica, 
Aràbia         

        Arbre sense 
valor específic 

Eliminada  

 

 
16 501040,336 4683845,133 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
17 501039,318 4683846,617 

Phoenix  
dactylifera 
(Palmera de  
dàtils)  / Arecàcia / 
Nord d'Àfrica, 
Aràbia         

        Jove Arbre 
sense valor 
específic 

  

 

 
18 501042,188 4683848,441 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 

ZONA 30: TENNIS C 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Illeta arbrada 
annexa al 
aparcament  

Superfície: Observacions: Envoltada de vorada de Pitospor / 
Aparcament de vehicles de servei del Parc 

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 

1 501027,297 4683847,265 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

2 501029,947 4683847,956 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA  
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3 501032,488 4683848,340 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 

fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

4 501030,541 4683851,386 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 
5 501033,932 4683851,111 

Eucalyptus Gunii 
(Eucaliptus) /   
Mirtàcia Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

6 501035,526 4683850,616 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

7 501028,056 4683854,076 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

8 501032,440 4683854,979 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

9 501025,970 4683856,077 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 
10 501039,349 4683858,292 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre escapçat 
Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
11 501035,660 4683861,475 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
12 501032,867 4683863,332 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de 
fulles estretes) / 
Mirtàcia /         
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 

ZONA 31: PLAÇA DE LES HORTENSIES 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Zona arbrada 
i arbustiva  

Superfície: Observacions: Avinguda principal del Parc / Pou  Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 501010,941 4683868,427 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

2 501012,846 4683872,845 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

3 501015,194 4683873,006 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 
4 501017,356 4683868,578 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

5 501019,367 4683863,233 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

6 501020,817 4683864,965 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre escapçat 
Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

7 501022,184 4683865,382 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses / 
Inclinació cap 
illeta del tennis 

Arbre sense 
valor específic  

AVA  

 
8 501024,068 4683868,020 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

9 501026,791 4683871,679 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
principals Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament  

 

10 501030,030 4683869,904 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 
11 501030,536 4683872,500 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 
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negreta 

 
12 501033,407 4683870,696 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
13 501035,071 4683868,867 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
14 501027,546 4683877,150 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixe de fulla 
petita) / Oleàcia / 
Europa  

        Dominància sud 
Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
15 501040,940 4683868,642 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
16 501041,967 4683874,819 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixe de fulla 
petita) / Oleàcia / 
Europa  

         Arbre sense 
valor específic  

  

 

 
17 501044,063 4683874,267 

Celtis australis 
(Lledoner) /  
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

        Dues beses 
Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
18 501047,120 4683873,839 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
19 501050,600 4683873,426 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Inclinació cap el 
marge Arbre 
sense valor 
específic 

AVA 

 

 
20 501049,601 4683866,136 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
21 501054,716 4683862,352 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
22 501055,069 4683863,288 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
23 501056,969 4683867,480 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
24 501059,301 4683873,606 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
25 501057,681 4683861,148 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
26 501058,134 4683862,994 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
27 501057,885 4683863,833 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
28 501058,639 4683866,677 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Copa dominada 
cap Oest Arbre 
sense valor 
específic 

AVA 

 

 
29 501059,942 4683860,727 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
30 501061,102 4683862,232 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
31 501062,691 4683868,249 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
32 501065,301 4683874,190 

Pittosporum 
tobira (Pitospor) /  
Pitosporàcia / Xina 
, Japó   

      Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
33 501062,789 4683860,539 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 
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34 501063,423 4683859,758 

Pittosporum 
tobira (Pitospor) /  
Pitosporàcia / Xina 

, Japó   

      Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
35 501064,443 4683859,698 

Ulmus minor 
(Om) / ulmàcia  / 
Europa , Nord 
d'Àfrica 

      Estructura 
jove  

Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
36 501065,278 4683859,419 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
37 501067,004 4683865,713 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

    Ferides 
sobre tronc  

  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
38 501069,670 4683867,981 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Inclinació sud 
Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
39 501069,621 4683870,380 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
40 501070,082 4683872,411 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
41 501063,528 4683855,294 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
42 501067,141 4683855,551 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
43 501068,212 4683854,558 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Troncs múltiples 
Arbre sense 
valor específic  

Sanejament 

 

 
44 501069,493 4683852,711 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància cap 
el tennis Arbre 
sense valor 
específic 

AVA 

 

 
45 501071,660 4683855,589 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
46 501072,032 4683861,394 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 

Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 

l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
47 501072,010 4683851,961 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
48 501073,446 4683851,677 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
49 501073,846 4683850,440 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
50 501075,627 4683855,370 

Ulmus minor 
(Om) / ulmàcia  / 
Europa , Nord 
d'Àfrica 

      Estructura 
jove  

Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
51 501076,548 4683855,792 

Ulmus minor 
(Om) / ulmàcia  / 
Europa , Nord 
d'Àfrica 

      Estructura 
jove  

Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
52 501080,650 4683862,169 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

    Ferides 
sobre tronc  

  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
53 501077,245 4683852,185 

Rhamnus 

alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 

ferides  

Brancada seca Arbre sense 

valor específic 
Sanejament 

 

 
54 501078,150 4683851,734 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
55 501079,021 4683851,043 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
56 501078,294 4683852,724 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 
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57 501078,659 4683853,878 

Ulmus minor 
(Om) / ulmàcia  / 
Europa , Nord 

d'Àfrica 

      Estructura 
jove  

Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
58 501079,743 4683854,011 

Ulmus minor 
(Om) / ulmàcia  / 
Europa , Nord 
d'Àfrica 

      Estructura 
jove  

Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
59 501081,431 4683852,869 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

    Ferides 
sobre tronc  

  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
60 501082,884 4683853,595 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
61 501083,400 4683854,924 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
62 501085,709 4683856,506 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
63 501087,369 4683859,625 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acacia blanca) / 
Fabàcia /Nord 
Amèrica  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre escapçat 
Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
64 501088,510 4683861,065 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
65 501085,281 4683862,873 

Robinia 
pseudoacacia 
(Acacia blanca) / 
Fabàcia /Nord 
Amèrica  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
66 501088,036 4683853,759 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància cap 
el tennis Arbre 
sense valor 
específic 

AVA 

 

 
67 501089,648 4683854,335 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
68 501088,403 4683857,412 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
69 501090,314 4683854,721 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
70 501090,166 4683856,798 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància cap 
el tennis Arbre 
sense valor 
específic 

AVA 

 

 
71 501092,132 4683854,674 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
72 501091,125 4683857,071 

Brachychiton 
populneum 
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia 
/Austràlia  

      Estructura 
jove  

Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
73 501095,312 4683853,664 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
74 501096,020 4683854,493 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
75 501095,185 4683855,386 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
76 501095,729 4683855,866 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
77 501099,322 4683853,026 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Vora soca de 
Pinus Arbre 
sense valor 
específic 

AVA 

 

 
78 501099,462 4683852,638 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs amb 
fissura central 
Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
79 501099,839 4683852,132 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Vora soca de 
Pinus Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
80 501103,366 4683851,005 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
81 501104,739 4683850,563 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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82 501108,697 4683849,208 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 

Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
83 501110,365 4683847,983 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
84 501110,968 4683848,712 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
85 501110,867 4683843,511 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

    Ferides 
sobre tronc  

Estructura 
jove  

Plantació Arbre 
sense valor 
específic 

Formació  

 

 
86 501112,319 4683841,620 

Acer platanoides 
(Erable) /  
Aceràcia / Europa , 
regió del Caucas 

      Arbre jove  Nova plantació 
14-3-2013 
Arbre sense 
valor específic 

Formació  

 

 
87 501114,873 4683841,849 

Acer platanoides 
(Erable) /  
Aceràcia / Europa , 
regió del Caucas 

      Arbre jove  Nova plantació 
14-3-2013 
Arbre sense 
valor específic 

Formació  

 

 
88 501113,838 4683838,088 

Acer platanoides 
(Erable) /  
Aceràcia / Europa , 
regió del Caucas 

      Arbre jove  Nova plantació 
14-3-2013 
Arbre sense 
valor específic 

Formació  

 

 
89 501118,403 4683839,573 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat i 
dominància   
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
90 501122,547 4683836,817 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat i 
dominància   
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
91 501118,483 4683846,940 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
92 501118,658 4683845,117 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
93 501120,917 4683845,053 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
94 501122,590 4683845,288 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
95 501126,691 4683843,431 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
96 501128,922 4683842,566 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
97 501128,664 4683840,975 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
98 501130,255 4683840,908 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

ZONA 32: PEÇA D'EN FREIXENET 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Illeta entre 
camins de 
l'Avinguda 

Superfície: Observacions: Gespa , entapissants, arbust, arbres Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 

1 501050,110 4683889,220 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa( /Arecàcia 
/ Xina , Japó 

      Fulles seques  Arbre sense 
valor específic 

   

 

2 501043,842 4683888,837 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

3 501039,915 4683892,163 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

4 501040,947 4683893,416 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

    Ferides 
sobre tronc  

  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 

5 501042,976 4683893,988 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa( /Arecàcia 
/ Xina , Japó 

      Fulles seques  Arbre sense 
valor específic 

   

 

6 501041,965 4683895,383 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa( /Arecàcia 
/ Xina , Japó 

      Fulles seques  Arbre sense 
valor específic 

   



99 

 

 

7 501034,952 4683894,557 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

8 501036,137 4683894,531 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

9 501036,316 4683895,773 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

10 501033,397 4683896,247 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 
11 501030,386 4683899,284 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

    Ferides 
sobre tronc  

  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
12 501033,481 4683900,742 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa( /Arecàcia 
/ Xina , Japó 

      Fulles seques  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
13 501028,372 4683902,055 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa( /Arecàcia 
/ Xina , Japó 

      Fulles seques  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
14 501024,577 4683896,683 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
15 501021,735 4683901,434 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

    Ferides 
sobre tronc  

  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
16 501019,370 4683901,804 

Pittosporum 
tobira (Pitospor) /  
Pitosporàcia / Xina 
, Japó   

      Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
17 501021,622 4683905,758 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa( /Arecàcia 
/ Xina , Japó 

      Fulles seques  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
18 501009,200 4683915,335 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
19 501008,653 4683911,012 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
20 501011,565 4683910,041 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

21 501008,523 4683906,382 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 

22 501009,713 4683905,676 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

23 501008,000 4683901,916 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 

24 501010,909 4683900,270 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

25 501007,681 4683897,280 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 

x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 

Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 

26 501010,315 4683897,450 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

27 501007,324 4683892,433 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 
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28 501006,951 4683887,961 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 

Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 

l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 

29 501006,487 4683883,106 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 

30 501006,278 4683878,401 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
31 501013,619 4683888,557 

Liquidambar 
"Wooldplesdom" 
(Liquidambar) / 
Híbrid  

      Arbre jove  Nova plantació 
Arbre sense 
valor específic 

Formació  

 

 
32 501018,283 4683887,496 

Liquidambar 
"Wooldplesdom" 
(Liquidambar) / 
Híbrid  

      Arbre jove  Nova plantació 
Arbre sense 
valor específic 

Formació  

 

 
33 501023,396 4683888,672 

Liquidambar 

"Wooldplesdom" 
(Liquidambar) / 
Híbrid  

      Arbre jove  Nova plantació 

Arbre sense 
valor específic 

Formació  

 

 
34 501029,714 4683889,660 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

    Ferides 
sobre tronc  

   Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 

ZONA 33: GRUTA 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Zona arbrada 
i arbustiva  

Superfície: Observacions: Avinguda principal del Parc / Gruta  Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 

1 501127,704 4683854,366 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

2 501127,245 4683856,150 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 

/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 

d'element 
de grup  

 

 

3 501125,662 4683855,938 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

Tres troncs  En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 

4 501124,533 4683856,346 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 

5 501126,041 4683856,958 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 

6 501123,688 4683856,588 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 

7 501124,921 4683857,426 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 

8 501122,729 4683856,462 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 

/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 

d'element 
de grup  

 

 

9 501123,251 4683857,597 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 

10 501123,869 4683858,238 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
11 501121,525 4683857,299 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  
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12 501122,763 4683859,055 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 

/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 

d'element 
de grup  

 

 
13 501120,359 4683858,005 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
14 501121,719 4683859,707 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
15 501119,259 4683858,257 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
16 501119,936 4683858,945 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
17 501120,583 4683860,536 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
18 501118,465 4683858,764 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 

/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 

d'element 
de grup  

 

 
19 501118,922 4683860,043 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
20 501119,774 4683861,507 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
21 501117,374 4683859,380 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
22 501116,426 4683859,920 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
23 501117,715 4683861,226 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
24 501118,647 4683862,235 

Brachychiton 

populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 

ferides  

 En grup Arbre 

sense valor 
específic 

Conservació 

/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
25 501116,727 4683861,354 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
26 501117,575 4683862,860 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
27 501113,806 4683860,359 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
28 501115,723 4683861,994 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
29 501112,480 4683861,273 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
30 501113,011 4683862,124 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 

Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 

de grup  

 

 
31 501114,532 4683862,410 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
32 501115,528 4683863,468 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
33 501112,594 4683863,240 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  
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34 501114,492 4683864,600 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
35 501109,991 4683862,200 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
36 501111,267 4683863,598 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
37 501111,769 4683864,313 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
38 501113,582 4683865,813 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
39 501109,623 4683864,504 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
40 501111,541 4683865,755 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
41 501110,002 4683866,051 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 En grup Arbre 
sense valor 
específic 

Conservació 
/ 
Tractament 
d'element 
de grup  

 

 
42 501107,708 4683865,546 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
43 501107,089 4683865,755 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
44 501107,005 4683866,156 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
45 501108,619 4683867,311 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
46 501103,144 4683863,773 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre 
trasplantat 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
47 501099,097 4683866,572 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre 
trasplantat 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
48 501103,993 4683869,588 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
49 501101,377 4683871,371 

Pinus halepensis 

(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 

la 
Processionà
ria 

Brancada seca  Arbre sense 

valor específic 

Sanejament 

 

 
50 501100,018 4683871,745 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància sud 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
51 501093,624 4683868,539 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixa de fulla 
petita) / Oleàcia / 
Europa  

         Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
52 501093,257 4683871,685 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
53 501099,275 4683876,347 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Tres beses 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
54 501089,449 4683873,939 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància sud 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
55 501093,215 4683877,228 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
56 501096,865 4683880,139 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat  / Penja 
sobre marge 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
57 501099,050 4683881,819 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Quatre beses 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
58 501086,819 4683876,734 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
59 501091,040 4683877,841 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
60 501096,663 4683883,581 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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61 501096,188 4683884,690 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
62 501095,501 4683885,475 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
63 501082,846 4683881,547 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
64 501089,467 4683885,328 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Codominància 
molt oberta 
Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
65 501078,917 4683881,271 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
66 501080,143 4683884,117 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
67 501083,769 4683886,028 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
68 501090,191 4683888,052 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
69 501090,964 4683891,064 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 

Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 

valor específic 

Sanejament 

 

 
70 501093,134 4683891,758 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
71 501092,976 4683894,097 

Ceratonia siliqua 
(Garrofer) /  
Cesalpiniàcia/ Sud 
d'Europa, Orient 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
72 501092,016 4683895,377 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

        Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
73 501089,297 4683896,688 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
74 501092,198 4683899,375 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat   Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
75 501075,173 4683883,572 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa( /Arecàcia 
/ Xina , Japó 

      Fulles seques  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
76 501072,895 4683885,160 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
77 501082,947 4683891,311 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Capçada pobre 
amb inclinació 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
78 501077,837 4683892,653 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
79 501083,843 4683894,408 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
80 501068,741 4683886,379 

Quercus 
pubescens (Roure 
martinenc) / 
Fagàcia/  Sud 
d'Europa, Turquia  

      Arbre jove  Plantació Arbre 
sense valor 
específic 

Formació  

 

 
81 501064,552 4683890,052 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa( /Arecàcia 
/ Xina , Japó 

      Fulles seques  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
82 501069,105 4683892,693 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

         Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
83 501072,775 4683893,296 

          Tronc sec Arbre 
sense valor 
específic 

Per eliminar  

 

 
84 501070,153 4683893,994 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 

Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
85 501056,381 4683896,042 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
86 501058,240 4683894,765 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
87 501069,974 4683895,507 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
88 501063,539 4683897,192 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
89 501069,851 4683897,404 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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90 501071,527 4683897,032 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
91 501074,660 4683897,320 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

ZONA 34: AVINGUDA 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Zona arbrada 
i arbustiva  

Superfície: Observacions: Avinguda principal del Parc   Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 501079,235 4683901,236 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

2 501082,584 4683902,038 

Jubaea chilensis 
(Palmera de Xile) / 
Arecàcia/ Xile 

      Borada  Exemplar 
singular  

AVA  

 

3 501087,534 4683909,524 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

4 501084,645 4683905,672 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 

Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Presenta pedra 
engolida per 

tronc  

AVA  

 

5 501083,387 4683907,843 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

6 501081,319 4683908,431 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Inclinació Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament  

 

7 501081,326 4683910,478 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

8 501079,968 4683911,325 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

9 501080,176 4683915,047 

Ulmus minor 
(Om) / Ulmàcia / 
Europa , Nord 
d'Àfrica 

      Estructura 
jove  

Creixement 
silvestre Arbre 
sense valor 
específic 

   

 

10 501078,543 4683914,691 

Ulmus minor 
(Om) / Ulmàcia / 
Europa , Nord 
d'Àfrica 

      Estructura 
jove  

Creixement 
silvestre Arbre 
sense valor 
específic 

   

 

11 501077,098 4683914,203 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Tres troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

12 501076,107 4683912,640 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament  

 

13 501076,335 4683907,609 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Estructura jove 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

14 501076,976 4683906,951 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 
15 501073,586 4683908,863 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

16 501072,135 4683906,757 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament  

 

17 501068,591 4683907,351 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

18 501068,590 4683905,897 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

19 501067,243 4683904,210 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

20 501066,264 4683904,887 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament  

 
21 501063,508 4683906,980 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
22 501063,352 4683903,492 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
23 501060,360 4683906,950 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
24 501058,800 4683907,261 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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25 501056,721 4683911,269 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 

d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Tres troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
26 501054,457 4683911,677 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
27 501052,334 4683911,500 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
28 501053,743 4683909,078 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
29 501054,703 4683902,638 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
30 501052,592 4683904,772 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Quatre troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
31 501046,164 4683901,756 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
32 501049,981 4683909,223 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
33 501049,170 4683916,611 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat / Niu de 
Cigonya , 
primavera 2013 
Arbre sense 
valor específic  

Sanejament 

 

 
34 501046,223 4683917,784 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
35 501049,176 4683920,123 

Ulmus minor 
(Om) / Ulmàcia / 
Europa , Nord 
d'Àfrica 

      Estructura 
jove  

Creixement 
silvestre Arbre 
sense valor 
específic 

  

 

 
36 501049,028 4683920,764 

Ulmus minor 
(Om) / Ulmàcia / 
Europa , Nord 
d'Àfrica 

      Estructura 
jove  

Creixement 
silvestre Arbre 
sense valor 
específic 

  

 

 
37 501048,209 4683921,224 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
38 501046,968 4683920,213 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
39 501045,169 4683920,856 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
40 501039,607 4683921,219 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
41 501038,462 4683920,250 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
42 501037,032 4683919,042 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
43 501034,080 4683914,099 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa) / Arecàcia 
/ Xina , Japó 

      Fulles seques i 
fruits 

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

 
44 501034,267 4683912,891 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
45 501029,710 4683911,446 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) / Pinàcia 
/Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

  Dominància cap 
l'avinguda Arbre 
sense valor 
específic 

Arbre 
eliminat 2-
9-2015  

 
46 501029,921 4683909,676 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa) / Arecàcia 
/ Xina , Japó 

      Fulles seques i 
fruits 

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

 
47 501027,639 4683911,066 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa) / Arecàcia 
/ Xina , Japó 

      Fulles seques i 
fruits 

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

 
48 501025,146 4683918,905 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa) / Arecàcia 
/ Xina , Japó 

      Fulles seques i 
fruits 

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

 
49 501021,251 4683919,987 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixe de full 
petita) /Oleàcia / 
Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
50 501019,829 4683919,695 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia 
/Sud d'Europa  

      Ferides tronc i 
branques  

Dominància cap 
l'avinguda Arbre 
sense valor 
específic 

Arbre 
eliminat 2-
9-2015  

 
51 501019,436 4683921,503 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
52 501042,298 4683924,981 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 
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53 501039,826 4683925,655 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà

ria 

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
54 501040,427 4683926,619 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
55 501040,092 4683928,460 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
56 501036,520 4683931,660 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
57 501036,142 4683928,546 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
58 501034,152 4683926,300 

Celtis australis 
(Lledoner) / 
Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Arbre jove  Nova plantació 
Arbre sense 
valor específic 

Formació  

 

 
59 501034,720 4683931,078 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
60 501032,438 4683929,121 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
61 501030,662 4683930,608 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 

d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
62 501028,324 4683931,765 

Phytolacca 
dioica (Ombú, 
Bellaombra) / 
Fitolacàcia  / Perú, 
Argentina  

         Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
63 501026,707 4683930,996 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
64 501028,088 4683930,006 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
65 501025,933 4683929,801 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
66 501021,690 4683931,528 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
67 501022,237 4683933,076 

Phytolacca 
dioica (Ombú, 
Bellaombra) / 
Fitolacàcia  / Perú, 
Argentina  

        Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
68 501009,540 4683924,482 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
69 501007,442 4683932,364 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
70 501015,235 4683935,254 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
71 501018,246 4683938,541 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) /   
Pinàcia /  Himàlaia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Alçat Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 

 

 
72 501004,208 4683934,744 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies / 
Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 

Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 
l'insecte del 
Tigre del 

Plàtan 

   Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
73 501015,913 4683941,518 

Pinus 
canariensis (Pi 
canari) /  Pinàcia/ 
Illes Canàries, 
Estat units, Nou 
Mèxic 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

  Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
74 501014,330 4683942,372 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
75 501013,165 4683946,383 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixe de full 
petita) /Oleàcia / 
Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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76 501014,305 4683949,507 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 

petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
77 501011,403 4683949,936 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 Arbre sense 
valor específic 

Conservació  

 

 
78 501010,298 4683951,521 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 Arbre sense 
valor específic 

Conservació  

 

 

ZONA 35: MURALLA - PAVELLÓ 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Zona arbrada 
i arbustiva  

Superfície: Observacions: Illeta allargada lateral de la paret 
exterior, camí de serveis del Pavelló del Parc    

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 

1 501138,760 4683849,270 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 

petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

  Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

2 501137,735 4683854,729 

Schinus molle 
(Pebrer bord) /  
Anacardiàcia / 
Perú, Bolivía  

    

Presenta 
ferides  

 Copa 
descompensada 
Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

3 501137,458 4683855,636 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Tres troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

4 501135,587 4683857,151 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 

5 501134,535 4683858,592 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 

6 501133,945 4683859,400 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 

7 501133,179 4683860,450 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 

8 501132,059 4683861,984 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

9 501128,401 4683862,314 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 

10 501130,939 4683863,519 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

11 501128,444 4683863,308 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 

12 501128,539 4683864,293 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 

d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

13 501129,760 4683865,135 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

14 501127,222 4683865,198 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 

15 501128,817 4683866,428 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 
16 501124,324 4683865,012 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 

    Sensible a 
atacs del 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 
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/ Regió 
Mediterrània 

insecte de 
la Caparreta 
i fong 

negreta 

 

17 501126,053 4683865,630 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 
18 501127,341 4683868,397 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

19 501124,982 4683868,212 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 
20 501121,821 4683868,045 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

21 501124,808 4683868,914 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

22 501122,876 4683870,190 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

23 501125,133 4683871,472 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses 
Arbre sense 
valor específic  

Sanejament  

 

24 501124,009 4683871,971 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

   

 

25 501123,443 4683872,485 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Sense eix 
principal Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament  

 

26 501118,170 4683870,864 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 

27 501119,835 4683872,476 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 
28 501117,323 4683872,475 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses 
Arbre sense 
valor específic  

Sanejament  

 

29 501120,180 4683874,035 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses 
Arbre sense 
valor específic   

Sanejament  

 

30 501115,926 4683872,970 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses  
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

31 501120,922 4683875,617 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 

ferides  

Brancada seca  Arbre sense 

valor específic 

Sanejament  

 

32 501116,422 4683875,972 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

   

 

33 501119,698 4683877,372 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Sense eix 
principal Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament  

 

34 501113,507 4683876,751 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

   

 

35 501116,189 4683878,907 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses 
Arbre sense 
valor específic  

Sanejament  

 
36 501118,475 4683879,128 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Tres beses  
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

37 501112,091 4683879,378 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 

negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

   

 

38 501117,251 4683880,883 

  

            

 

 

39 501116,027 4683882,639 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva       

 

40 501112,112 4683882,816 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva       
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41 501114,804 4683884,394 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 

d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca   Sanejament  

 

42 501113,580 4683886,150 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva       

 

43 501107,357 4683885,211 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Dos troncs     

 

44 501109,126 4683885,721 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses  Sanejament  

 

45 501112,356 4683887,905 

Brachychiton 
populneum  
(Braquiquìton) 
/Esterculiàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

   Conservació   

 

46 501106,448 4683887,005 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva       

 
47 501108,118 4683887,187 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca   Sanejament  

 

48 501107,301 4683888,193 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca   Sanejament  

 

49 501111,133 4683889,661 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca   Sanejament  

 

50 501104,785 4683890,057 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva       

 

51 501105,850 4683889,945 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca   Sanejament  

 

52 501108,365 4683890,081 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses  Sanejament  

 

53 501106,377 4683891,138 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca   Sanejament  

 

54 501109,146 4683891,409 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca   Sanejament  

 

55 501109,909 4683891,416 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) /   
Pinàcia/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
la 
Processionà
ria 

Brancada seca Dominància  Sanejament  

 

56 501103,108 4683893,394 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva       

 

57 501104,198 4683893,164 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses  Sanejament  

 

58 501107,137 4683894,769 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses  Sanejament  

 

59 501105,970 4683896,065 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva       

 

60 501105,358 4683897,051 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca   Sanejament  

 

61 501101,112 4683896,164 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Quatre troncs 
Arbre sense 
valor específic 

   

 

62 501101,992 4683896,871 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses 
Arbre sense 
valor específic  

Sanejament  

 

63 501102,106 4683899,608 

Rhamnus 
alaternus (Adern) 
/  Ramnàcia / Sud 
d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

64 501102,737 4683900,605 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dues beses 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  
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65 501101,423 4683902,457 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

   

 

66 501099,929 4683902,349 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

   

 
67 501100,794 4683903,171 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Tres beses 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

68 501097,792 4683904,754 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

69 501098,821 4683905,219 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

70 501097,930 4683906,848 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 

71 501096,898 4683908,193 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 

negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 

72 501095,840 4683909,022 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

73 501094,927 4683911,064 

Eucalyptus Gunii 
(Eucaliptus) / 
Mirtàcia / Austràlia  

    

Presenta 
ferides  

 Tres beses , 
una tallada 
Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

74 501092,788 4683912,687 

Eucalyptus Gunii 
(Eucaliptus) / 
Mirtàcia / Austràlia  

    

Presenta 
ferides  

 Dues beses , 
una tallada 
Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

75 501092,127 4683914,524 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

76 501089,467 4683915,098 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 

77 501089,166 4683916,748 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 Capçada molt 
aclarida Arbre 
sense valor 
específic 

AVA  

 

78 501090,346 4683916,893 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 Capçada molt 
aclarida Arbre 
sense valor 
específic 

AVA  

 

79 501130,561 4683861,198 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

80 501086,363 4683919,031 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Dominància per 
Eucaliptus Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament  

 

81 501088,019 4683919,860 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

  Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

82 501087,339 4683920,545 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic  

   

 

83 501086,451 4683922,048 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

   

 

84 501084,003 4683922,649 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

85 501085,294 4683923,607 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

   

 

86 501084,130 4683925,510 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Tres  troncs 
Arbre sense 
valor específic 
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87 501082,732 4683926,765 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Tres  troncs 
Arbre sense 
valor específic 

   

 

88 501081,668 4683929,001 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Tres  troncs 
Arbre sense 
valor específic 

   

 

89 501080,765 4683930,170 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Tres  troncs 
Arbre sense 
valor específic 

   

 

90 501078,538 4683930,757 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Tres  troncs 
Arbre sense 
valor específic 

   

 

91 501077,818 4683931,451 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

92 501074,724 4683932,226 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

93 501076,311 4683934,749 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

   

 
94 501073,184 4683934,492 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

95 501074,197 4683936,865 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

96 501072,661 4683938,283 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

97 501071,902 4683940,091 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

98 501069,706 4683943,573 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

   

 

99 501068,058 4683946,436 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

   

 

100 501066,901 4683948,475 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic  

   

 

101 501064,158 4683949,891 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

  Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

102 501059,183 4683954,136 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 Efecte diana 
sobre sostre del 
Pavelló Arbre 
sense valor 
específic 

AVA  

 

103 501061,898 4683954,593 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Dos troncs 
Arbre sense 
valor específic 

   

 
104 501057,537 4683957,643 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

105 501053,807 4683963,509 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament  

 

106 501052,644 4683965,575 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

    Presenta 
ferides  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA  

 

107 501050,703 4683968,343 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 

    Presenta 
ferides  

 Arbre sense 
valor específic 

AVA  
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petita) /  Mirtàcia/ 
Austràlia  

 

108 501049,576 4683969,661 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 

109 501047,548 4683972,708 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 

110 501045,206 4683976,442 

Laurus nobilis                            
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 

   

 

ZONA 36: ANTIC ROSERAR 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Gener 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Entorn del 
sector del 
pavelló del 
Parc 

Superfície: Observacions: Espai on es desenvolupen actes / 
Múltiples serveis i usos Part del estrat amb gespa i reg 
d'aspersió   

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 

2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 501043,286 4683979,318 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
2 501041,380 4683982,357 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
3 501038,907 4683983,410 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
4 501038,898 4683984,969 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
5 501034,548 4683990,914 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
6 501033,386 4683992,458 

Koeleurteria 
paniculata 
(Sapindal) / 
Sapindàcia / Xina , 
Japò, Corea 

     Ferides sobre 
tronc  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
7 501031,042 4683989,406 

Cupressus sp                           
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 

Conservació 
/ AVA 

 

 
8 501028,382 4683988,872 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
9 501027,224 4683988,969 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) / Pinàcia 
/Regió 
Mediterrània 

    Sensible als 
atacs de 
Processionà
ria 

Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de seca i 
conservació   

 
10 501024,999 4683986,155 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
11 501023,272 4683976,078 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
12 501021,094 4683975,876 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
13 501018,515 4683983,410 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 

ferides  

Brancada seca Arbre sense 

valor específic 
Sanejament 

 

 
14 501020,253 4683979,202 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
15 501016,925 4683977,839 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
16 501017,656 4683976,308 

Brachichyton 
populneum 
(Braquiquíton) / 
Esterculiàcia / 
Austràlia 

   Ferides 
sobre tronc  

  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
17 501014,857 4683973,875 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
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18 501015,232 4683975,759 

Brachichyton 
populneum 
(Braquiquíton) / 

Esterculiàcia / 
Austràlia 

   Ferides 
sobre tronc  

  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
19 501015,558 4683981,097 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
20 501013,495 4683979,535 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 

Conservació 
/ AVA 

 

 
21 501012,480 4683976,455 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
22 501013,298 4683975,555 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
23 501011,837 4683979,651 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
24 501010,842 4683978,290 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
25 501009,134 4683979,228 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
26 501008,305 4683976,389 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 

Conservació 
/ AVA 

 

 
27 501009,883 4683975,899 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
28 501010,980 4683973,548 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
29 501007,375 4683973,535 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
30 501004,984 4683970,847 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
estreta) / Mirtàcia 
/   Austràlia  

     Ferides sobre 
estructura  

Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
31 501000,918 4683968,661 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
32 500996,146 4683973,061 

Pinus halepensis 
(Pi blanc) / Pinàcia 
/Regió 
Mediterrània 

    Sensible als 
atacs de 
Processionà
ria 

Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de seca i 
conservació   

 
33 500991,571 4683967,306 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 

d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 

Conservació 
/ AVA 

 

 
34 500988,090 4683965,834 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 

Conservació 
/ AVA 

 

 
35 501015,536 4683960,152 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia /Himàlaia 

      Ferides sobre 
estructura  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejar 
brancada 
seca  

 
36 501011,103 4683962,769 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia /Himàlaia 

      Ferides sobre 
estructura  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejar 
brancada 
seca  

 

ZONA 37: MIRADOR DEL CASTELL 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Gener 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Entorn del 
saló del 
Mirador , 
Plaça de les 
Torres  

Superfície: Observacions:  Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500990,759 4683942,636 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixa de fulla 
petita) / Oleàcia / 
Europa  

        Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
2 500986,231 4683944,157 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
3 500986,764 4683946,905 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 
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4 500982,780 4683945,482 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
5 500982,136 4683948,176 

Celtis australis 
(Lledoner) /  
Ulmàcia /Regió 
Mediterrània  

        Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
6 500980,490 4683950,092 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
7 500977,287 4683950,429 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
8 500976,732 4683949,597 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixa de fulla 
petita) / Oleàcia / 
Europa  

        Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
9 500972,638 4683950,595 

Celtis australis 
(Lledoner) /  
Ulmàcia /Regió 
Mediterrània  

        Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca   

 
10 500970,807 4683957,675 

Ficus 
carica(Figuera) / 

Moràcia / Regió 
Mediterrània, 
Orient 

        Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
11 500970,451 4683961,651 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
12 500970,076 4683962,396 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
13 500972,370 4683962,551 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
14 500973,763 4683963,438 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixa de fulla 
petita) / Oleàcia / 
Europa  

        Arbre jove 
Arbre sense 
valor específic 

Formació  

 

 
15 500976,373 4683963,663 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixa de fulla 
petita) / Oleàcia / 

Europa  

        Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
16 500975,761 4683964,796 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
17 500980,801 4683961,777 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
18 500961,762 4683965,027 

Sambucus nigra 
(Saüc) / 
Caprifoliàcia /Sud 
d'Europa, Nord 
d'Àfrica 

        Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
19 500960,133 4683966,227 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixa de fulla 
petita) / Oleàcia /  
Europa  

        Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
20 500961,933 4683968,988 

Pinus 
halepensis(Pi 
blanc) / Pinàcia 
/Regió 
Mediterrània 

    Sensible als 
atacs de 
Processionà
ria 

Ferides tronc i 
branques  

Dominància 
Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de seca i 
conservació  

 

 
21 500958,914 4683974,654 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 

Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
22 500958,175 4683977,168 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 

Conservació 
/ AVA 

 

 

ZONA 38: AVIARI 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Gener 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Entorn del 
Aviari del 
Parc  

Superfície: Observacions: Espai arbrat amb les gàbies del Aviari 
del Parc / Sòl de grava   

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

 



115 

 

 Número:                        
Inventari del 
any 2014 

(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre

s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500978,513 4683856,568 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Arbre sense 
valor específic 

Conservació 
/ AVA 

 

 
2 500975,772 4683860,155 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia 
/Sud d'Europa  

      Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de seca i 
conservació   

 
3 500980,318 4683861,184 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia 
/Sud d'Europa  

    Fissura 
important 

Ferides tronc i 
branques / 
branques amb 
efecte "Arpa"  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
4 500970,827 4683861,368 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
5 500976,627 4683865,521 

Cupressus sp. 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió mediterrània  

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

Branca seca  Exemplar  / 
Cupressus 
macrocarpa ? 

Conservació 
/ AVA 

 

 
6 500969,167 4683866,220 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
7 500963,167 4683869,342 

Pinus sylvestris                      
(Pi roig) / 
Pinàcia/Centre i 
sud d'Europa 

      Ferides tronc i 
branques  

Sense eix 
principal Arbre 
sense valor 
específic 

Sanejament 
de seca i 
conservació   

 
8 500963,627 4683869,360 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
9 500980,676 4683869,026 

Photinia 
serrulata (Fotínia) 
/ Rosàcia/Xina, 
Japó  

      Port arbustiu  Singular  AVA 

 

 
10 500979,744 4683871,551 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
11 500978,533 4683875,483 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
12 500964,289 4683875,270 

Acer 
monspessulanu
m (Auró negre) / 
Aceràcia / Sud 
d'Europa, Nord 
d'Àfrica 

      Ferides tronc i 
branques  

 Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de seca i 
conservació  

 

 
13 500971,297 4683876,389 

Cupressus sp 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió Mediterrània 

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

   Arbre sense 
valor específic 

Conservació 
/ AVA 

 

 
14 500973,347 4683878,521 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
15 500983,310 4683880,728 

Quercus ilex 

(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 

ferides  

Brancada seca  Arbre sense 

valor específic 

Sanejament 

 

 
16 500983,050 4683884,646 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
17 500972,302 4683886,427 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
18 500979,764 4683890,871 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
19 500972,724 4683892,576 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
20 500984,490 4683896,800 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
21 500984,981 4683899,635 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
22 500978,626 4683904,827 

Pinus pinea (Pi 
pinyoner) /  
Pinàcia / Sud 
d'Europa 

      Ferides tronc i 
branques  

Arbre exemplar  
/ Sòl amb viruta 

Sanejament 
de brancada 
seca /AVA   

 
23 500981,363 4683907,910 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
24 500971,291 4683908,047 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
25 500968,559 4683913,120 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
26 500992,058 4683915,803 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
27 500992,046 4683922,702 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia / Himàlaia 

      Estructura 
alçada  

Arbre sense 
valor específic 
Brancada seca 

Sanejament 
de brancada 
seca   
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28 501004,084 4683918,608 

Platanus 
hispànica (Plàtan) 
/ Platanàcies 

/Híbrid de Platanus 
x acerifolia x 
Platanus hibrida: 
P. occidentalis x P. 
orientalis 

    Sensible als 
atacs del 
fong Oïdi i 

l'insecte del 
Tigre del 
Plàtan 

  Arbre exemplar  Conservació 
/ Eliminació 
de banques 

seques 
/AVA / VRP  

 
29 500986,550 4683915,349 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
30 500965,722 4683868,520 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Exemplar / Reg 
d'aspersió   

Retall 
regular  

 

 
31 500967,359 4683867,182 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 
Reg de goteig / 
Plantat juliol 
2014 

Conservació  

 

 
32 500970,701 4683864,416 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 
Reg de goteig / 
Plantat juliol 
2014 

Conservació  

 

 
33 500972,402 4683862,992 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 
Reg de goteig / 
Plantat juliol 
2014 

Conservació  

 

 
34 500974,104 4683861,567 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 
Reg de goteig / 
Plantat juliol 
2014 

Conservació  

 

 
35 500977,485 4683858,823 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 
Reg de goteig / 
Plantat juliol 
2014 

Conservació  

 

 
36 500980,618 4683856,371 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 
Reg de goteig / 
Plantat juliol 
2014 

Conservació  

 

 
37 500982,148 4683855,418 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 
Reg de goteig / 
Plantat juliol 
2014 

Conservació  

 

 

ZONA 39: AVIARI MARGE 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Febrer  
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Entorn del 
Aviari del 
Parc  

Superfície: Observacions: Espai arbrat amb les gàbies del Aviari 
del Parc    

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500956,721 4683878,365 

Pinus pinea (Pi 
pinyer) / Pinàcia / 
Regió Mediterrània 

    Sensible als 
atacs de 
Processionà
ria 

Ferides tronc i 
branques  

 Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de seca i 
conservació   

 

2 500957,599 4683879,745 
Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

3 500958,924 4683885,390 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

4 500958,819 4683888,073 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixa de fulla 
petita) / Oleàcia /  
Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

5 500955,693 4683889,519 

Cedrus deodara 
(Cedre de 

l'Himàlaia) / 
Pinàcia /Himàlaia 

      Ferides sobre 
estructura  

  Sanejar 
brancada 

seca 

 

 

6 500957,888 4683890,552 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

7 500956,625 4683892,214 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 

8 500952,787 4683892,576 

Celtis australis 
(Lledoner) 
/Ulmàcia /Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Tres beses 

Sanejament 
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9 500953,486 4683895,657 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 

Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 

la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 

10 500954,016 4683897,935 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
11 500954,478 4683900,006 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
12 500960,840 4683898,111 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixa de fulla 
petita) / Oleàcia /  
Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
13 500958,434 4683900,831 

Cercis 
siliquastrum 
(Arbre del amor) / 
Cesalpiniàcia / 
Europa, Àsia 

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Inclinació / Dos 
troncs  

Sanejament 

 

 
14 500955,478 4683905,263 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixa de fulla 
petita) / Oleàcia /  
Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca  Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
15 500955,915 4683906,906 

Pinus pinea (Pi 
pinyer) / Pinàcia/ 
Sud d'Europa  

    Sensible als 
atacs de 
Processionà
ria 

Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de seca i 
conservació   

 
16 500955,983 4683907,166 

Pinus pinea (Pi 
pinyer) / Pinàcia/ 
Sud d'Europa  

    Sensible als 
atacs de 
Processionà
ria 

Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de seca i 
conservació   

 
17 500956,237 4683907,838 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixa de fulla 
petita) / Oleàcia /  
Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
18 500960,694 4683900,943 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
19 500959,798 4683905,167 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
20 500961,537 4683906,670 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
21 500962,758 4683908,346 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
22 500960,885 4683908,549 

Celtis australis 
(Lledoner) 
/Ulmàcia /Regió 
Mediterrània  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Estructura jove  

Sanejament 

 

 
23 500959,047 4683908,686 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixa de fulla 
petita) / Oleàcia /  
Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 
Estructura jove  

Sanejament 

 

 
24 500956,673 4683911,056 

Pinus pinea (Pi 
pinyer) / Pinàcia/ 
Sud d'Europa  

    Sensible als 
atacs de 
Processionà
ria 

Ferides tronc i 
branques  

 Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de seca i 
conservació   

 
25 500962,947 4683909,923 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixa de fulla 
petita) / Oleàcia /  
Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
26 500960,939 4683913,043 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
27 500962,042 4683915,131 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 

/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 

insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Sis beses    

 

 
28 500958,825 4683917,883 

Pittosporum 
tobira (Pitospor) /  
Pitosporàcia/ Xina 
, Japó   

        Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
29 500959,957 4683919,381 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia /Himàlaia 

      Ferides sobre 
estructura  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejar 
brancada 
seca  

 
30 500959,994 4683922,950 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 
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31 500966,612 4683920,316 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 

Pinàcia /Himàlaia 

      Ferides sobre 
estructura  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejar 
brancada 
seca  

 
32 500965,093 4683923,972 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia / 
Sud d'Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 

 

 
33 500974,174 4683915,786 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
34 500976,735 4683917,232 

Quercus robur 
(Roure pènol)  
Fagàcia/ Europa,  
Nord d'Àfrica, Oest 
d'Àsia  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre exemplar  AVA 

 

 
35 500965,469 4683930,485 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
36 500960,276 4683931,147 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

  Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
37 500959,945 4683930,524 

Fraxinus 
angustifolia 
(Freixa de fulla 
petita) / Oleàcia /  
Europa  

    Presenta 
ferides  

Brancada seca Arbre exemplar  AVA 

 

 
38     

Liquidambar 
styraciflua 
(Liquidàmbar) / 
Hamamelidàcia /  
Nord Amèrica  

       Arbre sense 
valor específic 
Arbre de nova 
plantació , 
novembre 2015 

Formació  

 

 

ZONA 40: VORA DEL LLAC 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Gener 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Entorn del 
llac del Parc  

Superfície: Observacions: Vora del Llac amb reg d'aspersió i estrat 
de gespa   

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500926,595 4683886,838 

Salix babylonica 
(Salze, Desmai) /  
Salicàcia/ Xina   

      Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 
Vora del llac 
sobre gespa i 
reg d'aspersió 

Sanejament 
de seca i 
conservació  

 

 
2 500970,980 4683935,563 

Pinus nigra 
(Pinassa) / Pinàcia 
/ Sud d'Europa  

    Sensible als 
atacs de 
Processionà

ria 

Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 
Reg d'aspersió  

Sanejament 
de seca i 
conservació   

 
3 500987,227 4683930,690 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia 
/Sud d'Europa  

      Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 
Reg d'aspersió  

Sanejament 
de seca i 
conservació   

 
4 500979,025 4683929,148 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Exemplar / Reg 
d'aspersió   

Retall 
regular  

 

 
5 500978,648 4683925,562 

Pinus nigra 
(Pinassa) / Pinàcia 
/ Sud d'Europa  

    Sensible als 
atacs de 
Processionà
ria 

Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 
Reg d'aspersió  

Sanejament 
de seca i 
conservació   

 
6 500981,661 4683924,586 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva  Arbre sense 
valor específic 
Reg d'aspersió  

  

 

 

ZONA 41: PLAÇA DE LES TORRES 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Gener 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Plaça 
principal 
davant la 
façana de les 
torres del 
Castell  

Superfície: Observacions: Espai on es desenvolupen actes / 
Aparcament de vehicles / Múltiples serveis i usos  

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500917,690 4683961,010 

Cedrus deodara 
(Cedre de 
l'Himàlaia) / 
Pinàcia /Himàlaia 

      Ferides sobre 
estructura  

Arbre sense 
valor específic 
Cablejat elèctric 
i llums de 
decoració  

Sanejar 
brancada 
seca 

 

 
2 500923,008 4683966,676 

Cupressus sp. 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió mediterrània  

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 
Reg d'aspersió  

Sanejament 
de seca i 
conservació  
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3 500932,179 4683987,169 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 

estreta) / Mirtàcia 
/   Austràlia  

     Ferides sobre 
estructura  

Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
4 500937,037 4683981,732 

Phytolacca 
dioica (Ombú, 
Bellaombra) / 
Fitolacàcia / Perú, 
Argentina  

        Arbre sense 
valor específic 

Arbre 
eliminat 2-
9-2015 

 

 
5 500947,005 4683985,038 

Cupressus sp. 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió mediterrània  

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de seca i 
conservació  

 

 
6 500948,232 4683984,485 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia 
/Sud d'Europa  

      Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de seca i 
conservació   

 
7 500951,162 4683985,469 

Quercus ilex 
(Alzina) / Fagàcia 
/Sud d'Europa  

      Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de seca i 
conservació   

 

ZONA 42: CAN JOSEP DE L'ERA 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Gener 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Espai dintre 
de la Plaça de 
les Torres 

Superfície: Observacions: Part del contorn de la Plaça de les 
Torres.  

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        

Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              

Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada

: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu

es: 
Observacions: 

Operacion

s de 
gestió: 

 

 
1 500952,050 4683997,044 

Brachichyton 
populneum 
(Braquiquíton) / 
Esterculiàcia / 
Austràlia 

    Ferides 
sobre tronc  

Estructura de 
tres troncs  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
2 500948,504 4683994,155 

Ceratonia 
siliqua(Garrofer) 
/Cesalpiniàcia /Sud 
d'Europa, Orient 

    

 

Ferides sobre 
tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
3 500949,172 4683995,977 

Eucalyptus 
camaldulensis 
(Eucaliptus de fulla 
estreta) / Mirtàcia 
/   Austràlia  

    

 

Ferides sobre 
estructura  

Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
4 500949,895 4683999,877 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa) / Arecàcia 
/ Xina , Japó 

        Arbre sense 
valor específic 

Neteja de 
fulles i fruits 
secs  

 
5 500948,430 4683999,775 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa) / Arecàcia 
/ Xina , Japó 

        Arbre sense 
valor específic 

Neteja de 
fulles i fruits 
secs  

 
6 500948,344 4684001,152 

Trachycarpus 
fortunei (Palmera 
excelsa) / Arecàcia 

/ Xina , Japó 

        Arbre sense 
valor específic 

Neteja de 
fulles i fruits 
secs  

 
7 500948,811 4684003,141 

Cupressus sp. 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió mediterrània  

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 
Reg d'aspersió  

Sanejament 
de seca i 
conservació  

 

 
8 500945,936 4684001,682 

Cupressus sp. 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió mediterrània  

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 
Reg d'aspersió  

Sanejament 
de seca i 
conservació  

 

 
9 500943,516 4683999,718 

Laurus 
nobilis(Llorer) / 
Lauràcia / Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Arbustiva   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
10 500941,527 4683999,039 

Cupressus sp. 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió mediterrània  

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

Ferides tronc i 
branques  

Arbre sense 
valor específic 
Reg d'aspersió  

Sanejament 
de seca i 
conservació  

 

 

ZONA 43: PLAÇA CASTELL 

 

 

Data 
inventari:                
Juliol 2014 

Darrera 
actualització
:         Gener 
2016 (Jaume 
Bosch i 
Ballbona) 

Descripció: 
Plaça al 
entorn del 
Castell 

Superfície: Observacions: Plaça de la part privada, residència. 
Plaça de grava amb vegetació diversa 

Comentaris 
Plànols 
anteriors:                 
Plànol del any 
1999 (Vriksa) i 
plànol del any 
2007 (Setat) 

Full: 

  Número:                        
Inventari del 
any 2014 
(CCT) 

Situació (X): Situació (Y): Espècie: Diàmetre:              
Pres a 1,50 
del coll (cm) 

Alçada
: 
(metre
s) 

Sanitat: Estructura: Característiqu
es: 
Observacions: 

Operacion
s de 
gestió: 

 

 
1 500836,644 4683940,948 

Ligustrum 
japonica (Troana) 
/ Oleàcia/Japó  

      Port arbustiu Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
2 500837,735 4683936,967 

Ceratonia 
siliqua(Garrofer) 
/Cesalpiniàcia /Sud 
d'Europa, Orient 

      Port arbustiu Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
3 500838,873 4683936,679 

Ceratonia 
siliqua(Garrofer) 
/Cesalpiniàcia /Sud 
d'Europa, Orient 

      Dominància  Arbre sense 
valor específic 

AVA 
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4 500838,990 4683935,095 

Ceratonia 
siliqua(Garrofer) 
/Cesalpiniàcia /Sud 

d'Europa, Orient 

      Port arbustiu Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
5 500840,622 4683935,302 

Ceratonia 
siliqua(Garrofer) 
/Cesalpiniàcia /Sud 
d'Europa, Orient 

      Tres troncs  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
6 500841,204 4683930,538 

Celtis 
australis(Lledoner
) / Ulmàcia / Regió 
Mediterrània  

      Dos troncs  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
7 500843,945 4683932,824 

Ceratonia 
siliqua(Garrofer) 
/Cesalpiniàcia /Sud 
d'Europa, Orient 

      Quatre troncs  Exemplar Reducció de 
copa per 
risc de 
trencament 
16-11-2015 
/ AVA 

 

 
8 500841,923 4683937,728 

Ceratonia 
siliqua(Garrofer) 
/Cesalpiniàcia /Sud 
d'Europa, Orient 

      Dos troncs  Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
9 500843,318 4683938,491 

Prunnus 
laurocerassus(Llo
rer cirerer) / 
Rosàcia/ Nord est 
d'Europa, Nord de 
Pèrsia 

      Grup de tres 
unitats  

Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
10 500841,785 4683942,918 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 

i fong 
negreta 

Presenta tres 
troncs 

Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
11 500851,893 4683935,174 

Cupressus sp. 
(Xiprer) / 
Cupressàcies / 
Regió mediterrània  

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

Ferides tronc i 
branques  

Exemplar en 
alineació / Reg 
d'aspersió  

Sanejament 
de seca i 
conservació  

 

 
12 500854,063 4683931,996 

Pittosporum 
tobira(Pitospor)  /  
Pitosporàcia / Xina 
, Japó   

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i pugó , al 
fong de la 
negreta 

Arbustiu   Arbre sense 
valor específic 

  

 

 
13 500856,912 4683932,922 

Cupressocyparis 
leylandii (Xiprer 
de Leyland) 
/Cupressàcies / 
Híbrid de C. 
macrocarpa x 
Chamaecyparis 
nootkatensis                             

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Exemplar en 
alineació / Reg 
d'aspersió  

Sanejament 
de seca i 
conservació  

 

 
14 500859,905 4683934,186 

Cupressocyparis 
leylandii (Xiprer 
de Leyland) 
/Cupressàcies / 
Híbrid de C. 
macrocarpa x 
Chamaecyparis 
nootkatensis                             

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Exemplar en 
alineació / Reg 
d'aspersió  

Sanejament 
de seca i 
conservació  

 

 
15 500862,962 4683935,279 

Cupressocyparis 
leylandii (Xiprer 
de Leyland) 
/Cupressàcies / 
Híbrid de C. 
macrocarpa x 
Chamaecyparis 
nootkatensis                             

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Exemplar en 
alineació / Reg 
d'aspersió  

Sanejament 
de seca i 
conservació  

 

 
16 500866,317 4683936,474 

Cupressocyparis 
leylandii (Xiprer 
de Leyland) 
/Cupressàcies / 
Híbrid de C. 
macrocarpa x 
Chamaecyparis 
nootkatensis                             

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Exemplar en 
alineació / Reg 
d'aspersió  

Sanejament 
de seca i 
conservació  

 

 
17 500868,250 4683937,903 

Cupressocyparis 
leylandii (Xiprer 
de Leyland) 
/Cupressàcies / 
Híbrid de C. 
macrocarpa x 
Chamaecyparis 
nootkatensis                             

    Sensible a 
l'assecada 
del Xiprer i 
atacs 
d'insectes 

  Exemplar en 
alineació / Reg 
d'aspersió  

Sanejament 
de seca i 
conservació  

 

 
18 500869,723 4683938,277 

Brachichyton 
populneum  
(Braquiquíton) / 
Esterculiàcia / 
Austràlia 

    Ferides 
sobre tronc  

Estructura de 
tres troncs  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
19 500871,846 4683938,826 

Brachichyton 
populneum  
(Braquiquíton) / 
Esterculiàcia / 
Austràlia 

    Ferides 
sobre tronc  

Estructura de 
tres troncs  

Arbre sense 
valor específic 

Sanejament 
de brancada 
seca  

 

 
20 500873,293 4683938,863 

Laurus nobilis 
(Llorer) / Lauràcia 
/ Regió 
Mediterrània 

    Sensible a 
atacs del 
insecte de 
la Caparreta 
i fong 
negreta 

Presenta tres 
troncs 

Arbre sense 
valor específic 

AVA 

 

 
21 500851,797 4683899,201 

Buxus 
sempervirens(Boi
x) / Buxàcia / Sud 
d'Europa, Nord 
d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

Arbustiva    Arbre sense 
valor específic 

Conservació 
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22 500853,722 4683894,357 

Buxus 
sempervirens(Boi
x) / Buxàcia / Sud 

d'Europa, Nord 
d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 

defoliadora  

Arbustiva    Arbre sense 
valor específic 

Conservació 

 

 
23     

Buxus 
sempervirens(Boi
x) / Buxàcia / Sud 
d'Europa, Nord 
d'Àfrica 

    Sensible al 
atac de 
l'Eruga 
defoliadora  

Arbustiva    Arbre sense 
valor específic 
En jardinera  

Conservació 

 

 

23 500871,821 4683876,914 

Prunnus 
laurocerassus 
(Llorer cirerer) / 
Rosàcia/ Nord est 
d'Europa, Nord de 
Pèrsia 

      Arbustiva     Arbre sense 
valor específic 

  

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. DOCUMENT COMPRENSIU 

 
 
 
 



1. Suspensió de llicències 
 
L’aprovació inicial del present PEU únicament comportarà la suspensió de 
l’atorgament de llicències d’enderrocament i d’edificació de nova planta en les 
finques que integren el seu àmbit. 
 
2. Resum de l’abast de les determinacions 
 
La necessitat i conveniència del present PEU deriva de les determinacions del 
POUM de Peralada, que estableix que el desenvolupament de l’ordenació del 
recinte del Castell s’ha de dur a terme per mitjà d’aquest instrument. La finalitat 
del PEU, com consta al POUM, és garantir i fer compatible la conservació, 
millora i rehabilitació del elements catalogats i també el desenvolupament 
d’activitats culturals, recreatives, hoteleres i de restauració en el recinte. 
 
Aquest PEU constitueix l’instrument urbanístic d’ordenació de l’entorn del 
Castell, que està declarat com a Monument històric amb la categoria de Bé 
Cultural d’Interès Nacional, als efectes del que estableixen els articles 33.2 i 34.2 
de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català. 
 
2.1. Objectius i criteris generals 
 
L’objectiu principal del present PEU és regular les condicions urbanístiques més 
adients per a desenvolupar les activitats pròpies del recinte del Castell de 
Peralada i per materialitzar l’edificabilitat que preveu el POUM en l’àmbit de 
referència, tot establint un zonificació per usos i els paràmetres aplicables a  
l’edificació. 
 
Els criteris generals d’ordenació són, per tant: 
 

- Integrar al màxim els nous volums amb l’edificació existent del Castell i 
amb la topografia i amb l’entorn dels jardins. 

- Ordenar l’edificabilitat tenint en compte les visuals actuals i futures de 
l’edificació i la seva incidència en els elements més significatius de 
l’àmbit, per minimitzar-la. 

- Atendre a la funcionalitat dels usos previstos, aprofitant les condicions 
morfològiques del terreny de manera que s’optimitzi el màxim possible 
el volum aparent construït. 

- Integrar la parcel·la situada a la cantonada dels carrers de Sant Joan i 
Sant Llàtzer (on actualment s’ubica la pastisseria i altres edificis en 
desús) en el programa funcional i edificatori del recinte del Castell, tot 
admetent la possibilitat de la demolició futura, total o parcial, de les 
edificacions existents la implantació de noves edificacions, dins del marc 



imposat per las condicions d’edificabilitat i d’ús previstes al POUM i 
segons l’ordenació definida per aquest PEU. 

 
2.2. Descripció general de l’ordenació proposada 
 
El PEU estableix les següents zones (la distribució de les quals es reflecteix en el 
plànol d’ordenació O-3): 
 
- Zona E-1. Castell i construccions annexes 
 
En aquesta zona s’estableixen dues subzones, E-1.1 (volums edificats que es 
corresponen al Castell declarat Monument històric) i E-1.2 (volum no protegit). 
En els dos casos es mantindran els volums edificats existents, però es diferencia 
el règim aplicable a les obres permeses. 
 
Els usos admesos, d’acord amb el que preveu el POUM són: hoteler, comercial, 
oficines i serveis, restauració, recreatiu, sociocultural i docent, i l’ús compatible 
d’habitatge (s’admet la construcció d’un habitatge); a més, a la subzona E-1.2 
també s’admeten els usos sanitari i esportiu. 
 
- Zona N-0. Espais lliures d’edificació 
 
És la zona corresponent als jardins, vials i espais lliures no inclosos en cap de les 
altres zones delimitades per aquest PEU. No s’hi preveu cap actuació 
edificatòria, si bé s’admeten construccions auxiliars i per a serveis tècnics de 
petites dimensions. 
 
Els usos admesos són: zona enjardinada, vialitat interna i camins per al trànsit 
de vehicles i persones, aparcament a l’aire lliure i serveis tècnics (vinculats a 
xarxes de serveis o jardineria). També s’admet que puguin tenir lloc activitats 
ocasionals amb instal·lacions desmuntables (fires, activitats vinculades als usos 
socioculturals principals, etc.). 
 
Qualsevol actuació que afecti els espais enjardinats requerirà una anàlisi prèvia 
dels elements vegetals afectats per tal de protegir-los, trasplantar-los o, en el seu 
cas, substituir-los i, excepte que concorrin motius excepcionals, que s’hauran 
d’acreditar per a l’obtenció de la llicència corresponent, s’haurà de garantir el 
manteniment dels arbres identificats com a singulars. 
 
- Zona N-1. Zona Recreativa i Comercial 
 
És la zona ubicada a l’extrem nord-est de l’àmbit, ocupada en l’actualitat per 
diverses edificacions existents que, atès que no tenen valors arquitectònics 



rellevants, s’admet que puguin ser enderrocades i substituïdes per edificacions 
de nova planta. 
 
Li correspon una edificabilitat de 1.600 m2 de sostre, que es poden destinar als 
següents usos: 600 m2 de sostre s’hauran de destinar a usos recreatius, i la resta 
es poden destinar a usos hotelers, comercials, d’oficines i serveis, de restauració, 
recreatius, sanitaris, socioculturals, docents o esportius. 
 
El PEU regula la resta de condicions d’edificació aplicables en aquesta zona. 
 
- Zona N-2. Zona Pavelló d’Actes Culturals i Restauració 
 
És la zona ubicada al sud de la zona N-1, en la que en l’actualitat es troba el 
pavelló-carpa per a ús de restauració i esdeveniments, que es preveu substituir 
per una o varies edificacions de nova planta, admetent-se altres edificacions per 
als serveis complementaris. 
 
Li correspon una edificabilitat de 2.745 m2 de sostre, que es poden destinar als 
següents usos: 2.515 m2 de sostre estan destinats a usos socioculturals, de 
restauració i instal·lacions tècniques al servei d’aquests usos; i la resta del sostre 
edificable es pot destinar a usos comercials, d’oficines i serveis, de restauració, 
recreatius, sanitaris, socioculturals, docents i/o esportius. 
 
El PEU regula la resta de condicions d’edificació aplicables que es delimiten en 
aquesta zona, així com les actuacions admeses i els requeriments d’aparcament i 
mobilitat. 
 
- Zona N-3. Zona hotelera 
 
És la zona ubicada al sud de la plaça oest del Castell i destinada a la 
implantació d’usos hotelers i complementaris. 
  
Se li atribueix una edificabilitat de 2.400 m2 de sostre, destinada a usos hotelers i 
complementaris, que inclouen en tot cas restauració, aparcament i serveis i 
magatzem. 
 
El PEU regula la resta de condicions d’edificació aplicables i els requeriments 
d’aparcament i mobilitat aplicables. 
  



 
- Zona N-4. Auditori 
 
És la zona ubicada a l’extrem sud-oest de l’àmbit del PEU, on actualment té lloc 
el Festival Internacional de Peralada, i que es destina a la implantació de 
l’auditori i serveis complementaris. 
  
Té atribuïda una edificabilitat de 4.500 m2 de sostre, destinada als següents 
usos: sociocultural, recreatiu i espectacles, així com les activitats vinculades i 
complementàries funcionalment a les activitats pròpies de l’auditori com la de 
restauració, serveis, aparcament i emmagatzematge. 
 
El PEU regula la resta de condicions d’edificació aplicables i els requeriments 
d’aparcament i mobilitat aplicables. 
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