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Secció tipus 03 - DESCÀRREGA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ROURA QUAD T 
Flujo luminoso (Luminaria): 6466 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 259 cd/klm
con 80°: 59 cd/klm
con 90°: 0.18 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G5. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7800 lm
Potencia de las luminarias: 77.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.750 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció tipus 03 - DESCÀRREGA / Lista de luminarias

ROURA QUAD T (Tipo 1) 
N° de artículo: QUAD T
Flujo luminoso (Luminaria): 6466 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7800 lm
Potencia de las luminarias: 77.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  75  97  100  83
Lámpara: 1 x HM CDMT ELITE 70W G12 (Factor 
de corrección 1.000).
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Secció tipus 03 - DESCÀRREGA / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:250

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.17 0.59
Valores de consigna según clase: � 10.00 � 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Secció tipus 03 - DESCÀRREGA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 22.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 15.63 0.46
Valores de consigna según clase: � 10.00 � 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 17.39 0.49
Valores de consigna según clase: � 10.00 � 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Secció tipus 03 - DESCÀRREGA / Rendering (procesado) en 3D
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Secció tipus 03 - DESCÀRREGA / Rendering (procesado) de colores falsos
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Secció tipus 03 - DESCÀRREGA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 6.01 17 0.592 0.350
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Secció tipus 03 - DESCÀRREGA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 6.01 17 0.592 0.350
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Secció tipus 03 - DESCÀRREGA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 7.14 32 0.456 0.221
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Secció tipus 03 - DESCÀRREGA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / 
Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 7.14 32 0.456 0.221
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Secció tipus 03 - DESCÀRREGA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 8.57 38 0.493 0.227
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Secció tipus 03 - DESCÀRREGA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 250

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 8.57 38 0.493 0.227
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ANNEX 7: Anàlisi, diagnosi i proposta de l’arbrat de l’Avinguda Espanya de Parets 

 

7.1 Estat actual de l’arbrat 
7.2 Aspectes de la urbanització que afecten l’arbrat 
7.3 Eliminació d’arbrat  
7.4 Espècies de nova plantació proposades 
7.5  Obertura de forats i plantacions 
7.6 Xarxa de reg 
7.7 Normativa aplicable 
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7.1 Estat actual de l’arbrat 
 
Inventari de l’arbrat viari de la zona d’actuació: 
 

Melia azedarach 52 

Ligustrum lucidum 34 

Populus sp. 32 

Platanus x hispanica 29 

Acer negundo 16 

Celtis australis 2 

Catalpa bignonioides 1 

Robinia pseudoacacia  1 

 
 
 
El total d’arbres detectats és de 167. Pel que fa al seu estat i desenvolupament, es dóna una 
coherència entre espècies, molt relacionada amb la poda anual a què estan sotmesos per a 
conviure amb les línies aèries de serveis.  
En funció de l'estudi realitzat de l'estat d'aquestes espècies se n'extreu el següent: 
 
 
 
 
 
 
Melia azedarach 
 

Les mèlies mostren restes de les esporgues antigues per a limitar el seu 
creixement per sota de les línies. El canvi en el criteri de poda realitzat fa un 
cert temps ha permès el seu creixement per sobre dels serveis aeris.   
 
Un cop soterrades les línies aèries, la majoria de mèlies conformaran uns 
individus força adequats per a l’espai urbà projectat. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ligustrum lucidum 
 

Les troanes s’han adaptat adequadament al ritme de retalls anuals, 
formant una bola compacta per sota de les línies aèries. Aquesta espècie  
s’adapta bé als retalls dels brots terminals i és fàcil mantenir la seva copa 
controlada.  
 
És difícil fer-la créixer fins a l’altura conflictiva de les línies aèries i per 
tant, les dimensions i creixement d’aquesta espècie són compatibles amb 
l’espai que ocupa. 
 
Ara bé, les propietats d’aquesta espècie (port, dimensions, fruits, etc..) no 
la fan apropiada com a arbre de carrer ja que, degut a la seva petita mida, 
les branques baixes produeixen conflictes amb els vehicles de certa 
dimensió, no dóna gairebé ombra al carrer i a més produeix un fruit que 
taca els paviments. 

 
 
 
 
Populus sp. 
 

Aquesta espècie s’ha esporgat periòdicament per mantenir-la per 
sota o allunyada de les línies aèries. Aquesta poda reiterada ha 
debilitat els arbres de més enllà del que és raonable per a un arbre en 
espai públic.  
 
No es contempla la futura reconstrucció de la seva copa a partir de 
l’estructura actual. Les podridures degudes a ferides mal 
compartimentades causarien inestabilitat a mig termini. 
 
El pollancre, és un arbre inadequat per al medi urbà, degut al borrissol 
incòmode que genera a la primavera. 
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Platanus x hispanica 
 

Aquesta espècie s’ha esporgat periòdicament per a mantenir-los 
per sota o allunyats de les línies aèries. Aquesta poda reiterada els 
ha debilitat, però la majoria, encara conserven una estructura prou 
adequada per a poder ser restaurats i regenerar una copa de 
dimensions moderades, en el cas que es puguin soterrar les línies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acer negundo 

 
Aquesta espècie també s'ha vist afectada per les podes 
recurrents; causant manca de vigor, ferides incurables, debilitats 
estructurals, etc.  
 
Els negundos d’aquest tram de carrer es troben en condicions 
precàries i no aporten cap valor ambiental ni estètic al conjunt.  
L’espècie en sí, tot i que modesta, podria ser adequada, però les 
condicions a les que s’ha sotmès no han permès un 
desenvolupament adequat dels individus i se'n proposa la seva 
retirada. 
 

 

 

 

 
 
 

7. 2 Aspectes de la urbanització que afecten l’arbrat 
 
No es poden tenir arbres viaris saludables coexistint amb línies aèries de serveis que passen 
entremig o per sobre de les copes. Aquesta coexistència forçada obliga al gestor del verd 
municipal a realitzar podes abusives periòdiques que debiliten l’arbre i l’acaben desposseint de les 
propietats per les quals s’ha plantat.  
 
La nostra proposta contempla el soterrament de les línies telefòniques per a possibilitar el 
desenvolupament de les parts aèries dels arbres existents, o com a mínim d’aquells als quals 
encara els quedi prou vigor i estructura com per a fer-ho. 
 
Un altre problema detectat és la manca d‘espai disponible (de pas pels vianants, però també aeri 
per a les branques en alguns casos) per l’estretor entre els arbres existents i els límits de les 
parcel·les. 
 
Proposem limitar l’arbrat viari a un sol costat del carrer, per a possibilitar la coexistència dels 
diversos elements de la urbanització dintre de la secció limitada disponible, de la circulació de 
vianants, de vehicles motoritzats i de bicicletes. 
 
Per a triar quin costat del carrer manté els arbres s’han tingut en compte les preexistències, tant 
pel que fa al seu estat actual com a la idoneïtat de l’espècie pel que fa als objectius del projecte. 
 
 
7.3 Eliminació d’arbrat  
 
Molts dels arbres existents són d’espècies que no es consideren adequades per aquest àmbit:  
 
Els pollancres fan un borrissol molest i creixen massa grans per a l’espai disponible, motius pels 
quals se’ls esporga dràsticament i –com que tenen una fusta molt tova- presenten grans 
problemes de pudricions. S’eliminen tots. 
 
Els Acer negundo pertanyen a una espècie adequada per a plantació en viari, pèrò han estat 
sotmesos a un règim de podes intens que els ha debilitat de forma irreversible. No n’hem 
aconseguit inventariar cap que oferís un aspecte saludable i per tant s’eliminen també tots. 
 
Les Melia azedarach estan bastant bé en la seva majoria. Són l’espècie que millor ha sortejat el 
problema de les línies aèries, mitjançant una poda hàbil que ha aconseguit crear una copa al 
voltant de les línies. Tot i així, n’eliminem alguns exemplars que queden en costats del carrer on 
s’ha decidit que no hi hagi arbrat. 
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Les troanes (Ligustrum) estan en general en un estat bastant raonable però no ofereixen ombra ni 
una copa proporcionada amb la secció del carrer. A més, els seus fruits embruten els paviments i 
són molestos, pel que s’eliminen totes. 
 
El plàtan és una espècie que només té viabilitat allà on s’eliminen els línies aèries. Té una 
capacitat de resposta adequada que permetrà reconstruir-li una capçada acord amb les 
necessitats del carrer un cop alliberat dels obstacles aeris. S’eliminen aquells individus dels costat 
del carrer on no hi aniran arbres i es respecten aquells que queden alliberats de les línies aèries. 
 
Les tales es realitzaran totes mitjançant l’ajuda d’una plataforma elevadora autopropulsada, 
desmuntant els arbres des de la copa i baixant les branques de forma controlada. La tala del tronc 
–ja des de terra-  deixarà la soca vista per a ser triturada mitjançant una destoconadora 
connectada a la presa de força d’un tractor.  
 
 
7.4 Espècies de nova plantació proposades 
 

Es plantaran nous exemplars de les següents espècies: Platanus x acerifolia, Melia azedarach i 
Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’. Les dues primeres complementaran espais on la proposta manté 
altres individus preexistents d’aquestes espècies, consolidant un grup.  
 
Les pruneres bordes, en canvi, són una espècie nova al carrer, que aportarà color i volum i que té 
les característiques adequades per a les dimensions de l’espai. 
 
Els plàtans se subministraran formats en forma de fletxa, mentre que les mèlies i les pruneres 
aniran copades a una altura no inferior als 2.4 metres. Tots els arbres se subministraran amb les 
branques senceres, sense podar i els pans de terra compliran amb les dimensions i 
característiques especificades a la NTJ corresponent al subministrament d’arbrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.5  Obertura de forats i plantacions 
 
Els forats de plantació seran de 1x1x0.6 m i amb les parets laterals inclinades. Se substituirà un 
60% de la terra d’excavació per terra vegetal de jardineria i es portaran les terres sobrants a 
abocador controlat. 
 
Els arbres se subministraran amb pa de terra i es lligaran mitjançant un sistema enterrat 
d’ancoratge format per tres ancoratges metàl·lics clavats al fons del forat, tensors metàl·lics i 
cingla tensada.  
 
Les pruneres i els plàtans se subministren durant la plena aturada hivernal (entre desembre i 
febrer, segons la climatologia de l’any). En canvi, les mèlies se subministren a principis de 
primavera (març-abril), pel que els seus forats de plantació s’hauran de deixar preparats amb la 
terra i els ancoratges a punt amb anterioritat. 
 
Sempre es farà el primer reg el mateix dia de la plantació, i serà de 200 litres com a mínim, pel que 
es fraccionarà com sigui necessari fins a mullar tot el volum del forat excavat. 
 
7.6 Proposta – xarxa de reg 
 
No s’ha previst xarxa de reg automàtica, sinó una línia de boques de reg per a mànega disposades 
de forma que s’arribi a tots els escossells del carrer (nous i antics) amb una mànega de longitud 
màxima de 25 m. Aquesta línia de boques estarà alimentada per una conducció de polietilè de 
baixa densitat de 50 mm de diàmetre nominal i 6 bar de pressió màxima, connectada a una 
escomesa nova que s’ubicarà en la part central de la longitud total del carrer. 
 
7.7 Normativa aplicable 
 
Per a la realització d’aquesta obra seran considerades normativa d’obligat compliment les Normes 
Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme, editades pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de 
Catalunya i la Fundació de la Jardineria i el Paisatge 
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ANNEX 8. Extracte de l’informe de la inspecció de la xarxa de sanejament de 
l’Avinguda Espanya de Parets del Vallès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 














