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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'arbrat viari

codi UG nom carrer tram de carrer descripció del tram de carrer descripció UG alineació longitud núm. arbres vorera 
>2,5m conflictes diagnosi propostes

AV001 Pg. Sant Joan Ctra. d'Olot- C. Escorxador tram de vorera ampla en carrer 
transitat del nucli urbà Alineació a una banda d'aurons americans de diversa mida. 32 7 si Escocells petits cal fer reformes parcials Cal fer ampliació dels escocells i fer poda de reducció 

periòdica assimètrica, eliminant algun arbres massa dominant.

AV002 C. Escorxador Pg. Sant Joan tram de vorera ampla en cantonada 
de carrer del nucli urbà Alineació curta de troanes a banda i banda 7 4 si Terrassa bar, aparcament de 

bicicletes estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.

AV003 Plaça Anselm Clavé Plaça Anselm Clavé plaça pavimentada al nucli urbà, 
sense accés de vehicles alineació de tes peus de perera de Callery en escocell 11 3 si Banca a sota, fanals amb jardineres 

enmig, aparcament de bicicletes estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.

AV004 Av. Comte Guifré Absis del Monestir - Plaça 
Generalitat

carrer en zona d'habitatges, amb 
espai verd al costat

Alineació a una banda del carrer de peus d'auró blanc en 
escocell. 176 16 no aparcament en línia estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.

AV005 Pg. Farga Catalana C. Pla d'Ordino - C. del Prat
Tram de vorera ampla, entre el riu i 
zona d'aparcament del carrer. Per 

sobre de l'alçada del carrer

Alineació en tram de vorera ampla a mode de passeig, amb 
peus arbrats en escocell, de til·ler i freixe intercalat un a un. 92 14 si aparcament en bateria cal fer reformes parcials Cal fer ampliació dels escocells.

AV006 C. Sant Francesc C. Macià Bonaplata - via del tren Vorera ampla amb bancs i fanals Alineació a una banda, peus d'àlber piramidal de mida gran 
en escocells allargats 48 8 si Aparcament bateria, zona d'estada. 

Davant CAP cal fer reformes parcials Cal ampliar escocells i millorar aireació del conjunt.

AV007 Pg. del Ferro Via del tren
alineació en vorera ampla, entre el 

mur per sobre la riba del riu i 
l'aparcament

Alineació a una banda de pruneres vermelles en escocell 84 15 si Aparcament bateria estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.

AV008 C. Josep Maria Pellicer davant del C. Engordans alineació en carrer, entre zona 
aparcament alineació a una banda de peus d'àlber i auró americà 46 6 no Aparcament bateria. Soques cal reforma integral Cal estudiar compatibilitzar els espai plantat ben protegits i els 

aparcaments. L'ús compartit no és compatible aquí.

AV009 C. de Vidabona tot el carrer carrer en zona d'habitatges poc 
densa, escocells en vorera

Alineació a banda i banda, de pruneres vermelles que s'han 
anat substituint per leilandis arbustius 175 14 no Leilandis retallats a bola, 

aparcament de vehicles a la vorera cal reforma integral
Cal eliminar tots els leilandis per permetre accessibilitat i 
eliminar pruneres malmeses. Cal valorar la tria de noves 

espècies o eliminar escocells per manca d'espai accessible.

AV010 C. Saltor tot el carrer carrer en zona d'habitatges poc 
densa, escocells en vorera

Alineació a banda i banda, de pruneres vermelles que s'han 
anat substituint per leilandis arbustius 73 6 no Leilandis retallats a bola, 

aparcament línia, escocells tapats. cal reforma integral
Cal eliminar tots els leilandis per permetre accessibilitat i 
eliminar pruneres malmeses. Cal valorar la tria de noves 

espècies o eliminar escocells per manca d'espai accessible.

AV011 C. Honorat Vilamanya C. Llegonet - C. Escorxador tram de vorera ampla de carrer 
transitat del nucli

alineació curta a una banda del carrer, amb diverses 
arbustives de retall en escocell 54 10 si Arbustives, trànsit elevat cal reforma integral Seria ideal eliminar tots els arbustos i fer tria de noves 

espècies d'arbrat, molt més útils en espais així.

AV012 C. del Progrés C. Josep Maria Fuster - C. Ter alineació en escocells amb tapa 
metàl·lica en vorera ampla Quatre peus de prunera vermella en escocell 24 4 si Trànsit elevat requereix canvis de gestió Cal fer poda de reducció laterla assimètrica.
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'arbrat viari

codi UG nom carrer tram de carrer descripció del tram de carrer descripció UG alineació longitud núm. arbres vorera 
>2,5m conflictes diagnosi propostes

AV013 C. Indústria Sant Miquel de Roqueta tram de vorera en carrer estret, 
davant ermita

alineació a una banda de plàtans de mida gran podats a 
brocada 25 6 no Bancs i fanals requereix canvis de gestió Cal reduir intensitat i freqüència de poda, fent capçades més 

amples i diverses ben estructurades..

AV014 SENSE NOM Devesa del Pla Carrer en zona de recent 
urbanització

Alineació a banda i banda de lledoners, amb dos peus de 
liquidàmbar en els trams de vorera més ampla. 546 57 si aparcament en bateria. Peus joves. estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.

AV015 Ctra. C-26
Al costat de la rotonda del Centre 

de Tecnificació Esportiva 
l'Avellaneda

Doble alineació en tram de vorera 
ampla Alineació doble de blades, amb peus en mal estat i morts 25 6 si Escocells amb contorn metàl·lic. 

Peus en estat regular i morts cal reforma integral

Hi ha un problema de drenatge en el sol i els arbres plantats 
no acaben de creixer o es moren. S'hauria de millorar la 

qualitat del sol i buscar alguns arbres que visquin millor en 
aquestes condicions.

AV016 Ctra. C-26 Davant del Centre de Tecnificació 
Esportiva l'Avellaneda

alineació en escocell a la vorera 
ampla davant l'aparcament Alineació de blades, amb forces peus en mal estat i baixes 172 22 si

Aparcament bateria. Escocells amb 
contorn metàl·lic. Peus en estat 

regular i escocells buits
cal reforma integral

Hi ha un problema de drenatge en el sol i els arbres plantats 
no acaben de creixer o es moren. S'hauria de millorar la 

qualitat del sol i buscar alguns arbres que visquin millor en 
aquestes condicions.

AV017 Camí del Cementiri Des del C. del Dr. Raguer carrer que va al cementiri, entrada 
vella alineació a una banda de xiprers en escocells 87 12 no Cal poda requereix canvis de gestió

Cal fer poda puntual de reducció de branques massa obertes i 
que desvirtuen el conjunt. Cal fer un retall cada dos anys del 

conjunt.

AV018 C. 27 de maig C. Pelleries Alineació en tram sortint  de vorera 
més ampla Dos peus de negundo i un boix grèvol en escocell 7 3 si Aparcament bateria cal fer reformes parcials Cal substituir el boix grèvol en molt mal estat per arbre de 

port gran.

AV019 C. 27 de maig davant Col·legi Salesians Alineació en tram de vorera ampla, 
al nucli urbà Alineació curta amb cinc peus d'auró blanc en escocell 20 5 si Aparcament en línia requereix canvis de gestió cal fer poda puntual de reducció d'alguna branca lateral.

AV020 C. de Campdevànol C Gombrèn - vorera estreta en carrer sense 
sortida, zona de blocs de pisos alineació a una banda de peus d'auró blanc en  escocell 15 4 no Aparcament línia cal reforma integral Cal retirar la totalitat dels arbres per espai insuficient i 

innaccessible.

AV021 Ctra. de Ribes C. Berenguer Vell - fins la sortida 
del nucli urbà

tram de vorera ampla, en carrer 
transitat en zona d'habitatges poc 

densa

Alineació a una banda del carrer de peus de til·ler i catalpes 
intercalats un a un. Arbres amb capçada desequilibrada per 

poda intensiva.
326 49 si Aparcament línia. Àrea de 

contenidors, fanals. Trànsit elevat. requereix canvis de gestió Cal reduir intensitat i freqüència de poda, fent capçades més 
amples i diverses ben estructurades.

AV022 Passatge sense nom C. Mossèn Agustí Sala i Pagès escocells en carrer de vianants Alineació curta de xiprers esmeralda en escocell 14 3 si Fanals. Escocell buit estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.

AV023 C. del Puigmal Av. Ripollès -C. Canigó
carrer en zona d'habitatges densa, 
al costat solar sense edificar usat 

com aparcament
Alineació a una banda en vorera ampla de peus de fals plàtan 23 4 si requereix canvis de gestió cal fer poda puntual de reducció d'alguna branca lateral.

AV024 C. de Josep Maria Pellicer C. Santa Magdalena - C. Sant Josep 
de Calassanç carrer en zona d'habitatges densa Alineació a una banda en escocell de peus de fals plàtan 65 11 si Aparcament en línia requereix canvis de gestió cal fer poda puntual de reducció d'alguna branca lateral.
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'arbrat viari

codi UG nom carrer tram de carrer descripció del tram de carrer descripció UG alineació longitud núm. arbres vorera 
>2,5m conflictes diagnosi propostes

AV025 C. Milany Alçada C. Taga
zona d'habitatges de baixa densitat, 

tram de vorera més ampla amb 
bancs

Alineació curta de tres peus de freixe en zona d'estada a la 
vorera 7 3 si Escocells força junts estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.

AV026 C. de la Cerdanya C. Taga - C. Montseny vorera molt ampla en zona 
d'habitatges de baixa densitat

Alineació amb peus arbrats de diverses espècies: morera, 
freixe i un auró argentat 82 9 si Aparcament en línia requereix canvis de gestió

Cal reduir intensitat i freqüència de poda, fent capçades més 
amples i diverses ben estructurades.. Mantenir només brocada 

estructurada en moreres amb fruit.

AV028 C. Pallars Sobirà C. Conflent - C. Vall d'Aran zona d'habitatges de baixa densitat Alineació de peus de perera de Callery a banda i banda del 
carrer 230 21 no Fanals, aparcament en línia a una 

banda, contenidors estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.

AV029 C. Vall d'Aran C. Pallars Sobirà - C. Garrotxa zona d'habitatges de baixa densitat Alineació de peus de perera de Callery a banda i banda del 
carrer 214 23 no Aparcament en línia, contenidors estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.

AV030 Pg. Elies Rogent Al tram del costat del Monestir carrer de vianants Alineació curta de xiprers en escocell 43 9 no estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.
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