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OBJECTIUS I ABAST 
Els objectius del Pla Director del Verd Urbà de Ripoll són: 

 Elaborar un inventari detallat del Verd Urbà de Ripoll. 

 Diagnosticar l’estat global del Verd Urbà de Ripoll 

 Definir els criteris de manteniment i gestió d’aquest Verd Urbà  

 Definir un pla per a la millora i consolidació d’aquest Verd Urbà 

 Incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment: 

       

L’abast del Pla Director és el de tots els espais verds públics i de l’arbrat viari: el verd 
urbà. 

 
 

CONTEXT TERRITORIAL 
Ripoll és una vila ubicada ben bé a les planes a l’entorn de l’aiguabarreig del riu Ter i el 
riu Freser, i bona part del nucli urbà és molt planer, amb alguns barris ubicats als vessant 
muntanyosos de l’entorn de les planes. 

És capital de la comarca del Ripollès, i és una vila compacta, sense cap urbanització ni 
nuclis dispersos, amb un nucli urbà d’alta densitat de població i altres barris més 
residencials. 

L’activitat comercial de Ripoll és important en l’entorn comarcal, sobretot pel que fa a 
la restauració i el petit comerç local. 

Compta amb espais verds urbans a les vores dels dos rius que travessen el nucli, i també 
als diferents accessos a la vila des de la resta de la comarca. Però no compta amb grans 
espais enjardinats en el centre urbà, que només compta amb petites places arbrades. 

Els espais verds inclosos en l’àmbit del Pla Director del Verd Urbà són d’un total de 
gairebé 50 ha. 
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CATEGORIES DEL VERD URBÀ 

     

Quadre resum de dades superfície total nombre d'UG's nombre d'arbres
nombre de 
jardineres

Espais de transició amb l’entorn 138.614 m² 40 406 0
Espais verds en equipaments 83.985 m² 21 302 2
Parcs 74.163 m² 11 536 0
Jardins 48.331 m² 57 497 7
Altres espais lliures 47.504 m² 20 208 0
Places arbrades 41.253 m² 29 511 57
Elements de vialitat 34.544 m² 69 454 11
Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 28.213 m² 10 75 0
Jardineres viàries 10.000 m² 22 117
Arbrat viari 15.000 m² 29 354
Camins 25.000 m² 19

496.607 m² 327 3.343 194

138.614 m²

83.985 m²

74.163 m²

48.331 m²

47.504 m²

41.253 m²

34.544 m²

28.213 m²

20 UGs

29 UGs

15km

Espais de transició amb l’entorn

Espais verds en equipaments

Parcs

Jardins

Altres espais lliures

Places arbrades

Elements de vialitat

Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica

Jardineres viàries

Arbrat viari

Camins

Superfície de tots els espais verds per categories  (total: 496.607m²)
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INDICADORS DE POBLACIÓ 
Indicador 1. Superfície per habitant  

 
22,93 m²/habitant d’espais verds urbans utilitzables 

 
 

 
15,56 m²/habitant d’espais perinaturals 

                                       
1 Cercle de Comparació Intermunicipal de Gestió sostenible del Verd Urbà, ´2019 

 

població 2021 10.721 habitants 

total espais verds 496.607 m² 

dotació d’espais verds total per habitant 46,32 m²/habitant

total espais verds utilitzables 

245.795 m² 

*(comparable a indicadors CCVU1) 

dotació d’espais verds utilitzables per habitant 
*(comparable a indicadors CCVU) 22,93 m²/habitant

Oferta d’espais verds per habitant (CCVU) 14,10 m²/habitant

Oferta d’espais verds per habitant (grup +102 CCVU) 25,30 m²/habitant

total espais verds utilitzables  + equipaments 329.780 m² m² 

dotació d’espais verds utilitzables + equipaments per 
habitant 30,76 m²/habitant

espais verds perinaturals 166.827 m² 

dotació d’espais verds perinaturals per habitant 15,56 m²/habitant

  

2 Grup de municipis de més de 10.000 habitants 
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CATEGORIES DEL VERD URBÀ 
 
Espais verds urbans utilitzables 

 
 

espais verds urbans utilitzables   

Parcs 74.163 m²

Jardins 48.331 m²

Places 41.253 m²

Elements de vialitat 34.544 m²

Altres espais lliures 47.504 m²

Total general 245.795 m²

        

 
 
Espais perinaturals 

 
 

espais perinaturals 
Espais de transició amb l’entorn  138.614 m²

Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 28.213 m²

 total 166.827 m²

 

Els espais verds del municipi els podem separar entre els espais verds urbans utilitzables directament per la població, i que ens permeten comparar les dades amb el Cercle de 
Comparació Intermunicipal de Gestió Sostenible del Verd Urbà (DiBa), i els espais verd perinaturals, que són espais d’interès natural i paisatgístic, alguns d’ells poc aprofitables per 
la població. 
  

Parcs
74.163 m²

30%

Jardins
48.331 m²

20%

Places
41.253 m²

17%

Elements de vialitat
34.544 m²

14%Altres espais lliures
47.504 m²

19%

Espais verds urbans utilitzables (245.795 m²)

Espais de transició amb 
l’entorn 

138.614 m²
83%

Espais vinculats a la 
xarxa hidrogràfica

28.213 m²
17%

Espais verds perinaturals (166.827 m²)
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LES TIPOLOGIES DE SUPERFÍCIES 
Els espais verds de Ripoll afavoreixen molt la incorporació al terreny de l’aigua de pluja, 
amb el 88,9% de superfície permeable, en el verd urbà total. 
La totalitat dels espais de transició amb l’entorn i dels espai vinculats a la xarxa 
hidrogràfica fan que aquest percentatge sigui realment molt elevat. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En els espais urbans utilitzables, els que podem comprar amb d’altres pobles i ciutats 
similars,  els paviments durs a Ripoll són 16% del total (ben bé dins de la franja de les 
mitjanes de referència (CCVU: 14,5%, i grup +10: 16,1%), ja que bona part dels espais 
verds urbans de la vila estan urbanitzats com a places dures o places arbrades. 
 
El percentatge de gespa és molt millor a Ripoll, amb tant sols el 6%, que a municipis 
similars (indicadors de referència CCVU: 11,8% i grup +10: 5,3%), segurament per la 
bondat de la pluviometria comarcal, que permet tenir prats de bona qualitat amb estètic 
i funcionalitat pròpia de les gespes. 
 

 
 
  

gespes
19.688 m²

4%

prats naturals
281.322 m²

57%

altres superfícies 
plantades
17.849 m²

4%
làmines d'aigua

170 m²
0,03%

massa forestal
45.499 m²

9%

paviments tous
77.195 m²

15%

paviments durs
54.884 m²

11%

Tipus de superfícies dels espais verds (496.607m²)

gespes
14.883 m²

6%

prats naturals
125.653 m²

51%

altres superfícies 
plantades
5.830 m²

2%

làmines d'aigua
71 m²
0,03%

massa forestal
10.046 m²

4%

paviments tous
50.834 m²

21%
paviments durs

38.478 m²
16%

Tipus de superfície dels espais verds urbans utilitzables (total: 245.795 m²)
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DIAGNOSI DE LES UNITATS DE GESTIÓ. ESPAIS VERDS 
 

Un cop avaluats tots els aspectes de gestió, de disseny i d’idoneïtat de l’espai s’ha fet 
una diagnosi detallada per a cada UG d’espais verds i el resultat es mostra tot seguit. 

 

  nombre UGs superfície nombre d'arbres

cal fer reformes parcials 41 90.174 m² 666 arbres 

cal reforma integral 13 22.320 m² 74 arbres 

estat i gestió actual correctes 134 223.860 m² 1.447 arbres 

requereix canvis de gestió 69 160.253 m² 802 arbres 

total 257 496.607 m² 2.989 arbres 

 
  

  

41

90.174 m²

666 arbres

13

22.320 m²

74 arbres

134

223.860 m²

1.447 arbres

69

160.253 m²

802 arbres

nombre UGs

superfície

nombre d'arbres

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Diagnosi de les UG d'espais verds

cal fer reformes parcials cal reforma integral

estat i gestió actual correctes requereix canvis de gestió
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INDICADORS DE POBLACIÓ 
Indicador 2. Habitants per arbre 

 

 
3,59 habitants per arbre als espais verds 30,29 habitants per arbre viari 

referencia CCVU: 8 referencia CCVU: 7 

referencia Grup + 10 CCVU: 6 referencia Grup + 10 CCVU: 7 

 
3,27 habitants per arbre al verd urbà 

referencia CCVU: 3,64 
referencia Grup + 10 CCVU: 3,13 

 

total arbrat viari 354 arbres 

oferta d'arbrat viari 30,29 habitants per arbre viari 

total arbrat d'espais verds 2.989 arbres 

oferta d'arbrat d'espais verds 3,59 habitants per arbre d'espais verds 

arbrat total 3.343 arbres 

oferta total d'arbrat 3,21 habitants per arbre  

Als espais verds només hi ha el 29% dels arbres de les 5 principals , per tant la diversitat 
és alta. 

 
A l’arbrat viari el 48% dels arbres són de, només, 5 espècies:. Ripoll té, doncs una 
diversitat d’arbrat viari lleugerament millor que a municipis similars (CCVU 50,7% i 54,2% 
al grup +10).  

 
  

Platanus × acerifolia (P. 
hispanica)

374
10%

Populus nigra 'Italica'
218
6%

Fraxinus excelsior
180
5%

Tilia cordata
147
4%

Populus nigra
133
4%

resta d'espècies
2.572
71%

Distribució de les 5 espècies més presents als espais verds

Pyrus calleryana 
'Chanticleer'

47
13%

Celtis australis
41

11%

Acer opalus
28
8%

Prunus cerasifera 
'Pissardii' 

('Atropurpurea')
27
8%

Liquidambar styraciflua
27
8%

resta d'espècies
184
52%

Distribució de les 5 espècies més presents a l'arbrat viari



eliseupaisatgista    -   Ajuntament de Ripoll 

PDVU Ripoll / Document d’informació bàsica   /    pàgina 22 de 30 

L’ARBRAT 
A Ripoll l’espècie predominant és el plàtan (Platanus x acerifolia), seguit del poll 

lombard (Populua nigra “Italica”), del freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior),  la catalpa 

(Catalpa bignonioides), i el til·ler de fulla petita (Tilia cordata) del total de 3.340 arbres 

inventariats. 

La diversitat d’espècies és força elevada, ja que es compta amb un total de 98 espècies 

o varietats diferents en el conjunt de l’arbrat, i està molt per sobre de la mitjana del 

cercle per al grup +10, que és de 79 espècies. La dada global del cercle és de 82. 

En l’arbrat viari trobem 354 arbres d’un total de 27 espècies, molt per sota de la 

mitjana del cercle, que és de 62 espècies i de la del grup +10, que és de 52, per tant la 

diversitat d’espècies de l’arbrat viari de Ripoll és molt inferior que a la resta de pobles i 

ciutats. 

En l’arbrat d'espais verds hi ha 2.986 arbres de 97 espècies, molt per sobre de la 

mitjana del grup +10 del cercle, que és de 70 i de la mitjana global de 84, per tant la 

diversitat d’espècies dels arbres dels espais verds de Ripoll és alta. 

El % de les 5 espècies més presents a l’arbrat viari a Ripoll és de 48% i la mitjana del 

cercle és 50,7% i 54,2% al grup +10, i el % de les 10 espècies més presents a l’arbrat 

viari és de 78% i a la mitja del cercle és 50,7% i de 54,2% pel grup de municipis +10, 

per tant la distribució de les espècies d’arbres viaris a Ripoll és més ben diversificada 

que a d’altres pobles i ciutats similars. 

 

  

149

840

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Platanus × acerifolia (P. hispanica)

Populus nigra 'Italica'

Fraxinus excelsior

Catalpa bignonioides

Tilia cordata

Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')

Populus nigra

Picea abies

Robinia pseudoacacia

Acer negundo

Salix alba

Ulmus pumila

Quercus robur

Aesculus hippocastanum

Acer platanoides

Cupressus sempervirens 'Stricta'

Ligustrum lucidum

Pyrus calleryana 'Chanticleer'

Celtis australis

Morus alba

altres espècies espais verds

altres espècies arbrat viari

Distrubució de les espècies d'arbres

arbrat viari (354 arbres de 27 espècies) arbrat d'espais verds (2.986 arbres de 97 espècies)
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DIAGNOSI DE LES UNITATS DE GESTIÓ. ARBRAT VIARI 
 

Un cop avaluats tots els aspectes de gestió, de disseny i d’idoneïtat de l’alineació s’ha 
fet una diagnosi detallada per a cada UG d’arbrat viari i el resultat es mostra tot seguit. 

 

diagnosi nombre UGs longitud nombre d'arbres

cal fer reformes parcials 3 147 m 25 arbres 

cal reforma integral 8 592 m 75 arbres 

estat i gestió actual correctes 10 1.332 m 154 arbres 

requereix canvis de gestió 8 652 m 100 arbres 

total 29 2.723 m 354 arbres 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

3

147 m

25 arbres

8

592 m

75 arbres

10

1.332 m

154 arbres

8

652 m

100 arbres

nombre UGs

longitud

nombre d'arbres

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Diagnosi de les UG d'arbrat viari

cal fer reformes parcials cal reforma integral
estat i gestió actual correctes requereix canvis de gestió
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DIAGNOSI GLOBAL  
 
La major part dels espais verds compten amb pocs serveis i equipaments adaptats a les necessitats dels ciutadans de totes les edats.  

Cal fer una aposta decidida per a afavorir l’entrada de la natura en alguns espais durs de la vila, sobretot al centre. 
La naturalització també és una eina potent, ben gestionada, d’aportar qualitat de vida dins la vila. 

 
En general es detecta que hi ha espais verds amb poc manteniment i poc ús i espais sobremantinguts. 

Hi ha espais verds amb manca cobertura arbrada. 
 

Hi ha espais verds que caldria actualitzar, repensar o remodelar, amb espais verds cèntrics amb gran potencial de millora. 
Hi ha espais verds grans en espais de transició amb gran potencial de millora,  

amb la posada en ús d’espais poc aprofitats. 
 
L’arbrat de Ripoll es troba en bon estat, amb gran diversitat, però amb força arbres mal adaptats al lloc.  

Hi ha conflictes d’arbrat a substituir, i molts espais a millorar. 
 

Hi ha arbres malmesos i alguns de desapareguts per males praxis de manteniment antigues en espais verds. 
Hi ha arbres viaris sense espai aeri o subterrani, o amb escocells mal ampliats. 

 
I arbres viaris amb excés d’actuacions de poda reiterades o no justificades tècnicament. 
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PROPOSTES. LÍNIES ESTRATÈGIQUES  
S’estableixen un total de 8 línies estratègiques temàtiques que permeten desenvolupar accions, programes i estratègies transversals específiques. 
S’avalua amb una anàlisi multi factor la seva incidència sobre els diversos aspectes ambientals, marcant en verd si el millora o en vermell si l’empitjora: 
 
millora en la eficiència de la gestió  /  ús racional de d'aigua  /  costos d'inversió  /  costos de manteniment  /  ús de maquinària  /  ús de mà d'obra  /  permeabilitat del sòl  /  plagues 
de fauna  /  fauna útil  /  microfauna  /  residus  /  eficiència energètica  /  regulació de la temperatura ambiental  /  contaminació sonora  /  paisatge (estètica i millora cromàtica)  /  
satisfacció ciutadana  /  benestar de la ciutadania  /  contaminació (aire, aigua i sòl) 
 

 

 

 

(*) Mostra parcial de la taula resum d’accions 
 

S’avalua com afecta cada acció o estratègia sobre cadascun dels àmbit de treball (EV, AV, JV) i sobre quina tipologia d'elements del Verd Urbà té efectes. 
 
  

línies estratègiquees de gestió i millora  / accions i estratègies transv breu descripció
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1 Natural ització,  transformació del verd

1.01 Conversió de gespes a prats Obtenir prats allà on ara hi ha gespa, per a millorar la biodiversitat, però també per 
reduir recursos de manteniment i despesa d'aigua.

2 2 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 EV gespa, prat

1.02 Substitució de gespes C3 per C4 Introduir noves espècies de gespes, més adaptades al canvi climàtic per a reduir 
recursos de manteniment i despesa d'aigua.

2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 EV gespa

1.03 Substitució de gespes per entapissants i arbustos Eliminar gespes allà on siguin complicades de gestionar, per a millorar la 
biodiversitat, però també per reduir recursos de manteniment i despesa d'aigua.

2 2 1 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 EV gespa, arbust

1.04 Conversió de superfície de sauló a espais herbats Per a optimitzar el manteniment d'espais de sauló, on es pot mantenir una 
cobertura herbada, optimitzarem les aportacions de sauló i millorarem l'erosió.

2 0 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 EV pav tous

1.05 Ús racional de jardineres
´Les jardineres han de ser el darrer recurs, quan no hi ha cap altra manera de fer 

verd un espai plantant a terra, però s'ha de fer amb criteris tècnics i paisatgístics. No 
només de mobilitat o disciplina viària.

2 1 1 1 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 2 0 JV

1.06
Selecció d’espècies arbustives i arbòries 
beneficioses per la fauna

Si en fer la tria de les espècies a plantar introduim el factor d'afavoriment de la 
fauna la naturalització dels espais és més ràpida.

1 2 0 1 0 1 0 2 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 AV, EV arbre, arbust

1.07 Substitució d’arbustives de retall
Les tasques excessives de retall i topiària eviten que els espais d'arbustos siguin 

recer de fauna, i esdevenen espais monòtons. Cal potenciar les formes genuïnes de 
les espècies.

2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 EV arbust

1.08 Reposició i millora d’arbustives i entapissants No sempre cal anar substituint les baixes als massissos o tanques d'arbustos, podem 
potenciar el creixement de les de zones propers a les baixes detectades.

2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 EV arbust

1.09
Evitar l’ús d’espècies invasores i eliminar les 
existents

Cal lluitar contra la proliferació d'espècies invasores, sobretot en els espais més 
sensibles, en contacte amb el medi natural.

1 2 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 VU tots
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1. Naturalització, transformació del verd 

     

     
 Conversió de gespes a prats 
 Substitució de gespes C3 per C4 
 Substitució de gespes per entapissants i arbustos 
 Conversió de superfície de sauló a espais herbats 
 Ús racional de jardineres 
 Substitució d’arbustives de retall 
 Reposició i millora d’arbustives i entapissants 
 Evitar l’ús d’espècies invasores i eliminar les existents 
 Ús d’espècies de fruits carnosos (arbustives i arbres en EV) 
 Ús d’espècies amb floracions d’interès per insectes (EV i AV) 
 Escocells amb microjardins 
 Naturalització de làmines d'aigua 
 Naturalització de patis d'escoles 
 Instal·lació d’estructures per la fauna  (EV) 
 Combinar arbres de fulla caduca i perenne (EV) 
 Presència d’arbrat que afavoreixi la nidificació  (EV) 
 Presència d’arbrat de fusta tova per afavorir els pícids (EV) 
 Manteniment d’arbres morts dempeus o a terra per afavorir la fauna (EV) 
 Crear mosaics arbustius i d’arbres de fruita vistosa  
 Crear espais amb estructura vegetal diversa 

 

2. Canvi del model de gestió cap a la naturalització 

     

     
 Aplicació d’encoixinats a l'estesa en espais verds 
 Escocells amb mulch orgànic en arbrat viari 
 Criteris de gestió dels espais per afavorir la fauna 
 Gestió de la il·luminació en determinats espais verds 
 Sega diferenciada de prats urbans 
 Tractament del sotabosc en les zones verdes perinaturals per afavorir la fauna 
 Naturalització de les cobertes herbàcies per fomentar la floració i el refugi de fauna útil 
 Criteris en la poda d’arbrat per afavorir la fauna 
 Eliminació total de la utilització d’herbicides al verd urbà  

 

3. Millorar i optimitzar la gestió del servei 

   
 Protocol de revisió de projectes interns i externs 
 Gestió integral diferenciada per categories i tipologies 
 Estudi econòmic nou servei i millora de la dotació econòmica  
 Establiment d’un organigrama funcional clar al servei 
 Formació continuada del personal tècnic i del personal de camp 
 Establiment de sistemes de control periòdic 
 Regularitzar i establir convenis d’ús o cessió 
 Gestió diferenciada dels arbres d’interès local 
 Elaboració d’un pla de gestió per a l’obtenció de biomassa 
 Gestió de grans prats i boscos urbans amb bestiar 
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4. El model d’arbrat de Ripoll 

 
 Definició de l’espai aeri de l’arbre als carrers, tipologies de seccions 
 Definició de l’espai aeri de l’arbre als carrers, interferències 
 Definició de l’espai subterrani de l’arbre als carrers 
 Combinació d’espècies d’arbrat 
 Selecció i ubicació de les espècies d’arbrat 
 Creació d'espais d'arbrat en l'espai del cotxe 
 Substitució o eliminació d’arbrat viari inadequat 
 Reposició de baixes d’arbrat agrupades per trams 
 Definició de mètodes de formació i poda de l’arbrat 
 Trituració in situ i reutilització de les restes vegetals 
 Estudi i gestió del risc de l'arbrat 
 Avaluació de la contribució de l’arbrat a la millora de la qualitat ambiental 

 

5. El model d’espais verds de Ripoll 

   
 Dotar de suficient verd urbà al municipi repartit per tots els barris 
 Connectar espais verds entre ells i amb l’entorn natural proper 
 Disseny dels espais verds adaptats a l'ús social 
 Disseny dels espais verds amb la regla 1/3+1/3+1/3 
 Les normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme (NTJ) 

 

6. El model de verd urbà al centre històric 

   
 Escocells amb microjardins 
 Cobertes verdes 
 Jardins verticals, façanes i murs verds (estructures i enfiladisses) 

 

7. Ús racional de l’aigua 

     
 Tria d’espècies ben adaptades al clima mediterrani 
 Millora de la gestió de l’aigua adaptada al clima local 
 Aprofitament d’aigües pluvials i freàtiques 
 Telegestió del reg i l'abastament 
 Implantació de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) 

 

8. Usos dels espais verds 

    
 Ús racional dels espais verds 
 Definició dels usos possibles 
 Protecció del verd i restauració de danys 
 Protocol de sol·licitud i avaluació dels usos 
 Definició del concepte de neteja dels espais verds 
 La participació de la ciutadania en el disseny del verd urbà 
 Atenció continuada a les peticions dels ciutadans 
 El verd urbà com a element educatiu i divulgatiu 

  



eliseupaisatgista    -   Ajuntament de Ripoll 

PDVU Ripoll / Document d’informació bàsica   /    pàgina 30 de 30 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
Per tal de millorar el conjunt del verd urbà es fan un seguit de propostes específiques 
per a cada UG.  En alguns casos proposem canvis de gestió de més o menys abast, i en 
d’altres proposem reformes parcial o integral dels espais o les alineacions, en la major 
part de les UG no tenen actuacions previstes, ja que el seu estat i la seva gestió són 
correctes. 

diagnosi nombre 
UGs 

longitud 
UGAV 

superfície 
UGEV 

nombre 
d'arbres 

unitats de gestió amb proposta 
de reformes parcials 3 147 m 90.174 m² 691 arbres 

unitats de gestió amb proposta 
de reformes integrals 8 592 m 22.320 m² 149 arbres 

unitats de gestió sense 
actuacions previstes 10 1.332 m 223.860 m² 1.601 arbres 

unitats de gestió amb definició 
de canvis de gestió 8 652 m 160.253 m² 902 arbres 

total  29 2.723 m 496.607 m² 3.343 arbres 
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