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següent, redueixen la seva concentració 

dintre dels cursos d’aigua. 

Increment de la biodiversitat

La plantació de diferents espècies d’ar-

brat viari, sobretot d’espècies amb fruit 

en diferents èpoques de l’any, incrementa 

la biodiversitat vegetal urbana i proporci-

ona alimentació i refugi a multitud d’es-

pècies animals, especialment ocells. 

Serveis socials

Els arbres contribueixen a l’equilibri psi-

cològic incrementant la qualitat de vida i 

el benestar de les persones, i estableixen 

vincles entre els ciutadans i la natura.

Els arbres creen paisatges particu-

lars i aporten formes, colors i variabilitat 

estacional que ajuden a defi nir carrers 

o barris sencers. També procuren inti-

mitat als habitatges i serveixen com a 

elements estructurals en crear diversitat 

d’ambients.

Una part important de l’arbrat viari 

de Barcelona està constituïda per arbres 

adults plantats fa molts anys, alguns dels 

quals formen part del Catàleg d’arbres 

d’interès local, és a dir, formen part de 

la història d’aquesta ciutat, i en alguns 

casos, conjuntament amb l’arquitectura 

existent, confi guren la personalitat d’al-

guns carrers emblemàtics. Seria la Ram-

bla el mateix sense els seus plàtans? Així 

doncs, l’arbrat recorda al ciutadà la histò-

ria de la ciutat.

Valor econòmic

L’arbrat (principalment de port gran) con-

tribueix a embellir la ciutat i augmenta el 

valor dels habitatges.

L’ombra i el microclima que genera 

l’arbrat viari redueixen el consum energè-

tic en climatització dels edifi cis adjacents 

i, com a conseqüència directa, les despe-

ses de climatització dels habitatges, so-

bretot dels primers pisos. 

Algunes dades de Barcelona

En l’estudi Serveis ecològics del verd urbà a Barcelona (2009), dut a terme pel CREAF 
(Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) per encàrrec de l’Ajuntament de 
Barcelona, s’han avaluat alguns dels serveis ambientals dels arbres de la ciutat. Algunes 
de les dades obtingudes són:

� L’arbrat de Barcelona pot eliminar en un any més de 305 tones de contaminants atmos-
fèrics, que corresponen a 5 tones de monòxid de carboni (CO), 55 de diòxid de nitrogen 
(NO2), 72 d’ozó (O3), 166 de partícules inferiors a 10 mm (PM10) i 7 de diòxid de sofre 
(SO2). 

�  A Barcelona, l’emmagatzematge de carboni anual dels arbres és aproximadament de 
113.437 tones. El carboni net segrestat (després d’absorbir el carboni alliberat per des-
composició) és de 5.422 tones/any. 

�  La formació de compostos orgànics volàtils (COV) pot infl uir negativament en la qualitat 
de l’aire,  ja que aquests compostos contribueixen a la formació d’O3 i CO. Els COV emesos 
anualment per l’arbrat de la ciutat de Barcelona són aproximadament de 184 tones.


