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CATÀLEG D’ARBRES I ARBREDES MONUMENTALS 

1. Introducció 

2. Objetius 
 

L’objectiu del present catàleg és assegurar la preservació del patrimoni 
arbrat de més interès al municipi, ja ho sigui pel seu alt valor intrínsec o pel 
valor que aporten a un determinat element arquitectònic, cultural o 
paisatgístic.  

3. Valoració dels arbres i arbredes  
 

Per tal de catalogar els arbres, i atorgar-los-hi el nivell de protecció 
adequat, es va fer un llistat dels arbres, en base a 7 possibles 
característiques. Aquestes característiques són les que fan que els arbres 
estiguin inclosos o exclosos de les diferents categories: 

 Singularitat de l’espècie a la zona o al municipi.   
 Dimensions de l'arbre i/o edat  
 Estat de conservació/ Bon estat vegetatiu   
 Valor cultural   
 Valor històric   
 Valor social  
 Valor paisatgístic  

Igualment, per tal de catalogar les arbredes i atorgar-los el nivell de 
protecció adequat, es va fer un llistat de les arbredes en base a 7 possibles 
característiques:   

 Singularitat de l'entorn   
 Interès ecològic   
 Singularitat de les espècies al municipi o a la zona   
 Estat de conservació   
 Valor històric o cultural  
 Valor social   
 Valor paisatgístic  

A partir de la informació obtinguda es redacta el present Catàleg. 

 



4. Marc legal 
 

Per la protecció legal dels arbres i arbredes existeix el següent marc jurídic:   

 Decret 214/1987, 9 de juny sobre la declaració d’arbres 
monumentals. 

 Decret 47/1988, 11 de febrer, sobre la declaració d’arbres d’interès 
comarcal i local (annex 2).    

 Decret  120/1989,  17  d’abril,  sobre  la  declaració  d’arbredes  
monumentals,  d’interès  comarcal  i  local.  En  aquest  cas  només  
es  podran  declarar  arbredes  d’interès si el propietari està d’acord 
(annex 3).   

A part d’aquests tres decrets, també es pot promoure la protecció 
d’arbres i arbredes d’interès a partir dels següents instruments:  

 Declarats BIC (Bé d’Interès Cultural) acollint-se a la llei estatal 
16/85, del Patrimoni Espanyol 

 Una  altra  modalitat  de  protecció  és  la  dels  Bens  d’Interès  
Cultural,  amb  la  catalogació de Jardí Artístic segons la Llei 
9/1993 del patrimoni cultural català o, amb aquesta mateixa 
legislació, quan formen part d’un conjunt declarat Bé Cultural  
d’Interès  Local  i  es  cita  explícitament  la  conservació  de  la  
vegetació  de l’entorn.  

 Alguns municipis han optat per protegir els arbres i les arbredes 
incloent-los al POUM  com  a  catàleg  de  patrimoni  natural  i  
paisatgístic.  Una  via  similar  seria  incloure’ls  en  un  Pla  
Especial  i  Catàleg. 

 Altres municipis han optat per protegir-los mitjançant una 
ordenança municipal.   
 

  



Fitxes del Catàleg 

Arbredes i palmerals 
 

Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 1.SP.Arbreda. 

 

Denominació XIPRERS DEL 
CEMENTIRI 

Nom comú Pi pinyer 
Nom cientific Pinus pinea 

Localització 
Mapa 
 

Cementiri de 
Sant Pol de Mar 

 
Coordenades 
UTM 468207.50,4605619.50 UTM 31 T 

Mesures 10-
15 

m alçada 

1,5 m vol de canó 
2 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Els xipressos estan situats a l’entrada del cementiri i al 
seu interior, formant un passadís columnar altiu i 
elegant. 

Estat fisiològic Presenten un bon estat fisiològic. 
Valors 
d’inclusió 

Pel seu valor paisatgístic i tradicional. Hi ha actualment 
5 exemplars a l’exterior i 24 exemplars a l’interior. 

Criteris de 
gestió 

Es proposa la poda puntual del brancatge mort, sobre 
fusta morta. Amb l’interès de la persistència de 
l’Arbreda, es proposa la serva reposició dels exemplars 
morts o inexistents amb exemplars de la mateixa 
espècie 

Tècnic 
redactor/ 
Data 

Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 14/01/2020 



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 2.SP.ARBREDA 

 

Denominació PLÀTANS DEL 
PASSEIG DE 
CAN VILLAR 

Nom comú Plàtans 
Nom cientific Platanus sp. 

Localització 
Mapa 

Passeig de can 
Villar 

 
Coordenades 
UTM 

468207.50,4605619.50 UTM 31T 

Mesures 10-15 m alçada 
3,5 m vol de canó 
6 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Estan situats a banda i banda de l’antiga carretera de 
Canet a Sant Pol de Mar. 

Estat fisiològic La major part de l’arbrat presenta un estat fisiològic 
regular, fruit de l’excés de poda acumulat anys enrere 
i l’edat.  

Valors d’inclusió Pel seu port monumental, interès paisatgístic i com a 
element històric de les antigues platanedes de 
carretera. Actualment hi ha 44 exemplars. 

Criteris de gestió Es proposa l’esporga de manteniment consistent en 
l’eliminació dels rebrots del tronc i de la creuera, i la 
poda de seguretat del brancatge mort o en molt mal 
estat.Amb l’interès de la persistència de l’Arbreda, es 
proposa la serva reposició dels exemplars morts o 
inexistents amb exemplars de la mateixa espècie 

Tècnic redactor/ 
Data  Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 

14/01/2020 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 3.SP.ARBREDA 

 

Denominaci
ó 

PLÀTANS DE 
LA RIERA DE 
VALLALTA 

Nom comú Plàtans 
Nom 
cientific 

Platanus sp. 

Localització 
Mapa 

Passeig de la 
Riera de Sant Pol 
de Mar 

Coordenade
s UTM 

468207.50,4605619.50 UTM 31T 

Mesures 12-15 m alçada 
1,9 m vol de canó 
3-4 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Estan situats a la banda esquerra del Passeig de la Riera de 
de Sant Pol de Mar. 

Estat 
fisiològic 

La major part de l’arbrat presenta un estat fisiològic regular, 
fruit de l’excés de poda acumulat anys enrerra i l’edat.  

Valors 
d’inclusió 

Pel seu port monumental, interès paisatgístic i com a 
element històric de les antigues platanedes de carretera. 
Actualment hi ha 14 exemplars.Amb l’interès de la 
persistència de l’Arbreda, es proposa la serva reposició dels 
exemplars morts o inexistents amb exemplars de la mateixa 
espècie 

Criteris de 
gestió 

Es proposa l’esporga de manteniment consistent en 
l’eliminació dels rebrots del tronc i de la creuera, i la poda de 
seguretat del brancatge mort o en molt mal estat. 
Puntualment es permet la poda de reducció de capçada. 

Tècnic 
redactor/ 
Data  

Oriol Bassa i Vila, enginyer de 
forests 14/01/2020 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 4.SP.ARBREDA 

 

Denominaci
ó 

PLÀTANS DE 
CAN MORER 

Nom comú Plàtans 
Nom 
cientific 

Platanus sp. 

Localització 
Mapa 

A can Morer, al 
marge del torrent 
de can Morer. 
Son 8 exemplars. 

 
Coordenade
s UTM 

469340.00,4606409.50 UTM 31T 

Mesures 12-20 m alçada 
1’8-2,5 m vol de canó 
8-12 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn Estan situats a la banda esquerra del torrent del Morer 

Estat 
fisiològic 

Presenten un estat fisiològic bo.  

Valors 
d’inclusió 

Pel seu port monumental, interès paisatgístic. Amb l’interès 
de la persistència de l’Arbreda, es proposa la serva reposició 
dels exemplars morts o inexistents amb exemplars de la 
mateixa espècie 

Criteris de 
gestió 

Es proposa l’esporga de manteniment consistent en 
l’eliminació de les branques mortes. 

Tècnic 
redactor/ 
Data  

Oriol Bassa i Vila, enginyer de 
forests 

14/12/2020 

 



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 5.SP.ARBREDA 

 

Denominaci
ó 

MAGNOLIES 
DE CAN 
MORER 

Nom comú Magnolia 
Nom 
cientific 

Magnolia 
grandiflora. 

Localització 
Mapa 

A can Morer, al 
marge del torrent 
de can Morer. 
Son 8 exemplars. 

 
Coordenade
s UTM 

469340.00,4606409.50 UTM 31T 

Mesures 12-20 m alçada 
1’8-2,5 m vol de canó 
8-12 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn Estan situats a la banda esquerra del torrent del Morer 

Estat 
fisiològic 

Presenten un estat fisiològic bo.  

Valors 
d’inclusió 

Pel seu port monumental, interès paisatgístic. Amb l’interès 
de la persistència de l’Arbreda, es proposa la serva reposició 
dels exemplars morts o inexistents amb exemplars de la 
mateixa espècie 

Criteris de 
gestió 

Es proposa l’esporga de manteniment consistent en 
l’eliminació de les branques mortes. 

Tècnic 
redactor/ 
Data  

Oriol Bassa i Vila, enginyer de 
forests 

14/12/2020 

 



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 5.SP.ARBREDA 

 

Denominaci
ó 

SUROS DE 
CAN MASCARÓ 

Nom comú Alzina surera 
Nom 
cientific 

Quercus suber 

Localització 
Mapa 

Can Mascaró 

 
Coordenade
s UTM 

468662.50,4607211.80 UTM 31T 

Mesures 8-10 m alçada 
2-3 m vol de canó 
14 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Darrera les corts. 

Estat 
fisiològic 

Presenten un estat fisiològic bo.  

Valors 
d’inclusió 

Pel seu port monumental, interès paisatgístic.  

Criteris de 
gestió 

Es proposa l’esporga de manteniment consistent en 
l’eliminació de les branques mortes, sempre sobre fusta 
morta. 

Tècnic 
redactor/ 
Data  

Oriol Bassa i Vila, enginyer de 
forests 

14/12/2020 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 6.SP.ARBREDA 
Denominaci
ó 

XIPRESOS DE 
L’ERMITA DEL 
MORER 

Nom comú Xipresos 
Nom 
cientific 

Cupressus 
sempervirens 

Localització 
Mapa 

Ermita de Sant 
Pau 

Coordenade
s UTM 

468875.60,4605664.55 UTM 31T 

Mesures 5-7 m alçada 
 m vol de canó 
3 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Als horts de l’ermita de Sant Pau, en direcció est. Son 6 
exemplars 

Estat 
fisiològic 

Presenten un estat fisiològic bo.  

Valors 
d’inclusió 

Pel seu port monumental, interès paisatgístic. Amb l’interès 
de la persistència de l’Arbreda, es proposa la serva reposició 
dels exemplars morts o inexistents amb exemplars de la 
mateixa espècie 

Criteris de 
gestió 

Es proposa l’esporga de manteniment consistent en 
l’eliminació de les branques mortes. 

Tècnic 
redactor/ 
Data  

Oriol Bassa i Vila, enginyer de 
forests 14/12/2020 

 

 

 

 



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 7.SP.PALMERAL 

 

Denominaci
ó 

PALMERES DEL 
DOCTOR 
FUREST 

Nom comú Palmeres 
Nom 
cientific 

Phoenix sp 

Localització 
Mapa 

Av Doctor Furest 

Coordenade
s UTM 468817,4605567 UTM 31T 

Mesures 6-10 m alçada 
 m vol de canó 
 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Avinguda davant del Mar 

Estat 
fisiològic 

Presenten un estat fisiològic bo.  

Valors 
d’inclusió 

Pel seu port monumental, interès paisatgístic. Amb l’interès 
de la persistència del palmeral, es proposa la serva reposició 
dels exemplars morts o inexistents amb exemplars de la 
mateixa espècie 

Criteris de 
gestió 

Es proposa l’esporga de manteniment consistent en 
l’eliminació de les fulles mortes. 

Tècnic 
redactor/ 
Data  

Oriol Bassa i Vila, enginyer de 
forests 

07/07/2021 

 

  



Arbres i palmeres 
 

Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 1.SP.Arbre 
Denominació PI DE LA 

SÈNIA 
Nom comú Pi pinyer 
Nom cientific Pinus pinea 

Localització 
Mapa 
 

Parcel·la del 
Mas Arrosser, 
davant del C/ 
Dr. Riera 
Vaquer. 

 
Coordenades 
UTM 

468615.00,4606042.50UTM 31 T 

Mesures 14 m alçada 
1,4 m vol de canó 
12 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

El pi està situat al costat d’un camí d’accés a Mas 
Arrosser 

Estat fisiològic Presenten un bon estat fisiològic. 
Valors 
d’inclusió 

Pel seu valor paisatgístic i el seu port.  

Criteris de 
gestió 

Es proposa la poda puntual del brancatge mort, sobre 
fusta morta.  

Tècnic 
redactor/ 
Data 

Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 14/01/2020 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 2.SP.ARBRE 

 

Denominació SURO DE 
CAN PIOVE 

Nom comú Alzina surera 
Nom cientific Quercus suber 

Localització 
Mapa 

Urbapol. Grup 
can Pi 

Coordenades 
UTM 

468857.00,4606146.50 UTM 31T 

Mesures 11 m alçada 
1,3 x 
branca 

m vol de canó 

4 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Està situat al jardí de can Piove, al límit amb el carrer 
de Jaume I 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic, tot i que va se li va 
fer una poda de reducció de capçada fa uns anys. 

Valors d’inclusió Pel seu port monumental, interès paisatgístic i com a 
element natural d’aquesta part del Maresme. 

Criteris de gestió Es proposa l’esporga de seguretat del brancatge mort 
o en molt mal estat. 

Tècnic redactor/ 
Data Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 14/01/2020 

 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 3.SP.ARBRE 

 

Denominació PI DECAN 
POLO 

Nom comú Pi pinyer 
Nom cientific Pinus pinea 

Localització 
Mapa 

Cr Ramon 
Planiol i 
Claramunt, 
núm 23 

 
Coordenades 
UTM 

468019.75,4605741.25UTM 31T 

Mesures 16 m alçada 
2,46 m vol de canó 
12 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Està situat al jardí de la parcel.la situada al Cr. Ramon 
Planiol i Claramunt núm. 23. 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic.  
Valors d’inclusió Pel seu port monumental, interès paisatgístic i com a 

element natural d’aquesta part del Maresme. 
Criteris de gestió Es proposa l’esporga de seguretat del brancatge mort 

o en molt mal estat. 
Tècnic redactor/ 
Data 

Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 14/01/2020 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 4.SP.ARBRE 
Denominació SURO DE 

CAN TORPÍ 
Nom comú Alzina surera 
Nom cientific Quercus suber 

Localització 
Mapa 

Can Torpí 

 
Coordenades 
UTM 466880.25,4605995.50UTM 31T 

Mesures 12 m alçada 
1,7 m vol de canó 
12 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn Està situat al jardí de can Tropí. 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic.  
Valors d’inclusió Pel seu port monumental, interès paisatgístic i com a 

element natural d’aquesta part del Maresme. 
Criteris de gestió Es proposa l’esporga de seguretat del brancatge mort 

o en molt mal estat. 
Tècnic redactor/ 
Data 

Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 14/01/2020 

 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 5.SP.ARBRE 

 

Denominació ALZINA DEL 
MORER 

Nom comú Alzina  
Nom cientific Quercus ilex 

Localització 
Mapa 

Can Morer 

 
Coordenades 
UTM 

469342.00,4606405.50 UTM 31T 

Mesures 14 m alçada 
1,95 m vol de canó 
10 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn Està situat al marge del torrent del Morer 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic.  
Valors d’inclusió Pel seu port monumental, interès paisatgístic i com a 

element natural d’aquesta part del Maresme. 
Criteris de gestió  
Tècnic redactor/ 
Data Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 14/12/2020 

 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 6.SP.ARBRE 

 

Denominació EUCALIPTUS 
DEL MORER 

Nom comú Eucaliptus  
Nom cientific Eucaliptus 

globulus 

Localització 
Mapa 

Can Morer 

Coordenades 
UTM 

469328.25,4606464.25UTM 31T 

Mesures 12 m alçada 
3 m vol de canó 
10 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Està situat al costat dels habitatges 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic.  
Valors d’inclusió Pel seu port monumental. 
Criteris de gestió  
Tècnic redactor/ 
Data 

Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 14/12/2020 

 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 7.SP.ARBRE 

 

Denominació PI DE 
L’ERMITA DE 
SANT PAU 

Nom comú Pi pinyer 
Nom cientific Pinus pinea 

Localització 
Mapa 

Ermita de Sant 
Pau 

 
Coordenades 
UTM 468846.50,4605675.00UTM 31T 

Mesures 10 m alçada 
2,14 m vol de canó 
10 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Està situat al costat de l’ermita 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic.  
Valors d’inclusió Pel seu port monumental. 
Criteris de gestió Poda selectiva de les branques mortes sobre fusta 

morta 
Tècnic redactor/ 
Data 

Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 14/12/2020 

 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 8.SP.ARBRE 

 

Denominació ALZINA DE 
CAN 
MASCARÓ 

Nom comú Alzina 
Nom cientific Quercus ilex 

Localització 
Mapa 

Can Mascaró 

 
Coordenades 
UTM 468731.15,4607208.95UTM 31T 

Mesures 12 m alçada 
3,76 m vol de canó 
16 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Està situat al costat de la casa 

Estat fisiològic Presenta un estat fisiològic correcte 
Valors d’inclusió Pel seu port monumental. 
Criteris de gestió Poda selectiva de les branques mortes sobre fusta 

morta 
Tècnic redactor/ 
Data 

Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 14/12/2020 

 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 9.SP.ARBRE 

 

Denominació ALZINA DE LA 
MURTRA 

Nom comú Alzina 
Nom cientific Quercus ilex 

Localització 
Mapa 

La Murtra 

 
Coordenades 
UTM 466523.75,4605032.80 UTM 31T 

Mesures 12 m alçada 
3,37 m vol de canó 
18 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Està situat a l’inici dels camps, al costat d’una bassa 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic. 
Valors d’inclusió Pel seu port monumental i per ser una espècie d’alt 

interès ambiental al Maresme. 
Criteris de gestió Poda selectiva de les branques mortes sobre fusta 

morta 
Tècnic redactor/ 
Data Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 14/12/2020 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 10.SP.ARBRE 

 

Denominació TAXODI O 
XIPRER DELS 
PANTANS DE 
LA MURTRA 

Nom comú Taxodi o xiprer 
dels pantans 

Nom cientific Taxodium 
distichum 

Localització 
Mapa 

La Murtra 

 
Coordenades 
UTM 

466557.25,4605025.50 UTM 31T 

Mesures 12 m alçada 
1,91 m vol de canó 
8 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Està situat a un costat dels camps, al costat d’una 
bassa tradicional 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic. 
Valors d’inclusió Pel seu port monumental i per ser una espècie 

al·lòctona rara al Maresme. 
Criteris de gestió Mantenir la bassa d’aigua 
Tècnic redactor/ 
Data Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 14/12/2020 

 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 11.SP.ARBRE 

 

Denominació LLEDONER DE 
LA MURTRA 

Nom comú Lledoner 
Nom cientific Celtis orientalis 

Localització 
Mapa 

La Murtra 

 
Coordenades 
UTM 

466667.75,4604975.75 UTM 31T 

Mesures 14 m alçada 
3,61 m vol de canó 
10 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn Està situat al costat de la casa 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic, malgrat haver perdut 
un 30% de la copa a les tempestes de l’abril del 2020. 

Valors d’inclusió Pel seu port monumental. 
Criteris de gestió Mantenir la bassa d’aigua 
Tècnic redactor/ 
Data 

Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 14/12/2020 

 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 12.SP.ARBRE 

 

Denominació EUCALIPTUS 
DE LA 
MURTRA 

Nom comú Eucaliptus 
Nom cientific Eucaliptuis 

globulus 

Localització 
Mapa 

La Murtra 

 
Coordenades 
UTM 

466710.20,4604931.50 UTM 31T 

Mesures 10 m alçada 
3,70 m vol de canó 
10 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Està situat al costat d’un camí 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic, malgrat haver perdut 
un 20% de la copa a les tempestes de l’abril del 2020. 

Valors d’inclusió Pel seu port monumental. 
Criteris de gestió  
Tècnic redactor/ 
Data Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 14/12/2020 

 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 13.SP.ARBRE 
Denominació ALZINA DE LA 

BELLAGUARDA 
Nom comú Alzina 
Nom cientific Quercus ilex 

Localització 
Mapa 

La Murtra 

 
Coordenades 
UTM 

466347.70,4606162.25 UTM 31T 

Mesures 8 m alçada 
 m vol de canó 
12 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Està situat al costat d’un camí 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic. 
Valors d’inclusió Pel seu port monumental i per ser una espècie d’alt 

interès ambiental al Maresme. 
Criteris de gestió  
Tècnic redactor/ 
Data Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 14/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 14.SP.ARBRE 

 

Denominació PLÀTAN GROS 
DEL PARC DE 
CAN VILLAR 

Nom comú Plàtan 
Nom cientific Platanus hybrida 

Localització 
Mapa 

Parc de Can Villar 

 
Coordenades 
UTM 

468224,4605410 UTM 31T 

Mesures 14 m alçada 
 m vol de canó 
14 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Està situat al parc del Litoral. 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic. 
Valors d’inclusió Pel seu port monumental. 
Criteris de gestió  
Tècnic redactor/ 
Data 

Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 07/07/2020 

 

 

 

 

 

 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 15.SP.PALMERA 

 

Denominació PALMERA DEL 
CR ABAT DEAS I 

Nom comú Washingtonia  
Nom cientific Washingtonia 

robusta 

Localització 
Mapa 

Abat Deas 18 

 
Coordenades 
UTM 

468509.50,4605522.25 UTM 31T 

Mesures 8 m alçada 
 m vol de canó 
3 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Està situat al Cr Abat Deas, num 18. Forma part dels 
jardins del Pla. 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic. 
Valors d’inclusió Pel seu port monumental. 
Criteris de gestió  
Tècnic redactor/ 
Data 

Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 07/07/2020 



  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 16 i 

17.SP.PALMERA 
Denominació PALMERA DEL 

CR ABAT DEAS 
II 

Nom comú Palmera 
Nom cientific Phoenix 

Localització 
Mapa 

Abat Deas 16 

 
Coordenades 
UTM 

468522,4605534UTM 31T 

Mesures 8/10 m alçada 
 m vol de canó 
3 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Està situat al Cr Abat Deas, num 16. Forma part dels 
jardins del Pla. La nº16 (la més alta) també es 
coneguda com a Palmera del Suro d’en Perejaume. 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic. 
Valors d’inclusió Pel seu port monumental. 
Criteris de gestió  
Tècnic redactor/ 
Data 

Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 07/07/2020 

 

  



Catàleg d’Arbres i Arbredes Monumentals 
Codi 18.PI DE CAN 

PI 

 

Denominació PI DE CAN PI 
Nom comú Pi pinyer 
Nom cientific Pinus pinea 

Localització 
Mapa 

CAN PI 

 
Coordenades 
UTM 4686754606148UTM 31T 

Mesures 18 m alçada 
 m vol de canó 
9 m projecció de copa 
 anys (edat estimada) 

Descripció 
entorn 

Està situat a can Pi. 

Estat fisiològic Presenta un bon estat fisiològic. 
Valors d’inclusió Pel seu port monumental. 
Criteris de gestió  
Tècnic redactor/ 
Data Oriol Bassa i Vila, enginyer de forests 07/05/2022 

 


