Ajuntament de Gavà
Territori, Medi Ambient i
Transició Ecològica

Assumpte: Informe previ d’idoneïtat a la tala de diversos arbres en risc de
caiguda al camí per a vianants del turó del Calamot.
Promotor: Ajuntament de Gavà.
Emplaçament: Turó de Calamot. Sector del Pla de Ponent.
Peticionari: Departament de Medi Ambient i Transició Ecològica i Departament
de Projectes d’Edificació i Urbanització de l’Ajuntament de Gavà.

Fets
1. Durant els treballs de redacció del Projecte d'adequació del camí del turó del
Calamot al camí del cul per la masia de Ca n'Horta es va detectar un conjunt
d’arbres que tenien risc de caiguda i possible afectació a les persones usuàries
del camí.
2. El mes de gener de 2021 s’inicien les obres del Projecte constructiu
d'adequació del camí del turó del Calamot al camí del cul per la masia de Ca
n'Horta. Aquest projecte de 2km que permetrà es troba redactat, aprovat
definitivament i licitat. Un dels trams d’aquest projecte afecta el tram on s’ha
detectat aquests arbres i cal que siguin retirats abans de l’inici de les obres.
3. El total dels arbres són 10 individus de pi blanc (Pinus halepensis) i 2 ind. de pi
pinyoner (Pinus pinea). Les classes diamètriques normals oscil·len entre els 20
i 35cm. Tots es troben en una inclinació propera o superior als 40º i presenten
estructures amb elevada esveltesa i inclinació amb direcció a la traça del camí.
Els arbres han arribat a aquesta estructura com a conseqüència d’una situació
de subdominació per competència per la llum per altres arbres, fet que ha
forçat a assolir inclinacions que poden comportar un risc de caiguda per
bolcament total o trencament parcial de l’arbre. Per conèixer la situació exacte
d’aquests arbres es pot consultar els plànols dels trams del 1 al 5 del Projecte
constructiu d'adequació del camí del turó del Calamot al camí del cul per la
masia de Ca n'Horta.
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4. Els arbres es troben dins del sector del Pla Parcial de Ponent. Cal doncs tenir
en compte les mesures ambientals a aplicar que emanen de tots els documents
que forment part de la tramitació del pla parcial i projecte d’urbanització.
5. L’obra no afecta cap arbre ni arbreda protegida pel Catàleg i ordenança
d’arbres i arbredes d’interès a Gavà.
Fonaments de dret
1. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.
2. Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals.
3. Decret 47/1988, d'11 de febrer, sobre declaració d'arbres d'interès comarcal i
local.
4. Programa de Gestió de l’Espai Forestat a Gavà, aprovat per Junta de Govern
Local el 17-05-2013, el qual estableix que, quan s’ha de talar de 2-100 arbres
per iniciativa pública i de titularitat pública cal fer un control per part del
Departament de Medi Ambient Tipus C (Informe previ d’idoneitat + vist-i-plau i
supervisió de l’inici de les tasques + supervisió de la finalització de tasques +
informe final de tasques).
5. Estudi d’Impacte Ambiental del Pla Parcial d’Ordenació del Pla de Ponent.
6. Estudi d’Impacte Ambiental de l’Avantprojecte d’Obres d’Urbanització Bàsiques
del Sector del Pla de Ponent.
7. Ordenances Reguladores del Pla Parcial del Sector Pla de Ponent.
a. Capítol VII. Conservació de la vegetació existent. Amb l’objectiu de
conservar la qualitat natural i paisatgística de l’entorn, els arbres
autòctons de cert port i singularitat de més de 30 anys (excepte Pinus
halepensis), i/o arbres de més de 6 metres i arbusts de més de 3
metres afectats per l’execució de les obres d’urbanització, edificació i
enjardinament públic i privat, s’hauran de trasplantar, sempre que sigui
tècnicament possible, en una nova ubicació adient (parcs, interiors d’illa,
etc). En tot cas, quan tècnicament no sigui possible i calgui eliminar
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algun exemplar arbori, aquests es reposaran amb exemplars de la
mateixa espècie i característiques. En cas de no ser possible o
aconsellable, l’import de la revegetació alternativa no serà inferior al
valor de la vegetació eliminada valorada amb la Norma Granada.
Conclusions
1. S’informa favorablement a la tala dels 11 pins blancs i dos Pins pinyoners.
2. Atès que aquests arbres es troben en una situació de risc i s’han de talar per
aquest motiu i no per cap supòsit inclòs en el capítol VII de l’Ordenança
Mediambiental de les Ordenances Reguladores del Pla Parcial del Sector Pla
de Ponent (Conservació de la vegetació existent), no caldrà que siguin
trasplantats, ni substituïts.
3. Caldrà senyalitzar amb cartells informatius l’objecte de l’actuació.
4. S’haurà d’avisar al Departament de Medi Ambient previ a l’inici de les tales per
tal que es pugui fer el vist-i-plau i supervisió de l’inici de les tasques.

Gavà, a 21 de gener de 2021

Tècnic de Medi Natural
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