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Declaració responsable per a la plantació i el manteniment voluntaris d’escocells 
a la ciutat de Barcelona. Cuida l’escocell. 

1. Dades  de la persona sol·licitant

Cognoms i nom: 
Nom sentit:  ( La persona sol·licitant consenteix el tractament de dades que consta al final d’aquesta instància(1)) 
DNI /CIF:   
Correu electrònic:       Telèfon mòbil: 
Adreça de contacte (tipus de via, nom de la via, número, escala, pis i porta): 

Població:   Codi postal: 

Barcelona,  de  de 

Autoritzo la consulta telemàtica per a la comprovació de les dades aportades. 

Signatura del document: 
• En cas de tramitació presencial: imprimiu dues còpies del document i signeu-ho manualment.
• En cas de tramitació telemàtica: no cal que signeu manualment el document. L’heu d’adjuntar al formulari electrònic com a part de la

documentació i el signareu digitalment.

Signatura 

2.Informa de la plantació i el manteniment del/s escocell/s (màxim 3) situats a:

Codi AR* de l'escocell 1:
Districte de l'escocell 1: 

Codi AR* de l'escocell 2:
Districte de l'escocell 2: 

Codi AR* de l'escocell 3:
Districte de l'escocell 3: 
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*Com trobar el codi AR: 
1 Entra al web (https://ajuntament.barcelona.cat/atlesbiodiversitat/ca/)   
2 Selecciona la capa d’"Arbres de la ciutat". 
3 Busca els escocells que vols plantar. 
4 Selecciona un a un els escocells i t'apareixerà el codi AR a sobre de cada un d'ells. 

Exemple: 

3. Declaració responsable de la persona sol·licitant

La persona sotasignada declara: 
• Ser major d’edat.
• Residir, estudiar o treballar a la ciutat de Barcelona.
• Que es compromet a la plantació i el manteniment de la plantació durant un període mínim d’un any.
• Que es compromet a informar l’Ajuntament de Barcelona, un cop superat el període d’un any, del seguiment

o desistiment del manteniment de l’escocell/s mitjançant el tràmit corresponent al portal de tràmits de
l’Ajuntament de Barcelona.

• Que és coneixedora dels criteris de selecció, plantació sembra i manteniment dels escocells (definits a
continuació).

• Que senyalitzarà els escocells sembrats, plantats o mantinguts amb la cartellera indicada (el trobaràs a
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/cuida-escocell).

• Que tota la informació aportada en aquest document és certa.
• Que és coneixedor que l’incompliment de les directrius marcades a la Guia de sembra, plantació i

manteniment d’escocells (la trobaràs a https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/cuida-escocell) pot
suposar que l’Ajuntament procedeixi a la retirada de la plantació.

• Que l’Ajuntament pot actuar sobre els escocells que dictamini en cas de necessitat ja sigui per la protecció
de l’arbrat, per interès públic o en cas d’intervenció en la via pública.

La selecció de l’escocell es farà tenint present els criteris següents: 
A) No podran formar part del programa de plantació voluntària els escocells:
• Aquells escocells situats a menys d’1,5 m d’un carril de circulació ràpida (≥ 50km/h) i sense cordó

d’aparcament o sistema de protecció per a vianants.
• Prèviament naturalitzats i/o que formin part de projectes de sembra d’escocells de Parcs i Jardins

(senyalitzats).
• Sembrats, plantats o mantinguts per una alta persona (senyalitzats).

B) No podran formar part del programa els escocells amb arbres que estiguin en les situacions següents:
• Arbres acabats de plantar amb reg automàtic instal·lat i en funcionament.
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• Arbres acabats de plantar, senyalitzats amb un tutor i que són periòdicament regats per les tones
municipals.

• Arbres que formin part del Catàleg d’Arbres d’Interès Local (https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-
bcn/parcs-i-jardins/arbres-interes-local).

• Arbres amb un diàmetre de tronc que ocupi més del 80% de l’escocell.
• Arbres amb arrels superficials.
• Arbres situats a menys d’1,5 m de punts de brossa neta (contenidors).
• Arbres ubicats en cantonades a menys d’1,5 m de zones de càrrega i descàrrega i sense cap sistema de

protecció de vianants.

La plantació o sembra es farà tenint en compte els criteris següents: 
• No es poden plantar plantes potencialment tòxiques, al·lèrgenes, amb punxes o invasores

(http://exocat.creaf.cat/).
• No es poden plantar plantes de port molt gran o altes (enfiladisses).
• No es poden plantar espècies hortícoles per al seu consum.
• No es pot tapar el coll de l’arbre (connexió entre tronc i arrels) ja que és una zona especialment sensible per

al funcionament i estabilitat de l’arbre.
• No està permesa l’aportació de cap producte químic (fitosanitaris) sobre l’escocell. Els productes orgànics

aportats, sempre es faran en les dosis recomanades per tal d’evitar danys a l’arbre, plantes o medi ambient.

La persona que signa  ES COMPROMET A:    
• Garantir la mobilitat. La plantació no pot dificultar el pas dels vianants i/o serveis.
• No cobrir senyals. No pot tapar la senyalització existent al carrer ni interferir amb mobiliari urbà (bancs,

papereres, fonts...).
• En cas d’instal·lar un marc que envolti l’escocell, aquest serà de caràcter provisional (cal que es pugui

retirar fàcilment), no haurà d’envair la via pública, ni contenir estructures punxants o potencialment
perilloses.

• Respectar les instal·lacions existents a l’escocell (reg automàtic, tub de drenatge, senyalitzacions...)
• Complir i acceptar les indicacions de la Guia de sembra, plantació i manteniment d’escocells.
• Mantenir la vegetació sembrada i plantada en bon estat.
• Mantenir l’escocell net i en bon estat.
• Informar amb un mínim de 15 dies d’antelació del desistiment/continuïtat del manteniment de la plantació.
• En cas de contratemps, informar el més ràpid possible de la impossibilitat de mantenir l’escocell.
• Informar anualment de la continuïtat en el manteniment de l’escocell.
• Atendre, en tot moment, les recomanacions efectuades pels serveis tècnics de l’Institut Municipal de Parcs i

Jardins.

Amb aquesta comunicació l’Ajuntament es dona per assabentat de l’actuació en l’escocell. 

 La persona sol·licitant declara sota la seva responsabilitat :
 Que totes les dades que consten són certes.

I perquè consti, signo la present declaració. 

       Barcelona,  _____ de ___________________ de ____ 

 Estic informat/da de la política de protecció de dades i dono el meu consentiment al tractament de les meves dades 
de caràcter personal (2) 

(1) D’acord amb el decret de l’Alcaldia de data 22 d’octubre de 2020, vostè té dret a indicar el seu nom sentit o nom que es correspongui amb el
gènere amb què s’identifica, quan aquest sigui diferent del que consta en el seu document d’identificació oficial. Les condicions i els efectes
d’utilització per part dels òrgans i serveis municipals se circumscriuen a les actuacions que no formin part d’un procediment administratiu o que no
tinguin implicacions jurídiques de caràcter oficial. Si la persona és menor de d’edat, cal adjuntar document signat del seu o de la seva representant
legal en el qual hi consti el consentiment d’aquest o aquesta per al tractament de les dades de caràcter personal de la persona menor d’edat
sol·licitant.
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(2) D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades 
personals. Podeu trobar tota la informació del tractament 0221, que s’aplica a procediments en matèria de participació ciutadana en el verd i la 
biodiversitat en aquest enllaç: 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/consulta-el-registre-de-tractaments?tractament=0221 
Responsable del tractament: Ajuntament de Barcelona., pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona 
Delegat de protecció de dades: podeu contactar‐hi mitjançant el formulari que trobareu al següent enllaç 
https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/fitxa/alta?cbDetall=4845&consulta=1&directo=1&i=c&origen=DELEGAT_PROTECCIO_TUTELA_D
RETS o per correu postal, dirigint‐vos a av. Diagonal, 220 planta 4, 08018 Barcelona. 
Finalitat del tractament: Participació ciutadana en el Verd i la Biodiversitat de la ciutat de Barcelona i foment del coneixement de la natura urbana. 
Legitimació: consentiment. 
Drets de les persones: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades, mitjançant aquest 
enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio‐de‐dades/quins‐drets‐tincsobre‐ meves‐dades 
Si no esteu satisfets amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades: c. Rosselló, 214, 08008 Barcelona. 
Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: 
ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades 
 
 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/consulta-el-registre-de-tractaments?tractament=0221
https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/fitxa/alta?cbDetall=4845&consulta=1&direct
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio%E2%80%90de%E2%80%90dades/quins%E2%80%90drets%E2%80%90tincsobre%E2%80%90
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