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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
La Regidoria d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de Paiporta interessada en l'estat
actual de l'arbratge viari del municipi i la possibilitat d'augmentar la seua població, i amb això els seus
beneficis associats, sol·licita la redacció d'un document que servisca d'eina de treball per a la presa de
decisions i que actue de marc de referència en la planificació i la gestió, a mig i llarg termini, dels
carrers arbrats del municipi.
Es proposa la redacció d'un Pla de Gestió d'Arbrat Viari, que proporcionarà les directrius
tècniques que hauran de regir les actuacions futures en el municipi de Paiporta, per a gestionar un
arbratge que genere poques despeses de manteniment, minimitze les incidències amb la ciutadania i
comporte un risc mínim.
Els objectius previstos en el present informe són:
1. Estudi poblacional: estudi de les espècies presents prenent com a referència l'inventari
actual de propietat municipal.
2. Modelització del viari: snàlisi i classificació en diferents tipologias del disseny viari present a
Paiporta.
3. Anàlisi de viari específic: estudi detallat d'un determinat nombre de carrers, propostes
alternatives al disseny actual.
4. Estudi de tendència de poda actual: anàlisi de la tipologia de poda, orientat cap a una gestió
raonada, a través de recomanacions de maneig.
5. Emetre recomanacions tècniques de gestió, amb la finalitat d'augmentar els beneficis de
l'arbratge i fer un ús raonable del pressupost públic.
2. EL PLA GESTIÓ D'ARBRATGE VIARI
En general un Pla de Gestió (PdG) està lligat a una Pla Director (PD), que marca veritablement
les directrius a seguir en un període de 25 anys. El Pla de Gestió aporta les eines bàsiques per a abordar
correctament els procediments descrits, però, és el Pla Director el que proporciona les bases per a la
correcta actuació en els casos que concerneixen l'arbratge.
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2.1. Objectius
El model arbrat que es proposa no es basa tant en la realitat actual de l'arbratge de la ciutat,
sinó a generar un CANVI DE PARADIGMA de cara a la ciutat futura, que siga millor, més còmoda i més
sostenible, amb un ús racional dels diners públics, minimitzant les incidències (molèsties) amb la
ciutadania i reduint el risc associat als arbres, a nivells tan baixos com siguen raonablement
acceptables.
Per a això, i de cara a la redacció d'un futur Pla Director, s'hauran de tindre en compte
aspectes com:
•

Zones turístiques, residencials, de descans / esplai.

•

Pla urbanístic (creixement i desenvolupament previst de la ciutat).

•

Proposta paisatgística per a la ciutat en general i per a determinades zones.

•

Pla de promoció de la ciutat.

•

Altres criteris, objectius, polítics, socials, etc.
El fet de començar per un Pla de Gestió i no pel Pla Director en si mateix, és perquè els criteris

últims i les decisions finals, han de ser creades i consensuades per tot l'equip de l'Ajuntament de
Paiporta, la planificació del qual a mig i llarg termini haurà de ser respectada per totes les àrees de
serveis, obres, urbanisme,… i per tots els equips de govern que puguen succeir-se.
2.2. Consideracions a tindre en compte de cara al nou pla de gestió

A) Adequació de l'espècie a les característiques climàtiques de la ciutat.
El clima de Paiporta, mediterrani, amb mitjanes tèrmiques de 10°C al gener i 30°C a l'agost,
marcarà la pauta d'elecció d'espècies de cara al futur.
A més, haurien de tindre's en compte les característiques microclimàtiques de cada carrer,
triant diferents espècies segons la seua orientació, exposició solar, altura d'edificis,… per a aconseguir
de cada arbre un desenvolupament òptim i els majors beneficis associats possibles, sempre mirant per
l'estalvi de costos futurs per a la ciutat.
Tenint en compte que un arbre, en entorn viari, hauria de tindre una vida útil aproximada d'uns
80 anys, és el moment d'invertir temps en la planificació i el disseny de la ciutat arbrada, per a estalviar
diners en el seu manteniment futur.
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B) Augment de la longevitat de l'espècie (vida útil).
La gestió de l'arbratge respectant un port natural incrementa la longevitat de l'espècie. Aquest
tipus de gestió està basada en una bona elecció inicial de la ubicació de plantació, de l'espècie, i en
una bona poda de formació. Una elevada longevitat permet augmentar el període d'amortització de
la inversió arbre, i l'efecte climàtic i ambiental.
C) Ús raonable de la despesa pública.
Els diners públics han de ser gestionats per a obtindre el màxim rendiment. Aquells arbres que
tinguen una proporció cost/benefici excessiva, deurien de ser substituïts a curt, mitjà o llarg termini,
en funció de les prioritats i recursos del gestor.
D) Marc d'aplicació i actuació.
Cal recordar que l'elaboració d’un Pla de Gestió i la consecució d’un Pla Director és una tasca a
llarg termini que discorre en diversos àmbits d'aplicació:
Àmbit temporal (25 anys vista): sent un termini de temps dilatat, és possible que siga
convenient que algunes de les propostes (sobretot referides a elements i materials d’execució)
puguen ser revisades després d'una primera fase de desenvolupament (6-8 anys).
Àmbit administratiu: el treball afectarà principalment l'activitat del Servei de parcs i jardins
però haurà d'establir diferents tipus de controls i col·laboracions amb altres departaments.
Especialment en els següents punts:
•

Nous dissenys o modificació de l'urbanisme actual.

•

Gestió dels arbres d'interés local, si n'hi haguera.

•

Arbratge afectat per obres de serveis, danys de vehicles, vandalisme, etc.

•

Incidències generades per l'arbre (fonaments, voreres, canalitzacions, etc.).

•

Uns altres.
Àmbit legal: tot aquest tipus de controls i col·laboracions haurà d'estar regulat legalment,

garantint el compliment dels acords establits. Hauran de recollir-se en unes ordenances que regulen
cadascuna de les situacions i definisquen el procés a seguir per a una aprovació o actuació
determinada.
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2.3. Metodologia
Les actuacions necessàries per a dur a terme el PLA ESTRATÈGIC PER A LA GESTIÓ DE
L'ARBRATGE VIARI DEL MUNICIPI DE PAIPORTA han sigut les següents:
1. Estudi poblacional: erstudi de les poblacions presents en funció de l'inventari actual de
propietat municipal.
2. Modelització del viari: anàlisi i classificació en diferents tipologies, del disseny viari present a
Paiporta.
3. Anàlisi de viari específic: estudi detallat d'un determinat nombre de carrers, amb
desenvolupament de propostes al disseny actual.
4. Estudi de tendència de poda actual: anàlisi de la tipologia de poda per carrer, orientat cap a
una gestió més raonada, optimitzant la despesa pública i augmentant els beneficis associats.
Totes les dades recopilades en carrer es plasmen en una fitxa tipus, amb una estructura senzilla
per a una comprensió ràpida i fàcil de la unitat d'estudi.
2.4. Límits del treball
El present estudi té com a objectiu l'arbratge de tipologia viària i el disseny de l'entorn en el
qual aquests es troben. És a dir, dels seus carrers.
S'entén per arbratge viari el conjunt uniforme d'arbres d'un costat d'un tram d'un mateix carrer,
que segueix el mateix eix d'aquest i que té l'objectiu de millorar el seu aspecte o les seues condicions
ambientals, sense tindre associada una superfície determinada. Ho trobem en els vials, no en els
espais de trobada, i no va acompanyat d'altres elements vegetals o de superfícies blanes.
D'altra banda, un espai verd és qualsevol espai on hi haja elements, més o menys complexos,
de vegetació que ocupen una superfície determinada. Poden ser de molts tipus: places arbrades,
rotondes, mitjanes, grans parcs, jardins, parterres, etc., de dimensions, formes i estructures molt
variables.
Per tant, per definició, queden exclosos d’aquest estudi els arbres situats en mitjanes, rotondes
i espais verds.

Pla estratègic per a la gestió de l’arbratge viari del municipi de Paiporta– Abril 2020
2. EL PLA GESTIÓ D’ARBRATGE VIARI

Pàgina 4

3. RESULTATS I DISCUSSIÓ: ESTAT ACTUAL
3.1. Anàlisi de l'inventari i estudi poblacional
S'ha realitzat una anàlisi de la totalitat de l'arbratge viari del municipi. Per a aquesta anàlisi s’han
utilitzat les dades de l'inventari realitzat i mantingut per l'empresa de serveis de Paiporta (ESPAI). El
document base va ser proporcionat el 14 de gener de 2020. Tota actualització posterior a aquesta
data no es veurà reflectida en la present anàlisi.

Figura 1.- Distribució de les espècies predominants

En total, s'han comptabilitzat 1.898 unitats d'arbratge de tipologia viària, pertanyent a 45
espècies diferents.
En la figura 1 es poden observar les espècies que representen, almenys, l'1% de la població.
Del total de 45 espècies, només 16 aconsegueixen o superen aquest percentatge de l'1%, i en conjunt
comprenen el 80% del total de la població.
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Amb 421 unitats (22,2% de la població), Citrus aurantium és l'espècie predominant, seguida per
Ligustrum lucidum, amb 384 unitats (20,2%). Només aquestes dues espècies conformen el 42,4% de
l'arbratge viari de Paiporta. El resum complet de les espècies presents, número i % respecte al total
es pot consultar en les taules 1 i 2.
Taula 1.- Arbratge viari Paiporta. Llistat d'espècies
Ordre
1

Nom científic
Citrus aurantium

Unitats totals
421

% respecte al total
22,2%

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ligustrum lucidum
Grevillea robusta
Washingtonia Robusta
Phoenix dactylifera
Jacaranda mimosifolia
Brachychiton populneus
Lagunaria patersonii
Platanus x hispanica
Melia azedarach
Brachychiton discolor
Morus alba
Magnolia grandiflora
Brachychiton acerifolius
Populus x canescens
Tipuana tipu
Morus kagayamae
Prunus cerasifera Pissardii
Hibiscus rosa-sinensis
Pyrus calleriana chanticleer
Schinus molle
Cercis siliquastrum
Robinia pseudoacacia
Cinnamomum camphora
Hibiscus syriacus
Quercus ilex

384
116
116
96
83
79
78
78
68
65
41
35
34
34
19
18
13
12
12
12
11
8
6
6
6

20,2%
6,1%
6,1%
5,1%
4,4%
4,2%
4,1%
4,1%
3,6%
3,4%
2,2%
1,8%
1,8%
1,8%
1,0%
0,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
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Taula 2.- Arbratge viari Paiporta. Llistat d'espècies (2)
Ordre
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Nom científic
Acer negundo
Ligustrum lucidum variegatum
Nerium oleander
Callistemon viminalis
Koelreuteria paniculata
Cupressus sempervirens
Phoenix canariensis
Schinus terebenthifolia
Ailanthus altissima
Celtis australis
Ficus microcarpa
Laurus nobilis
Ficus elastica
Ficus macrophylla
Nerium oleander papaganbeta
Olea europaea
Parkinsonia aculeata
Pinus halepensis
Ulmus pumila

Unitats totals
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

% respecte al total
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

Respecte a la distribució de les palmeres de tipologia viària presents a Paiporta, amb un
total de 215 unitats, aquestes es distribueixen entre les espècies de Washingtonia robusta (116
unitats), Phoenix dactylifera (96 unitats) i Phoenix canariensis (3 unitats), representant
aproximadament l'11% del total de l'arbratge viari.
Taula 3.- Espècies pertanyents a palmeres
Nom científic

Port

Washingtonia robusta
Phoenix dactylifera
Phoenix canariensis

Palmera
Palmera
Palmera

Unitats
116
96
3
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S'ha procedit a classificar l'arbratge en 4 tipus de port diferents, en funció de la seua capacitat
de creixement a la ciutat de Paiporta. Aquests ports són: “Xicotet”, “Mitjà”, “Gran” per a l'arbratge i
“Palmera”, com a port independent per a resta d’arecàcies. La seua distribució es pot observar en la
taula següent:
Taula 4.- Resum d'unitats d'arbratge i % de població, en funció del port
PORT
Xicotet
Mitjà
Gran
Palmeres

TOTALS
464
839
380
215

%
24,5%
44,2%
20,0%
11,3%

L'arbratge de port xicotet representa el 24,5% del total de l'arbratge viari. El port mitjà, el 44,2%.
Els arbres de port gran (20%) estan molt poc representats, sent el tipus d'arbre que genera un major
benefici. Finalment, les palmeres representen l’ 11,3% de la població d'arbratge de tipologia viària. En
la taula 5 es detallen les espècies de port gran (13) presents a la ciutat.
Taula 5.- Espècies de port considerat gran.
Nom científic
Grevillea robusta
Jacaranda mimosifolia
Platanus x hispanica
Melia azedarach

Port
Gran
Gran
Gran
Gran

Unitats

Tipuana tipu
Quercus ilex
Ailanthus altissima
Celtis australis

Gran
Gran
Gran
Gran

19
6
2
2

Ficus microcarpa
Ficus elastica
Ficus macrophylla
Pinus halepensis

Gran
Gran
Gran
Gran

2
1
1
1

Ulmus pumila

Gran

1

116
83
78
68
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En la taula 6 es detallen les espècies de port mitjà actuals (19).
Taula 6.- Espècies de port mitjà
Nom científic

Port

Ligustrum lucidum

Mitjà

384

Brachychiton populneus

Mitjà

79

Lagunaria patersonii
Brachychiton discolor

Mitjà
Mitjà

78
65

Morus alba
Magnolia grandiflora

41
35

Brachychiton acerifolius

Mitjà
Mitjà
Mitjà

Populus x canescens
Morus kagayamae

Mitjà
Mitjà

34
18

Pyrus calleriana chanticleer
Schinus molle

Mitjà
Mitjà

12
12

Cercis siliquastrum

Mitjà
Mitjà

11

Robinia pseudoacacia
Cinnamomum camphora
Acer negundo
Ligustrum lucidum variegatum
Koelreuteria paniculata
Cupressus sempervirens

Unitats

34

8
6

Mitjà
Mitjà
Mitjà
Mitjà

5
5

Mitjà

4
3

Schinus terebentifolia

Mitjà

3

Olea europaea
Parkinsonia aculeata

Mitjà
Mitjà

1
1

En la taula 7 es mostren les espècies de port xicotet presents a la ciutat (10). Taula
7.- Espècies de port xicotet
Nom científic

Port

Unitats

Citrus aurantium

Xicotet

421

Prunus cerasifera Pissardii
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus syriacus
Nerium oleander

Xicotet
Xicotet
Xicotet
Xicotet

13
12
6
5

Callistemon viminalis
Laurus nobilis
Nerium oleander papaganbeta

Xicotet
Xicotet
Xicotet

4
2
1
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A continuació, les figures 2 i 3 mostren la distribució de les espècies en funció del seu port o
del tipus de fulla, respectivament.

Figura 2.- Distribució de les espècies en funció del seu port.

Figura 3.- Distribució de les espècies en funció del tipus de fulla.
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3.2. Anàlisi de carrers
Amb la finalitat d’obtindre, d’una forma pràctica, la major quantitat d'informació possible
respecte al disseny viari de Paiporta, s’ha elaborat un protocol de presa

de dades, que ha

permés recopilar informació respecte a les dimensions de la secció transversal, ample de voreres,
presència o absència de banda d'aparcament, presència o absència d'arbratge i espècie dominant, i
una altra sèrie de dades que s’han plasmat en una fitxa de camp, la qual es pot consultar en l'annex
1. Si les característiques bàsiques del carrer pateixen variacions significatives, aquesta es dividirà
en trams homogenis. En cada tram, s'analitzen per separat les diferents voreres presents en el
carrer, creant una fitxa per cada vorera.
Per tant, per a un mateix carrer, es podran tindre diversos trams, i per a cada tram, es podran
prendre dades de cadascuna de les seues voreres. La vorera, si aquesta existeix, serà la unitat
mínima d'anàlisi.
En total, s’han analitzat 224 trams, corresponents a 162 carrers, amb un total de 420 voreres
quantificades, els resultats de les quals s'analitzen a continuació.

Figura 4.- Nombre de carrers, trams i voreres analitzades
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3.2.1. Segons espècie predominant
Del total de 420 voreres analitzades, s'han comptabilitzat 169 voreres amb presència d'arbratge.
La figura 5 mostra la distribució d'arbratge en vorera, segons l'espècie predominant.

Figura 5.- Espècie predominant per vorera
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3.2.3. Segons espai disponible (entorn)
L'espai disponible és un aspecte molt important en la presa de decisions de l'arbratge urbà, ja
que limita (o pot limitar) les espècies presents o futures d'un carrer i, a més, afecta a la mena de
manteniment que s'ha de realitzar.
Algunes de les variables que condicionen el tipus d'espai disponible són:
•

Ample de vorera.

•

Distància a façana.

•

Espai aeri disponible.

Ample de vorera
En la taula 8 s'observen les dades corresponents als amples de vorera de la ciutat (dels carrers
que alberguen actualment arbrat).
Taula 8.- Població de voreres segons el camp “ample de vorera” i % respecte al total.
Ample (m)
<2
2a3
3a4
4a5
>5

Voreres (ut)
331
64
18
3
2

%
79,19
15,31
4,31
0,72
0,48

Quasi el 80% de les voreres analitzades té una amplària menor a 2 metres, la qual cosa impedeix
o dificulta la incorporació d'escocells que complisquen unes dimensions mínimes per al futur
funcionament de l'arbratge.
Aproximadament un 15% de voreres presenta una amplària de 2 a 3 metres. El que també pot
dificultar la creació d'escocells en vorera, o si ja existeixen, poden comprometre el compliment de
l'ordenança de mobilitat.
En el cas de Paiporta, el 95% de les voreres no supera els 3 metres d'ample. Dit d'una altra
manera, només un 5% de les voreres analitzades té una amplària major a 3 metres.
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La figura 6 mostra la distribució de les voreres en funció de la seua amplària. Per a aquest
recompte, no s'han tingut en compte els carrers per als vianants.

Figura 6.- Amples de vorera

L'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics
urbanitzats, descriu el següent:
Article 5.2. Tot itinerari per als vianants accessible haurà de complir els següents requisits:
b) En tot el seu desenvolupament posseirà una amplària lliure de pas no inferior a 1,80 m, que
garantisca el gir, encreuament i canvi de direcció de les persones independentment de les seues
característiques o manera de desplaçament.

Pla estratègic per a la gestió de l’arbratge viari del municipi de Paiporta– Abril 2020
3. RESULTATS I DISCUSSIÓ: ESTAT ACTUAL

Pàgina 14

c) En tot el seu desenvolupament posseirà una altura lliure de pas no inferior a 2,20 m.
Article 5.6. Excepcionalment, en les zones urbanes consolidades, i en les condicions previstes per
la normativa autonòmica, es permetran estrenyiments puntuals, sempre que l'amplària lliure de pas
resultant no siga inferior a 1,50 m.

Figura 7.- Amplària i altura lliure de pas. Cotes en metres lineals (m).

Si per a un arbre de port xicotet l'ample mínim d'escocell s'estima de 0,8 a 1 metres, això
significa que en voreres amb una amplària menor a 3 metres, la incorporació d'arbratge no s'aconsella,
i si aquest ja existeix, aquestes voreres podrien no cumplir, si més no, l'article 5.6 de l'Ordre
anteriorment citat.
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Taula 9.- Dimensió mínima d'escocells en vorera, en funció del port de l'arbre.
Port

Superfície mínima (m2)

Superfície recomanable (m2)

Xicotet
Mitjà
Gran

1
2
3

1,5
3
5

Amplària mínima
(m2)
0,80
1
1,5

Figura 8.- Resumeixen tipologia de voreres

Pla estratègic per a la gestió de l’arbratge viari del municipi de Paiporta– Abril 2020
3. RESULTATS I DISCUSSIÓ: ESTAT ACTUAL

Pàgina 16

Si aquesta anàlisi es realitza, tenint en compte la presència o absència d'arbratge en les voreres,
els resultats són els següents.
De 249 voreres sense arbratge presents a la ciutat de Paiporta, el 99% té una amplària menor a
3 metres. Pretendre arbrar aquestes voreres serà una tasca difícil, quasi impossible, llevat que es
creen nous escocells aprofitant l'espai de les bandes d'aparcament laterals, si aquesta opció és
possible.

Figura 9.- Nombre de voreres sense arbratge. Distribució en funció de la seua amplària (m).
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En el cas de les voreres que presenten arbrat (169), quasi el 90% del total són voreres amb una
amplària menor a 3 metres. De nou, voreres de xicotetes dimensions, que condicionen al seu torn
l'espai aeri disponible per a l'exemplar, probablement l'elecció d'espècies de port xicotet i la gestió de
poda actual d'espècies de port més gran. Es torna a llançar la idea, com a recurs, d'aprofitar l'espai
de les bandes d'aparcament laterals, si el que es pretén és promoure la plantació d'espècies de port
mitjà o gran, i amb això la superfície arbrada de la ciutat.

Figura 10.- Nombre de voreres amb arbratge. Distribució en funció de la seua amplària (m).
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Distància a façana
Del total de 420 voreres analitzades, 169 d'elles, aproximadament un 40%, presenten arbratge.
Aquestes voreres s'han classificat al seu torn en funció de la distància mitjana del tronc de l'exemplar
a la línia de façana. Els resultats es representen en la següent gràfica:

Figura 11.- Nombre de voreres amb presència d'arbratge,
en funció de la distància de tronc a façana (m).

Es pot observar que quasi el 30% de les voreres amb presència d'arbratge tenen una distància
de tronc a façana menor a 2 metres, la qual cosa significa que probablement els respectius escocells
es troben a una distància que no complisca amb l'ordenança de mobilitat.

Pla estratègic per a la gestió de l’arbratge viari del municipi de Paiporta– Abril 2020
3. RESULTATS I DISCUSSIÓ: ESTAT ACTUAL

Pàgina 19

Aproximadament un 60% de voreres presenta una amplària d'entre 2,1 a 3,5 metres. El que
també pot crear molèsties al pas de vianants.
El 10% de voreres restants, amb amples superiors a 3,5 metres, no haurien de crear molèsties.
En resum, existeix un 90% de voreres l'arbratge de les quals, i per tant el seu escocell, es troba
molt pròxim a façana.
Malgrat que el valor pres en camp és el d'ample de vorera, tant en el municipi de Paiporta
com en moltes altres ciutats, és habitual la presència de balcons de dimensions considerables.

Figura 12.- Distàncies mínimes a respectar amb l'edificació (façana i balcons).
Cotes en metres lineals (m)

Respecte a la planificació de futures plantacions o reposicions, una dada a tindre en compte de
cara al futur desenvolupament de l'arbre serà la primera interferència a façana amb la qual es trobarà
el vegetal, ja que aquesta condicionarà l'espai aeri disponible.
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Espai aeri disponible
L'espai aeri disponible influeix en el port característic de l'espècie present en l'actualitat en cada
vorera, tram o carrer de Paiporta. Al final de aquest document s'inclou un glossari de definicions dels
termes utilitzats.

Figura 13.- Nombre de voreres amb arbratge en funció del seu espai aeri disponible

Aproximadament, el 50% de les voreres presenten un espai aeri limitat (45%) o insuficient
(6,5%) per a l’arbratge. Un 40% presenta un espai suficient, i tan sols on 6,5% ofereix un espai aeri
definit com a lliure.
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És evident que en l'entorn urbà existeixen interferències entre arbres, edificis i serveis, que
influiran en l'estructura futura i definitiva del vegetal. Per tant, es requereix de cert acompanyament
de l'arbre per a minimitzar aquestes interferències. L'acompanyament més adequat consisteix en una
poda de formació durant els primers anys posteriors a la plantació, i una poda de manteniment en
port lliure o semi-lliure, una vegada s'hagen obtingut els gàlibs esperats.
3.2.4. Segons tipologia de poda actual i poda futura
L'estructura actual de l'arbratge de Paiporta està molt relacionada amb la tipologia de poda que
els arbres estan rebent en aquests moments. I aquesta tipologia, al seu torn, té una relació directa
amb la mena d'espècie present en l'actualitat. Com a mostra la figura 14, més de la meitat de les
voreres analitzades amb presència d'arbratge rep una poda de retallada topiària (43 voreres; @25%),
intervingut lleuger (42 voreres; @25%), o intervingut sever (10 voreres; @6%). Aquestes tipologies de
poda requereixen una dedicació periòdica (semestral, anual, bianual, etc), ja que en cas contrari
s'agreujarien els problemes derivats, per exemple, d'un excés de floració, i en conseqüència de
fructificació, si l'elecció d'espècie no ha sigut l'adequada.

Figura 14.- Nombre de voreres amb arbratge en funció de la seua tipologia de poda actual
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Les podes que produeixen arbres amb majors benèfics a la ciutadania són la poda natural i la
poda semi-lliure. En termes generals, les podes terciària lleugera i terciària severa, així com la topiària,
no es consideren podes viables en el futur de la ciutat, ja que la inversió arbre no es veu rendibilitzada.
En la taula 9 s'ha relacionat l'espai aeri disponible de l'arbratge viari de la ciutat de Paiporta amb la
seua gestió actual. S'han marcat en roig els tipus de poda que s'haurien d'evitar.
Taula 9: Nombre de voreres amb presència d'arbratge, en funció d'espai aeri disponible i gestió
de poda actual.
Gestió de poda actual
TL
A-C

Espai

TO

TS

L-SL

Insuficient

4

3

3

1

0

Limitat

35

6

15

21

0

Suficient

3

1

23

27

14

Lliure

1

0

1

3

8

TO: Topiària; TS: Terciària Severa; TL: Terciària Lleugera; A-C: Adaptació-Cohabitació; L-SL: Lliure o semi-lliure

Existeixen 43 voreres on la gestió actual és la topiària, 10 voreres on els arbres estan sent
intervinguts severament, i 42 voreres on la gestió és la terciària lleugera. 52 voreres presenten poda
d'adaptació-cohabitació, i 22 presenten arbratge amb una gestió en port lliure o semi-lliure.
Per a reduir aquesta despesa i augmentar els beneficis de l’arbrat ja present, es proposa un
canvi en la gestió de certes voreres. La taula 10 i la figura 15 mostren la proposta de poda futura.
Taula 10: Nombre de voreres amb presència d'arbratge, en funció d'espai aeri disponible i
gestió de poda futura recomanada.
Gestió de poda recomanada
TO

TS

TL

A-C

L-SL

Insuficient

1

-

-

10

-

Limitat

-

-

-

73

4

Suficient

-

-

-

52

16

Lliure

-

-

-

4

9

TO: Topiària; TS: Terciària Severa; TL: Terciària Lleugera; A-C: Adaptació-Cohabitació; L-SL: Lliure o semi-lliure
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Figura 15.- nombre de voreres amb arbratge en funció de la seua tipologia de poda futura

Amb aquesta proposta, es deixarien de gestionar en topiària, intervingut lleuger o sever, un
total de 94 voreres, veient-se augmentada la poda d'adaptació de 52 a 139 voreres, i la poda lliure o
semi-lliure de 22 a 29 voreres. Aquest canvi no té per què ser immediat, ja que dependrà de l'espècie
present en cada vorera. En certes voreres, el canvi de tipologia no implicarà conseqüències o molèsties
addicionals al ciutadà, mentre que en unes altres, aquestes molèsties es veurien augmentades.
És el cas actual de certes poblacions de taronger amarg, morera, o aligustre, que es mantenen
sota aquesta tipologia de poda, fins a poder dur a terme un programa de substitució adequat (més
informació en apartat 3.4).
Que la proposta final mostre molta més població a gestionar en adaptació-cohabitació que en
lliure o semi-lliure té una relació directa amb l'espai aeri disponible i l'ample de les voreres. Per a
poder tindre arbratge naturalitzat, es necessita un espai aeri suficient que permeta el
desenvolupament complet de l'espècie.
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3.3. Segons tipologia de secció
Els carrers de la ciutat de Paiporta s'han classificat en tres nivells d'escala: escala de barri, escala
urbana i escala interurbana.
3.3.1. Escala de barri
Són vies públiques amb una secció entre 10 i 12 m, que permeten la circulació dins d'un barri i
possibiliten l'accés a l'espai privat (parcel·les construïdes). Poden tindre separada la zona destinada al
trànsit rodat, de l'espai destinat a l'aparcament i zona per als vianants, o poden estar pavimentades
en un sol nivell.

Figura 16.- Secció de carrer a escala de barri. Cotes en metres lineals (m)

Recomanacions
• La relació entre l'altura dels edificis i l'amplària del carrer condicionarà la grandària, la forma
i la posició dels arbres.
• Es potenciarà l'ús d'arbres de port xicotet amb formes columnars i ovoidals.
• La secció del carrer pot ser asimètrica, amb la finalitat d'adaptar-se a les condicions
d'insolació, a l'arquitectura limítrofa i a l'amplària del carrer.
Selecció d'espècies
• L'elecció d'una única espècie arbòria afavorirà la identitat del carrer.
• Es podran utilitzar els eixamplaments de les voreres, l'espai entre els vehicles aparcats i les
interseccions per a intensificar la plantació d'arbres.
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3.3.2. Escala urbana
Són carrers amb una secció complexa (forma i ús), entre els 12 i els 20 m, que tenen una funció
significativa dins de la trama urbana, ja siga per la seua connectivitat (connecten diversos elements
urbans) o per la seua representativitat (raons històriques, simbòliques o funcionals).
Generalment, tenen separada la zona destinada al trànsit rodat (transport públic i privat), de
l'espai destinat a l'aparcament i àrea per als vianants.

Figura 17.- Secció de carrer a escala urbà. Cotes en metres lineals (m)

Figura 18.- Secció de carrer a escala urbana. Cotes en metres lineals (m)

Recomanacions
• La secció condicionarà la grandària, la forma/porte i la posició dels arbres.
• S'afavorirà l'ús d'espècies de port gran o mitjà amb copes que garantisquen la funcionalitat
de la via.
• La disposició podrà ser simètrica o asimètrica, amb la condició d'adaptar-se a les condicions
d'insolació i a l'arquitectura limítrofa.
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Selecció d'espècies
• Les espècies seleccionades hauran de diferenciar-se de les dels carrers de l'entorn.
• Es podran utilitzar les interseccions i els espais públics associats al carrer per a intensificar la
plantació d'arbres.
3.3.2. Escala interurbana
Són carrers de gran capacitat i complexitat formal, que constitueixen el límit de les poblacions,
l'accés a la població o l'arribada a un lloc representatiu. Normalment, aquestes vies suporten una
gran intensitat de vehicles, encara que la seua amplària permet proporcionar la secció amb una
generosa superfície plantada. La relació que s'estableix entre els laterals (separats o no per mitjanes)
i la part central, utilitzada per a la circulació o com a espai públic, defineixen el caràcter de la via.

Figura 19.- Secció de carrer a escala interurbana (tipus bulevard). Cotes en metres lineals (m)

Figura 20.- Secció de carrer a escala interurbana (tipus passege). Cotes en metres lineals (m)
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Recomanacions
• S'afavorirà la plantació d'espècies de port gran.
• És possible la utilització d'espècies diferents en l'espai central i en els espais laterals.
• En cas que la via discórrega per un paisatge obert (àrees agrícoles, naturals) o acompanye
elements singulars (canals d'aigua), l'arbratge de la via s'adaptarà a les condicions topogràfiques i
ambientals del lloc, amb la possibilitat de ser plantat de manera regular (repetició) o irregular
(seqüència).
Atesos aquests criteris, els carrers analitzats es distribueixen de la següent manera:

Figura 21.- Distribució dels carrers en funció de la mena de secció
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3.4. Conclusions respecte a les espècies més freqüents
Citrus aurantium (Taronger amarg)
Espècie amb major nombre d'unitats de tipologia viària (421) a la ciutat de Paiporta,
representant el 22,2% de la població.
En l'actualitat, excepte excepcions, la totalitat d'exemplars d'aquesta espècie està rebent un
tractament de poda topiària, perdent gran part dels escassos beneficis ambientals que pot donar un
exemplar de port xicotet.
Reconduir el tipus de poda cap a un port més natural, suposa que la fructificació de l'arbre siga
més abundant. Si la raó de tindre reduïts aquests 421 arbres és la d'evitar la fructificació, s'hauria de
valorar la substitució (quasi massiva d'aquesta espècie) per altres que la seua estructura natural no
provoque tantes molèsties i oferisca més beneficis (espècies de major port).
Citrus aurantium no es considera una espècie de futur i s'hauria de valorar la seua substitució,
mantenint certes poblacions solament en zones d'interés turístic, paisatgístic i/o històric.
Ligustrum lucidum (Aligustre)
Segona espècie amb major nombre d'exemplars (384), representant el 20,2% del total de
l'arbratge d'alineació de la ciutat.
Arbre classificat com de port mitjà, està sent gestionat mitjançant podes topiàries, terciàries
lleugeres, i en menor mesura, terciàries severes. S'han observat molt pocs exemplars gestionats en
poda d'adaptació o semi-lliure.
En funció de les dades obtingudes i de la percepció en camp, es conclou que el nombre
d'exemplars d'aquestes dues espècies (Citrus aurantium i Ligustrun lucidum) és excessiu. Cal recordar
que només aquestes dues espècies conformen quasi el 50% de la població d'arbratge de tipologia
viària del municipi. És arbrat de port xicotet o mitjà (beneficis reduïts), generen molèsties de gestió
associades a la seua fructificació i la poda que actualment s'està fent requereix molts recursos.
Com en el cas del taronger amarg, si la raó de tindre'ls reduïts és la d'evitar la fructificació,
s'hauria de valorar la substitució quasi massiva d'aquesta espècie per altres l'estructura natural de les
quals no provoque tantes molèsties i oferisca el màxim de beneficis.
NOTA: en general es considera que les espècies majoritàries no han de superar el 8-10%.
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Grevillea robusta (Roure australià)
Tercera espècie en nombre d'exemplars (116 exemplars), representant el 6,1% del total de la
població. Com es pot observar, hi ha una gran diferència entre les dues espècies majoritàries i la resta.
La tipologia de poda actual tendeix a l'adaptació o a una estructura lliure-semilliure. S'ha observat la
presència, de manera reiterada, de punts crítics en l’estructura de certs individus visitats. Seria
convenient, potser per a aquesta espècie, realitzar una anàlisi visual de risc per a identificar els
exemplars més estructuralment afeblits, de cara a una campanya de reducció del risc o de tala i
reposició.
Washingtonia robusta (Palmera mexicana)
Washingtonia robusta ocupa al costat de Grevillea robusta el tercer lloc en nombre d'individus
(116), representant el 6,1% del total de la població d'arbratge viari.
No s’han observat podes severes. Es recomana seguir aquest tipus de poda de retirada mínima
de palma seca i fructificació, per a alterar el menys possible la fisiologia del vegetal.
Phoenix dactylifera (Palmera datilera)
Cinquena espècie amb major nombre d'individus (96) que representen el 5,1% del total de la
població.
No s’han observat podes severes. Es recomana seguir aquest tipus de poda de retirada mínima
de palma seca i fructificació, per a alterar el menys possible la fisiologia del vegetal.
Respecte a la gestió del risc dels exemplars de gran port presents a la ciutat, seria convenient
realitzar una anàlisi de risc per a identificar els exemplars estructuralment afeblits, de cara a una
campanya de programació tala i reposició, amb l'objectiu de reduir el risc de cara a béns i persones.
Jacaranda mimosifolia (Xicaranda)
Primera espècie de port gran, representa menys d'un 5% de l'arbratge viari de Paiporta. A més,
part d'aquesta població ha rebut una poda terciària severa. Això significa, una pèrdua completa dels
seus beneficis, amb l'objectiu, s'entén, de reduir les molèsties a les persones usuàries degut potser a
la seua floració. Aquests arbres intervinguts no suposen cap benefici. De continuar amb aquesta mena
de gestió, seria convenient programar la substitució d'aquesta espècie, per una altra espècie de gran
port, ja que la seua ubicació, en la majoria dels casos, ho permet.
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Brachychiton populneus (Braquiquito)
Arbre de port mitjà que representa un 4,2% de l'arbratge viari de Paiporta. Gran part dels
individus presenten una tipologia de poda actual natural (adaptada o semi-lliure). Presenten un estat
de salut just o acceptable, per la qual cosa no s'ha cregut convenient l'eliminació/substitució de cap
exemplar. En funció de l'espai disponible, es pot seguir amb aquesta tipologia de poda naturalitzada.
No obstant això, s'han detectat diversos emplaçaments on aquesta espècie és susceptible de
causar problemes relacionats amb l'aixecament, per part de les arrels, del paviment confrontant.
Existeixen diverses opcions, en el moment de la plantació, per a evitar aquest efecte:
•

Realitzar labors de descompactació de sòl, prèvies a la plantació.

•

Planificació de les plantacions tenint en compte sòls estructurals o similars.

•

Incorporar guies per a les futures arrels sota dels paviments.

•

Etc.
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3.5. Conclusions generals
Malgrat que l'espai disponible per a arbratge no està infrautilitzat, en molts casos, podria
albergar arbratge de major port que l'actual, sense que això provocara molèsties o incidències en la
seua relació amb l'entorn i amb el veïnat.
Existeix molt poca representació d'arbratge de gran port, sent el que genera un major benefici.
Les tipologia de poda duta a terme sobre les espècies predominants (taronger, aligustre i
morera), no respon a criteris funcionals. Amb la finalitat d’evitar molèsties relacionades amb la seua
fructificació, es procedeix a eliminar pràcticament tot el seu volum de copa, bé siga amb podes
topiàries o terciàries. Aquestes podes no se sostenen des del punt de vista de l'espai disponible i dels
beneficis associats. A més, són, en general, podes a les que s'han de dedicar molts recursos.
Per a reduir aquesta despesa i augmentar els beneficis de l'arbratge ja present, es proposa un
canvi en la gestió de poda actual, acompanyat d’un programa de substitució d'aquestes espècies
per altres l'estructura i el desenvolupament natural de les quals provoque el mínim de molèsties i el
màxim de beneficis associats. A més, a través de la introducció d'espècies amb port natural, la despesa
de manteniment es veurà igualment reduït, ja que les molèsties disminuiran.
Mentrestant, si per a minimitzar les molèsties s'han de continuar fent aquests treballs, es
recomana, en el cas de la morera, no realitzar la poda fins que s'haja produït la completa caiguda de
la fulla, ja que del contrari, l'arbre s'afebleix.
Es recomana, i es pot, incrementar el nombre d'arbres d'alineació, la cobertura i la seua
biodiversitat.
Es recomana treballar de manera conjunta amb el departament d'Urbanisme, per a replantejar
la política d'arbratge de cara a futures obres en voreres, redissenyant escocells, estudiant distàncies i
marcs de plantació, i sobretot treballant en l'elecció d'espècies adaptades a l'entorn en el qual se
situaran i planificant el necessari manteniment posterior.
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4. CANVI DE PARADIGMA EN ELS PLANS DE GESTIÓ
4.1. Urban forestry
Cada vegada més, els estudis demostren que els espais verds, a més de ser aliats per a la
construcció de resiliència, intervenen de manera extraordinària en la millora de la qualitat de vida de
les persones a les ciutats. Entre les diferents maneres en què apareixen les àrees verdes dins de les
ciutats, l'arbratge urbà constitueix la més significativa, a causa de la relació directa que l'arbre
estableix amb l'espai dels carrers i de la població en general.
El gran nombre de beneficis que és capaç de generar l'arbratge urbà afecta a tants aspectes de
la vida a la ciutat i de manera tan intensa que es podria afirmar que una vida digna a la ciutat és
possible, tan sols, gràcies a la seua presència.
Per això, la gestió de l'arbratge s’ha d'entendre com un dels aspectes de major transcendència
en la gestió de les ciutats actuals. Només així es podrà garantir el màxim de beneficis de l'arbratge.
“Urban Forestry” és un nou concepte acceptat a nivell mundial per a la gestió de l'arbratge urbà
i dels espais verds (infraestructura verda urbana). L'objectiu principal d'aquesta disciplina radica en la
millora del medi ambient urbà mitjançant la plantació, manteniment i conservació de l'arbratge, així
com la investigació i divulgació dels beneficis que aquest és capaç de generar.
Els objectius de l’Urban Forestry són els següents:
•

Augmentar la cobertura verda.

•

Crear un patrimoni verd sa i segur.

•

Proporcionar l'espai adequat perquè l'arbre es desenvolupe de manera correcta i
saludable.

•

Augmentar la biodiversitat d'espècies amb la finalitat d'aconseguir una major resiliencia.

•

Plantar "L'arbre correcte en el lloc adequat" (Alex T. Shigo).

El gran desafiament de les ciutats de hui dia és aconseguir un equilibri, és a dir, una convivència
harmoniosa entre el desenvolupament urbà i la naturalesa. Això implica planificar el creixement de les
urbs de tal manera que les espècies vegetals compten amb l'espai adequat per a establir-se i
aconseguir un desenvolupament correcte.
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4.2. La cobertura verda
La proporció de cobertura verda és potser el paràmetre més important del verd urbà, atés que
els valors de les altres variables van a l'alça o a la baixa en funció del comportament d'aquest. En altres
paraules, es podria definir la cobertura arbòria com la força motriu que s'amaga després de la
capacitat dels arbres de proporcionar beneficis a una comunitat. D'aquesta manera, tal com constaten
Clark et al., (1997), l'extensió de la cobertura verda d'una ciutat es converteix en un indicador de la
sostenibilitat del verd urbà d'aquesta. I la cobertura depén, sobretot, de la quantitat de fulla.

Figura 22.- Representació esquemàtica que mostra la relació entre els beneficis generats per l'arbre i la
seua àrea foliar, grandària i edat. Font (La Cobertura de l’arbrat a la ciutat. Diputació de Barcelona, 2019)

Ara bé, això fa referència a un conjunt d'individus que tenen en comú el fet de compartir un
mateix espai. Si aquesta anàlisi es trasllada a nivell individual, els beneficis que pot aportar un arbre
són proporcionals a la seua grandària. Això, de nou, es deu al fet que els beneficis associats als arbres
depenen de la seua massa foliar (Ross, 2008). Es podria dir que es necessiten fulles, no arbres (D.
Nowak).
Per tant, la situació ideal, òptima, és aconseguir una elevada proporció de cobertura verda, la
qual estiga conformada per pocs individus de gran grandària.
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4.3. Planificar la ciutat arbrada
Si es pretén que l'arbratge viari de la ciutat de Paiporta proporcione tots els beneficis dels quals
potencialment és capaç (veure annex “Beneficis proporcionats pels arbres”), s'hauran d'aconseguir
una sèrie d'objectius fonamentals:
A) Incrementar el percentatge de cobertura verda arbrada de la ciutat.
Encara que en la gestió dels arbres urbans es considera més important la qualitat que la
quantitat, cal no oblidar aquest segon aspecte perquè el conjunt tinga un efecte beneficiós social,
ecològic i climàtic. Per tant, cal fer consideracions de grup, ja que és a gran escala quan els arbres
generen els seus beneficis més importants (socials, d'entorn i climàtics).
El percentatge de cobertura que l'element verd té en una ciutat és directament proporcional
als beneficis que genera. Ha de ser, per tant, un objectiu primordial incrementar la cobertura verda
arbrada de la ciutat.
Per a això es proposen les següents estratègies:
•

Treballar amb espècies de port mitjà i gran sempre que siga posible.

•

Prioritzar estructures naturals.

•

Augmentar el nombre d'arbres totals.

B) Promoure el port natural.
La principal raó que els arbres tinguen l'estructura intervinguda es deu a raons culturals. No hi
ha raons de caràcter tècnic, fisiològic, ambiental o espacial (de relació amb la ciutat) que aconsellen
aquest tipus de manteniment. Al contrari, la majoria d'aspectes tècnics, fisiològics, de gestió de l'espai,
etc., recomanen un tipus d'estructura diferent.
Les tipologia de poda duta a terme en la majoria de l'arbratge viari de Paiporta no respon a
criteris funcionals, en general, sinó a tendències culturals de gestió d'arbratge.
En canvi, respectant el port natural de l'arbre, els treballs que es realitzen no eliminen la seua
estructura natural sinó que la dirigeixen. Requereixen d'una poda de formació en els arbres joves i
d'una poda de reformació en aquells arbres adults que poden redirigir-se a aquesta nova conformació.
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Els arbres intervinguts suposen:
•

Podes de reducció periòdiques.

•

Talls de dimensions grans que produeixen podriment i a, mig i llarg termini, risc de
trencament i noves necessitats de reducció a causa del risc que es genera.

•

Copes menys sanes a causa de la competència entre eixos generats per aquestes podes.

•

Una reducció molt important de les expectatives de vida dels arbres.

•

Un major creixement apical (altura final dels arbres) a causa de la competència entre
eixos, la qual cosa genera noves necessitats de reducció.

•

Una necessitat major dels arbres de desenvolupar-se lateralment (i a major velocitat)
a causa de la competència entre brots/eixos.

•

Una menor capacitat de crear una estructura natural a causa de la profusió de rebrots
(amb menys ramificació).

•

Intervindre en tots els arbres d'una alineació.

Els arbres amb una estructura “natural” o “natural intervinguda”:
•

Necessiten una poda de formació durant els primers anys de la seua implantació (1025 anys), per a anticipar-se als problemes espacials relacionats amb interferències.
Aquest tipus de poda es concreta en molt pocs talls per arbre, normalment de
dimensions xicotetes i només en alguns dels arbres de la població.

•

No necessiten podes de reducció importants “mai”.

•

Desenvolupen una copa major (però no més alta), més ben estructurada, i més sana,
més i millor ramificada i per tant amb major capacitat de reformació en cas
d'interferències.

•

Poden tindre copes asimètriques (costat façana diferent del costat lliure), però poden
ser igual d'eficients quant a cobertura, si es modifica el seu marc de plantació.

Així, la gestió moderna dels arbres urbans tendeix a una major planificació dels treballs a mitjà
i llarg termini on cap actuació té un sentit sol a curt termini.
AQUESTA ESTRATÈGIA SUPOSA GENERAR FUTURS ARBRES MÉS SANS, MÉS BEN ESTRUCTURATS I
AMB MENORS NECESSITATS DE TREBALL.
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És bàsic per a generar aquest canvi, comptar amb professionals ben formats que entenguen
aquests processos i siguen capaços d'acompanyar-los de manera òptima. És recomanable exigir al
personal que efectuarà la gestió de l'arbrat experiència contrastada, acompanyada d’un certificat ETT
(European Tree Technician), ETW (European Tree Worker), ISA Arborist o similar.
C) Realitzar una gestió individualitzada.
Dins del model de gestió definit, els treballs en cada arbre s'executaran en funció de les seues
característiques individuals. Aquestes característiques individuals dependran de l'espècie, l'estructura
de l'arbre i l'entorn on es desenvolupa. Els arbres d'espècie, estructura i entorn semblant podran ser
objecte de decisions, planificació i execució de manera general, però les actuacions tindran aquest
caràcter individualitzat.
D) Executar plantacions amb èxit.
Tant la plantació com el subministrament de planta de qualitat, són dos punts clau per a, en un
futur, tindre arbratge de qualitat, estructurat, amb alta vitalitat i amb altes expectatives de vida.
El fracàs en una plantació normalment es deu a:
•

Subministrament de planta en condicions dolentes (arrels estrangulants, cultiu massa
profund, tall de guia principal, pinçament de branques, empelts mal realitzats,…).

•

Plantació massa profunda (coll enterrat).

•

Falta d'aigua (els primers regs d'implantació són vitals).

•

Sòls massa argilencs.

•

Escocells mal dimensionats.

•

Anòxia per mala elecció del sòl, compactació, excés d'aigua, etc.

Les conseqüències d'una mala plantació es tradueixen en la presència d'arbratge de nova
plantació amb baixa vitalitat, bloquejat o, fins i tot, en estat de decaïment irreversible, arbrat adult
sense un desenvolupament normal, arbres amb 30 anys amb el risc de caiguda o bolcada, arbratge
mal estructurat amb necessitats de poda anuals,…
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Per a evitar heretar un patrimoni arbori en tan mal estat de salut, s'aconsella redactar un
protocol de subministrament de planta i procés de plantació. Aquest protocol hauria d'estar recollit
en les ordenances municipals i hauria de ser exigible a qualsevol contracte d'obra, subministrament o
servei relacionat, no permetent l'execució de qualsevol treball fora d'aquesta normativa, amb la
finalitat de poder rebutjar arbratge problemàtic, sense futur i, per tant, generador de grans costos
públics.
Cada vegada que es realitze una plantació hauria de convidar-se a tots els veïns i veïnes d'un
carrer per a formar part d'aquest esdeveniment. La plantació d'un arbre, si s'executa correctament,
modificarà el paisatge d’un carrer, oferirà ombra, modularà el clima durant els següents 100 anys. És,
per tant, un acte amb una grandíssima càrrega relacional amb la ciutadania. El treball de les persones
gestores, en aquest aspecto, ha d'estar a l'altura de les perspectives que es generen amb la plantació
d’un arbre.
E) Ús raonable de la despesa pública.
Un dels criteris en els quals es basa aquest canvi de concepte (filosofia i labors) referent a
l'arbratge i la seua gestió és l'estalvi de costos, la despesa és descendent en el temps, arribant a ser
molt important si s'aconsegueix una ciutat arbrada amb els criteris exposats.
F) Els arbres heretats.
Es considera arbre heretat, aquell individu que no es pot assumir directament pel nou model
d'arbratge. De manera especial i a manera d'excepció, podrien formar part de l'arbratge futur del
municipi aquells exemplars que, per raons de tradició, paisatge o altres aspectes, presenten
estructures intervingudes (de necessari i elevat manteniment periòdic).
A priori, entre l'arbratge viari de Paiporta, no s’han observat exemplars que complisquen amb
aquest criteri.
G) La gestió ecològica i sostenible.
En l'aspecte fitosanitari, ja siga per motius d'eficàcia a mitjà i llarg termini o bé per les
repercussions en la salut de la ciutadania i del medi ambient, es prioritzaran els tractaments ecològics
i/o biològics. I en tot cas, s'intentarà sempre reduir la dispersió de productes químics (herbicides,
plaguicides, biocides) a la ciutat.

Pla estratègic per a la gestió de l’arbratge viari del municipi de Paiporta– Abril 2020
4. CANVI DE PARADIGMA EN ELS PLANS DE GESTIÓ

Pàgina 38

H) Biodiversitat en l'arbratge.
La biodiversitat en l'arbratge és principalment un factor d'estratègia, encara que també de
paisatge urbà. En un món tan interconnectat, amb sobrats exemples de pèrdues massives d'un
determinat gènere o espècie (per raons de plagues o malalties introduïdes), és molt important
diversificar la inversió perquè un succés de aquest tipus no elimine un percentatge excessiu dels arbres
urbans.
I)

Biodiversitat general.

La biodiversitat (pel que respecta a

tots els organismes) és un bé en si mateix que no es pot

construir, només, amb la diversitat d'espècies arbòries, sinó que depén en gran manera dels espais
enjardinats que han d'existir en qualsevol ciutat. Malgrat que queda fora d'aquest pla estratègic
d'arbratge viari, és un objectiu crucial que en els espais verds existisca el major número i diversitat
d'organismes possible.
4.4. Aplicació al Pla estratègic de gestió de l'arbratge de Paiporta
El canvi que es promou en aquest Pla estratègic implica una gestió tecnicoprofessional
especialitzada. Per a la seua correcta aplicació, hauria de crear-se un contracte exclusiu per a la gestió
de l'arbratge, amb perfils professionals formats específicament en arboricultura moderna, o en
defecte d'això, establir un pla dinàmic de formació per a especialitzar al personal que executa les
labors directes sobre l'arbratge per a afavorir la correcta implementació dels conceptes teòrics a la
realitat dels arbres presents en el municipi.
4.4.1. Introducció de nous arbres a la ciutat
L'excel·lència en el procés de plantació és imprescindible per a generar una correcta ciutat
arbrada. Es necessita revisar i renovar el model de plantació, en tots els seus aspectes: disseny, marc
de plantació, sòls, acompanyament, etc. Sense aquest nou model els objectius plantejats mai
aconseguiran el nivell òptim.
Això implica, com ja s'ha recomanat anteriorment, que els plans de nova urbanització o de
modificació d'elements ja urbanitzats, haurien de comptar en tot moment amb la col·laboració i
l’aprovació del servei encarregat de la gestió de parcs i jardins.
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4.4.2. Disseny de noves ubicacions de plantació
La situació de plantació ha de tindre les següents característiques:
•

No tindre previsió de ser modificada en un termini curt o mitjà de temps.

•

Tindre l'espai aeri suficient per al desenvolupament de la copa.

•

Tindre l'espai radicular suficient per al desenvolupament de les arrels.

•

No tindre en cap dels dos àmbits interferències amb serveis.

•

Conéixer la proposta de cobertura definida per a aqueixa zona/carrer.

La determinació d'una ubicació on plantar està subjecta a molts aspectes, però els més
importants són:
A) Proposta de cobertura.
Per a cada procés de plantació ha d'establir-se un percentatge de cobertura per a la zona
considerada. Aquest percentatge de cobertura permet definir quin tipus d'estratègia estructural
interessa més per a obtindre aqueix resultat i també quines necessitats d'acompanyament tindrà
aquesta plantació. La proposta de cobertura incidirà també en el marc de plantació que es propose en
cada conjunt d'ubicacions.
La proposta de cobertura indicarà també l'orientació més adequada per a cada introducció
d'arbratge.

Figura 23.- Paper de l'orientació dels carrers en la insolació
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B) Marc de plantació.
Les noves plantacions poden estar determinades, a priori, per un marc de plantació com el que
es detalla en la figura següent. Aquest marc de plantació es genera en funció de la cobertura que es
determina per a cada zona i de l'espècie que es pretén usar.

Figura 24.- Proposta de marcs de plantació

Aquest marc de plantació determinat per a cada carrer, tram o vorera, ha d'incomplir-se sempre
que es donen raons per a això: façanes més pròximes a la vorera, zones de pas de vehicles de major
grandària, problemes amb serveis aeris o subterranis, etc.,
Es tracta d'una norma a complir, només en condicions d'entorn perfectes, i que
desafortunadament, poques vegades es donen.
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C) Servituds, distàncies a serveis, béns i elements viaris.
La figura següent detalla les servituds o interferències més freqüents en àmbit urbà.

Figura 25.- Interferències més freqüents. Font (Selga, 2012)

D) Dimensions de l'escocell.
La superfície oberta de l'escocell és, en molts casos, l'única superfície no impermeabilitzada del
carrer. Per tant, aquest espai és fonamental per a garantir l'intercanvi de gasos i l'aportació d'aigua i
nutrients.
L'escocell limita el desenvolupament de la base o coll de l'arbre i provoca conflictes quan el
vegetal arriba a la seua edat madura. Per tant, per a evitar malformacions del coll i d'arrels i
l'aixecament del paviment, les dimensions de l'escocell s'ajustaran a les expectatives de
desenvolupament de l'espècie triada, i en particular, a les dimensions del coll de l'arbre.
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Estadísticament, en la majoria d'espècies, el diàmetre de base pot convertir-se entre dues i
tres vegades major que el diàmetre del tronc.

Figura 26.- Mesures de l'escocell

Les dimensions de l'escocell seran les adequades per a minimitzar els danys en vorera que puga
causar el creixement en diàmetre del tronc i l'arrel de l'arbre, tenint el seu límit en l'espai necessari
de pas per als vianants (veure figura 7). La taula 9 del present document fa referència a les dismensions mínimes de l'escocell en vorera, en funció del port de l'arbre.
Port

Superfície mínima (m2)

Superfície recomanable (m2)

Xicotet
Mitjà
Gran

1
2
3

1,5
3
5

Amplària mínima
(m2)
0,80
1
1,5

Per tant, es recomana treballar amb escocells allargats en el sentit de la circulació. En la
construcció de noves voreres i en la remodelació de les existents, s'hauran de crear escocells amb
bordons enrasats amb la vorera, a fi de facilitar la recollida d'aigües pluvials.

Figura 27.- Tipus d'escocell
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• Escocell individual.
- Espai de plantació per a un únic exemplar.
• Escocell continu.
- Espai de plantació per a diversos exemplars que constitueix una rasa sense paviment. Un
escocell continu ha de complir les amplàries mínimes establides en la taula anterior. En el disseny
d'escocells continus s'han de tindre en compte els accessos, els punts per a creuar i les parades de
transport públic.
• Escocell en franja d'aparcament.
- Aquesta disposició permet incorporar arbratge en aquells carrers amb voreres de menys de 3
m d'ample, separant l'arbratge de la façana, no envaint la servitud del vianant, respectant els gàlibs
mínims si es realitza una correcta poda de formació i acompanyament.
- La plantació es realitza en escocells degudament protegits amb algun element que evite que
els vehicles puguen envair-los i danyar el tronc de l'arbre. L'ideal seria poder ser enrasar l'escocell a
nivell de paviment, per a així aprofitar les aigües d’escorrentia.
- En cas d'incorporar arbratge en franja d'aparcament en línia, s'haurà de mantindre una
distància mínima de 3,2 m entre cotxe i cotxe. S'incorporaran bordons o un altre sistema de protecció
similar per a evitar que els vehicles estacionats invaïsquen els escocells.
E) Distància a façana, dimensions de la vorera, circumstàncies especials.
Igual que la resta d'aspectes contemplats, les distàncies de plantació a la façana estipulades,
posició en la vorera, etc., han de concretar-se en cada cas, l'objectiu és que cada ubicació siga capaç
de mantindre SENSE INCIDÈNCIES aèries i radiculars als arbres de l'espècie que es determine fins al
seu port adult.
Com a norma general la dimensió de la vorera ha de tindre com a mínim 1,5 metres de pas per
als vianants. Així, la vorera amb arbres, haurà de tindre una dimensió d'aqueixos 1,5 metres més
l'escocell, les dimensions mínimes del qual es detallen en la taula 9.
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4.4.3. Selecció d'espècie
La selecció d'espècies ha de fer-se amb el màxim d'informació científica sobre aquest tema i
no estar subjecte a modes ja que es tracta d'un element, la longevitat, del qual supera la temporalitat
del factor moda.
Hi ha un element fonamental en l'elecció de les espècies, i és que l'altura dels arbres (sota el
criteri del desenvolupament natural) no és modificable. Mentre que la seua expressió lateral es pot
contindre mitjançant eficients podes de manteniment, el desenvolupament en altura sol es pot
corregir mitjançant la realització de podes periòdiques o dràstiques. Cal tindre en compte també
que, amb el desenvolupament natural (respectant el seu establiment lateral i sense refaldatges
excessius) l'arbratge presenta una altura final menor.
Per a triar adequadament l'espècie a col·locar en una ubicació en concret, s'hauran de tindre
en compte, sobretot, els següents aspectes:
A) Anàlisi de la ubicació.
•

Diàmetre del tronc (de l'arbre en edat madura) en la seua zona basal (coll) per a
determinar les dimensions de l'escocell.

•

Distància mínima a respectar per al pas de vianants.

•

Altura habitual d'aqueixa espècie a la ciutat.

•

Ample de copa en creixement lliure de l'exemplar i capacitat de ser reconduïda
mitjançant la poda de formació.

B) La prevenció d'incidències (la comoditat de la ciutadania).
Les principals incidències que els arbres generen són degudes a:
•

Dimensions de la copa.

•

Processos relacionats amb la fructificació.

•

Processos relacionats amb la pèrdua de la fulla.

•

Incidències relacionades amb el risc.
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C) Plantació heterogènia o homogènia.
La plantació en carrer s'ha realitzat majoritàriament implantant en un grup d'ubicacions
(alineacions d'un carrer) la mateixa espècie sense tindre en compte les variacions que aqueix carrer
puga presentar (variacions d'espai aeri, radicular, d'insolació, mesures de vorera, etc.).
Segons el model de plantació a implantar, cada canvi important en les zones de plantació ha
de donar lloc a canvis en la plantació ja siga en les ubicacions (marc, escocell, distància a façanes) com
de les espècies que les ocupen, ja siga per raons de dimensió o per raons ecològiques (costat d'ombra
o costat de sol en carrers amb orientació E-W).
Per tant, la plantació homogènia només es realitzarà en aquelles situacions on totes les
variables que intervenen siguen també homogènies. Per a la resta de situacions, les plantacions
hauran de ser heterogènies, i adaptar-se com un vestit fet a mesura per a cada espai.
D) Espècies amb percentatge excessiu.
Per a minimitzar el risc de pèrdues massives d'arbres d'una espècie associades a plagues o
malalties que poden aparéixer, i també per motius de biodiversitat i paisatgístics, es proposa que, en
el futur, les espècies majoritàries no superen el 8% del total.
Per tant, per a aquelles espècies que ja tinguen aqueixa xifra (o la superen i haja de reduir-se la
seua proporció) o estiguen a prop no es proposaran reintroduccions. L'excepció més important a
aquesta norma serà per a aquelles localitzacions que tinguen associada una determinada espècie per
motius històrics o paisatgístics.
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5. PROPOSTES DE MILLORA
5.1. Propostes genèriques
Observacions d'inventari
Com s'ha comentat anteriorment, el 50% de la població d'arbratge viari està representat
únicament per dues espècies (taronger amarg i aligustre). Molt per damunt del llindar estipulat del 810%. Es recomana un programa de substitució, ja que, a més, són dues espècies que requereixen d'un
elevat manteniment degut a la seua fructificació.
Existeix, al seu torn, un elevat % d'espècies de fulla perenne enfront de espècies de fulla
caduca. Es recomana compensar aquesta proporció. Les espècies de fulla caduca brinden majors
possibilitats d'estacionalitat, cromatismes, i proporcionen major pas de llum a l'hivern, i ombra a
l'estiu.
Existeix molt poca representació d'arbratge de gran port, sent el que genera un major benefici.
Es recomana, i es pot, incrementar el nombre d'arbres d'alineació, tant en port com en biodiversitat.
Observacions de gestió
Les tipologia de poda duta a terme sobre un gran percentatge de l'arbratge viari de Paiporta no
respon a criteris funcionals, en general, sinó a evitar o reduir molèsties. El taronger amarg (Citrus
aurantium) l’aligustre (Ligustrum lucidum) i la morera (Morus alba) provoquen molèsties derivades de
la caiguda del fruit i per tant consumeixen molts recursos en la gestió.
Per a reduir aquesta despesa i augmentar els beneficis de l'arbratge ja present, es proposa un
canvi en la gestió de poda actual, acompanyat d’un programa de substitució d'aquestes espècies
per altres l'estructura i el desenvolupament natural de les quals provoque el mínim de molèsties i el
màxim de beneficis associats.
En termes generals, es recomana un canvi cap a la poda natural o natural intervinguda
(semilliure) en funció de les possibilitats de cada zona concreta. És obvi que això no es pot executar
en una única actuació. D'ací la importància de la programació.
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Mentrestant, si per a minimitzar les molèsties s'han de continuar realitzant podes de reducció
en certs carrers, es recomana, en el cas de la morera, no realitzar la poda fins que s'haja produït la
completa caiguda de la fulla, ja que en cas contrari, l'arbre s'afebleix.
En el cas del taronger amarg i la gestió del seu fruit, certs ajuntaments procedeixen a la seua
recollida mitjançant sistemes de vibració com els utilitzats en la recollida de l'ametla o l'oliva. Potser
aquest tipus de gestió es podria implementar en la recollida del fruit de l’aligustre.
Planificació i noves plantacions
Mitjançant les fitxes de camp elaborades durant el treball d'anàlisi en carrer, a més d'obtindre
una gran quantitat d'informació respecte a l'actual disseny viari de Paiporta, aquestes han servit al seu
torn per a poder analitzar i proposar el disseny de futures plantacions. En general, es recomana, i es
pot, incrementar el nombre d'arbres d'alineació, la cobertura i la seua biodiversitat.
Existeix un gran nombre de carrers sense arbratge, on es podria replantejar el disseny de zones
d'aparcament i així augmentar la quantitat d'arbres de tipologia viària i la cobertura arbòria. En els
apartats 5.2 i 5.3 es detallen algunes propostes de disseny generalistes i concretes, en funció de la
tipologia de la vorera analitzada. Les fitxes es poden consultar en l'annex 1 del present document.
Tant per als programes de substitució com per a les noves plantacions, es recomana la
introducció d'espècies amb port natural, el que comporta requeriments de poda molt menors,
reducció de la despesa de manteniment i augment de beneficis ecosistèmics.
En el cas concret dels programes de substitució, es proposa començar per aquelles avingudes
amb voreres grans l'arbratge actual de les quals és de port xicotet i/o provoca molèsties associades.
És a dir, de nou, aquells carrers amb presència de taronger amarg, aligustre o morera.
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Introducció de noves espècies
Per a facilitar la tasca de planificació a llarg termini, s'inclou una llista d'espècies a introduir en
les dues tipologies de plantació descrites anteriorment. L'elecció s’ha efectuat en funció de diversos
criteris com:
•

Zona climàtica.

•

Tolerància a la sequera: tolerant/resistent.

•

Resistència a la calor: tolerant/resistent.

•

Sensibilitat a plagues o malalties: afectació mitjana/baixa.

Taula 11: Llistat d'espècies propostes.
Espècie

Tipus de fulla ample de copa

Creixement

Acer buergerianum
Acer campestre
Acer monspessulanum
Bauhinia variegata

Caduca
Caduca
Caduca
Caduca

4-6 m
4-6 m
4-6 m
6-8 m

Moderat
Moderat
Lent
Moderat

Celtis australis
Celtis sinensis
Cercis chinensis
Fraxinus angustifolia ‘Raywood’
Fraxinus ornus ‘Mecsek’
Ginkgo biloba ‘fastigiata’
Morus alba 'Fruitless'
Morus bombycis
Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Tilia tomentosa

Caduca
Caduca
Caduca
Caduca
Caduca
Caduca
Caduca
Caduca
Caduca
Caduca

>8m
>8m
4-6 m
6-8 m
4-6 m
6-8 m
4-6 m
6-8 m
4-6 m
>8m

Moderat
Moderat
Lent
Ràpid
Moderat
Lent
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Moderat

NOTA: cal destacar que cada any apareixen nous cultius i varietats d'una mateixa espècie, les quals
poden adequar-se en major o menor mesura al futur projecte de plantació. Es recomana estar
actualitzat i informat d'aquestes novetats, ja que la llista actual podria quedar obsoleta.
Existeixen moltes variables a tindre en compte per a aconseguir l'èxit en la plantació. Des de la
selecció d’un viver de confiança, el format de planta (arrel nua, mota o contenidor), fins al transport,
plantació i implantació del vegetal en el lloc definitiu.
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En general, les plantes en arrel nua es poden plantar des de mitjan novembre fins a mitjan març.
Els vegetals en mota es poden plantar des d'octubre fins a finals d'abril. Els arbres en contenidor es
poden plantar teòricament durant tot l'any, sempre que es reguen amb freqüència si es planten
durant el període de creixement. Tot sembla indicar, segons la bibliografia consultada, que la tardor
és el millor període per a la plantació. De totes maneres, existeixen excepcions segons les espècies.
S'hauria d'evitar plantar coníferes i grans arbres de fulla perenne entre desembre i febrer.
L'existència de un sistema de reg automàtic, especialment si es tracta de reg per degoteig, pot
convertir-se en un inconvenient per al arbre. S'ha de tindre en compte que la utilització d'aquesta
mena de sistemes pot crear una saturació contínua en el terreny, afavorint l'aparició de malalties
criptogàmiques o creant problemes d'hipòxia. Per a evitar aquest sistema, es recomana realitzar regs
espaiats (encara que abundants) amb la finalitat que les arrels aconseguisquen les capes inferiors de
sòl. Dins dels treballs de plantació, a més dels primers regs d'assentament, serà necessari crear un
calendari de regs de suport per a acompanyar a les noves plantacions amb aportacions puntuals
d'aigua durant els primers anys, especialment a l'estiu, fins que l'arbratge siga autosuficient.
Que la planta patisca un lleu i curt estrés hídric pot ser favorable per a fomentar que l'arbre no
es torne “dependent”. En definitiva, haurà de ser capaç, almenys en bona part, d'hidratar-se amb els
seus propis mitjans (Gómez Fdez., 2018).
Resum
Per a tot l'exposat en aquest apartat de propostes de millora, es recomana treballar de manera
conjunta amb el departament d'Urbanisme, per a replantejar la política d'arbratge de cara a futures
obres en voreres, redissenyant escocells, estudiant distàncies i marcs de plantació, i sobretot treballant
en l'elecció d'espècies adaptades a l'entorn en el qual se situaran i planificaran per al necessari
manteniment posterior.
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5.2. Propostes de disseny segons tipologia de carrer
El present apartat ofereix una sèrie de propostes de millora de disseny, en funció de la tipologia
de la vorera analitzada.
Com bé s'ha descrit anteriorment, cada carrer s'ha dividit en trams, i cada tram en voreres
independents. Per a cadascuna d'aquestes voreres, s'ha creat una fitxa amb tots els aspectes
analitzats, i una o diverses possibles propostes de millora, codificades alfanumèricament.
Cadascun d'aquests codis fa referència a un disseny, que es pot consultar en l'annex 2 del
present document.
5.3. Propostes de disseny per a carrers concrets
A més de les propostes generalistes, el servei de manteniment de l'Ajuntament de Paiporta va
sol·licitar una sèrie de propostes més detallades per a un nombre determinat de carrers del municipi.
•

BENETÚUSSER CTRA.

•

COLOMBICULTURA

•

ALBAL CTRA.

•

FRANCESC CISCAR AV.

•

SANTA ANNA

•

PICANYA CTRA.

•

SANT ANTONI

Seguint un procediment semblant al descrit en l'apartat anterior, s'ha elaborat una proposta de
millora per a cadascun d'aquests carrers.
Aquestes propostes es poden consultar en l'annex 2 del present document.

Pla estratègic per a la gestió de l’arbratge viari del municipi de Paiporta– Abril 2020
5. PROPOSTES DE MILLORA

Pàgina 51

6. CONCLUSIONS
S'ha procedit a analitzar la situació actual de l'arbratge de tipologia viària de la ciutat de
Paiporta, en funció de l'espècie, ubicació, gestió de poda rebuda, i entorn en el qual es troben,
classificant per a ells cadascun dels carrers en funció d'una sèrie de paràmetres.
En total, s’han analitzat 224 trams, corresponents a 162 carrers, amb un total de 420 voreres
quantificades. S'han comptabilitzat 1.898 unitats d'arbratge de tipologia viària, pertanyent a 45
espècies diferents (dades proporcionades a data 14 de gener de 2020).
De l'estudi realitzat es desprén la necessitat de crear una estratègia de gestió global, per als
pròxims 25 anys, on es contemple el canvi en la tipologia de poda, la selecció d'espècies enfront de
l'adaptació al canvi climàtic i la programació de noves plantacions en funció de distància a voreres i
espai aeri disponible, etc.
Per a ells, a més de recomanar la implantació en la mesura que siga possible de tot allò
especificat en l'apartat 5 del present informe, s'ha elaborat una sèrie de documentació
complementària, incorporant dissenys per a cada tipologia de carrer, amb la intenció d'ajudar en la
planificació de la nova ciutat arbrada.
Sense més informació que aportar, quedem a la seua disposició signant el present document
als efectes que convinga a València, a 24 d'abril de 2020.
Signat:

Certhia Arboricultura
Enrique Conde Pérez
I.T. Agrícola – I. Agrónomo
Certificado ISA Arborist©© SP-0008A
Qtra Certified núm. 5106
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BENEFICIS PROPORCIONATS PELS ARBRES
La vegetació urbana, en particular l'arbratge, pot influir de manera directa i / o indirecta en la
qualitat ambiental i el benestar humà, ja que millora la qualitat de l'aire, produeix ombra, i modera
la temperatura i el microclima, al mateix temps augmenta el valor patrimonial (Escobedo et al.,
2008 i Nowak et al., 2006).
"Amb una efectiva planificació i direcció, els arbres proporcionaran un ampli rang de beneficis als
ciutadans" (Dwyer, 1992). Per tant, per a aconseguir el màxim de beneficis que poden proporcionar
els arbres es requereixen diverses premisses ja que cal no oblidar, per obvi que semble, que són
éssers vius.
A continuació, es referencien alguns dels cada vegada més nombrosos estudis que demostren la
importància dels arbres per a la ciutat i els seus habitants. S'han separat els estudis segons el
benefici concret estudiat.
Efectes beneficiosos sobre la salut:
En investigacions realitzades per Ulrich (1986) es va demostrar que la resposta dels éssers humans
per efectes de la vegetació pot estar directament relacionada amb la recuperació de la salut en
pacients hospitalitzats.
S'ha demostrat també que les persones que estan en contacte amb la naturalesa es recuperen més
ràpidament després d'estar sotmeses a situacions d'estrés (Habel et al., 2004).
Tindre arbres i plantes prop de casa així com induir als xiquets a que juguen a l'aire lliure ajuda a
aquelles que pateixen "desordre de dèficit d'atenció" a millorar la concentració (Habel et al., 2004).
Efectes beneficiosos sobre la qualitat de l'aire:
Estudis realitzats a Xile i els EUA determinen que l'arbratge urbà pot reduir significativament
contaminants atmosfèrics, com ara ozó, partícules en suspensió, sofre, monòxid de carboni i òxid
de nitrogen (De la Maça et al., 2005 i Nowak et al., 2006).
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Com tots els organismes verds, els arbres fan la fotosíntesi, per tant obtenen energia a partir de la
llum solar convertint CO₂, aigua i matèria orgànica (sucres) en oxigen. Per tant absorbeixen CO₂ de
l'atmosfera i emeten oxigen.
Reducció de la contaminació acústica.
Els arbres i les plantes en general influeixen en l'atenuació de la contaminació acústica de diverses
maneres: mitjançant l'absorció, la desviació, la reflexió i la refracció del so (Àrea de Medi Ambient i
Serveis Urbans. Ajuntament de Barcelona, 2011).
Regulació climàtica.
La transpiració de l'arbre afecta a la temperatura, la humitat relativa, l'absorció de la radiació,
l'emmagatzematge de calor, superfície d'albedo, velocitat del vent i turbulència (Calaza et al.,
2012).
El cost energètic de regular la climatologia a les ciutats és molt elevat. La necessitat de modular el
clima urbà a través dels arbres implica tindre arbres amb copes grans i sanes. La capacitat de
l'arbratge urbà per a modificar el clima depén directament del grau de cobertura arbrada
(MacPherson et al., 2005).
Increment de la biodiversitat.
La plantació de diferents espècies d'arbratge viari, sobretot espècies de fruit en diverses
èpoques de l'any, incrementa la biodiversitat vegetal urbana i proporciona aliments i refugi a
multitud d'espècies animals (Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans. Ajuntament de Barcelona,
2011).
Beneficis econòmics.
Els arbres, en propietats residencials, incrementen el valor del sòl (Anderson i Cordell, 1988).
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GLOSSARI DE TERMES I DEFINICIONS
Arbratge viari
Conjunt uniforme d'arbres d'un costat d'un tram d'un mateix carrer, que segueix el mateix eix del
carrer i que té l'objectiu de millorar l'aspecte o les condicions ambientals d'aquest, però no té
associada una superfície determinada. Ho trobem en els vials, no als espais de trobada, i no va
acompanyat d'altres elements vegetals o de pavimentació blana.
Jardins: espais de dimensions mitjanes i amb components de vegetació complexos i / o
heterogenis.
Espai disponible lliure
Espai disponible suficient per a afavorir el desenvolupament total de l'espècie sense
interferències. Requereix d'una poda de formació de l'arbratge jove i/o adult.
Espai disponible limitat
Espai suficient per al desenvolupament de l'espècie però amb necessitats de poda de formació per a
delimitar la seua copa en l'espai aeri. És el cas, per exemple, de l'arbratge viari amb interferències
d'edificacions en un dels laterals de la seua copa. Requerirà de poda natural intervinguda.
Espai disponible insuficient
Entorn inadequat que presenta interferències a les edificacions i que no permet el desenvolupament
acceptable de l'arbratge afectant greument la seua estructura final. Aquesta estructura dependrà de
podes periòdiques de contenció de copa i seguretat amb una periodicitat variable. Aquesta tipologia
d'arbres no formen part del projecte futur de la ciutat. És probable que s'hagen de mantindre
temporalment alguns dels arbres d'aquesta categoria fins que siguen renovats. Per tant, els arbres
d'aquesta categoria tindran diferents solucions en funció de la gravetat de la seua situació i la
capacitat de canvi que l'entorn o la Direcció tècnica decidisquen.
Espai disponible suficient
Entorn adequat, però que presenta interferències lleus amb altres espècies o edificacions, encara que
permet el desenvolupament total de l'arbratge, no afectant la seua fisiologia però sí a la seua
estructura final. Aquesta estructura s'acompanyarà d'una poda natural, o poda natural intervinguda.
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Espai verd
Qualsevol espai on hi haja elements, més o menys complexos, de vegetació que ocupen una
superfície determinada. Poden ser de molts tipus: places arbrades, rotondes, mitjanes, grans parcs,
jardins, parterres, etc., de dimensions, formes i estructures molt variables.
Parcs: espais de dimensions grans i amb components de vegetació complexos i / o
heterogenis.
Espais de transició amb l'entorn: situats en el límit del sòl urbà amb el no urbanitzable, amb poca
freqüentació, i constituïts per cobertes forestals.
Places: places incloses en l'àmbit dels espais verds que poden contindre elements de
vegetació.
Elements de serveis viaris: espais verds en rotondes, mitjanes i laterals de vials, normalment sense
accés de persones usuàries.
Espais verds en equipaments: jardins que es troben dins del recinte dels diferents equipaments
municipals o serveis tècnics.
Jardineres viàries: mobiliari urbà que conté plantes i / o arbustos. Poden ser mòbils o no.
Altres espais lliures: espais lliures en sòl urbà de titularitat pública fora del sistema urbanístic
d'espais lliures, viari o hidrogràfic.
Arbratge viari: conjunt dels arbres de la via pública que no es troben en espais verds.
Estructura natural
És aquella que l'arbre genera de manera pròpia, regulada i controlada internament pel seu propi
procés de creixement.

Pla estratègic per a la gestió de l’arbratge viari del municipi de Paiporta– Abril 2020
6. CONCLUSIONS

Pàgina 56

Estructura de poda periòdica
És la pròpia dels arbres que reben podes periòdiques. És una estructura que s'aconsegueix
mitjançant podes de reformació de copa de periodicitat variable. Aquest tipus d'estructura és
l'adequada en els casos d'arbres que han estat rebent podes terciàries i que per les seues
característiques actuals ja no poden ser renaturalitzats. El futur d'aquests arbres és primer
aconseguir una estructura que permeta espaiar el màxim possible en el temps les podes, sense
deixar de costat podes de seguretat, i finalment establir un protocol de podes periòdiques adequat a
la realitat de cada exemplar.
Estructura semilliure
El port natural de l'arbre rep un acompanyament per a evitar futures interferències i adequar així
l'arbre a l'espai disponible.
Estructura terciària
És la corresponent a arbres que han rebut podes terciàries.
Poda de formació.
La poda de formació és el principal tipus de poda en l'arbratge urbà. Consta de dos subtipus:
-

Poda de formació associada a la plantació, es limita a deixar l'arbre en bones condicions si

el viver no l'ha subministrat correctament format. Pot incloure aspectes de reducció de vela (en
llocs especialment ventosos), correcció de gàlib, o creació de la creu (per a aquells casos de copa
d'estructura objecte de podes periòdiques).
-

Poda de formació associada al creixement: és el tipus de poda bàsica per a la gestió de

l'arbratge de la ciutat, és la que afectarà el major nombre d'arbres durant una gran part de la seua
vida (fase d'expansió de la copa). En aquest segon tipus es refereixen els comentaris i directrius
que segueixen.
La poda de formació es basa en una bona política de plantació. La poda de formació, com el seu nom
indica (també es pot anomenar poda preventiva o poda d'adequació a l'entorn), es basarà a
previndre el creixement natural de l'arbre per a reduir les interferències futures. La poda de
formació es realitzarà conservant les característiques estructurals naturals de cada arbre. Per tant,
mantenint la regulació interna (hormonal) que l'arbre realitza i que controla el creixement. Aquest
acomodament de l'estructura natural a les necessitats espacials de la ciutat en cada lloc concret es
realitzarà de manera individual, en cada arbre.
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Poda natural
Aquesta tipologia de poda és aplicable a arbres amb espai suficient per al seu correcte
desenvolupament. Implica un manteniment adequat de l'arbre individualment. En cap cas
s'apliquen a l'arbre que està dins d'aquest grup podes periòdiques ni reduccions injustificades.
Poda semilliure
Aquesta tipologia de poda té en compte les possibles interferències (en general futures) que
l'arbratge patirà en la seua vida i pretén corregir-les abans que es produïsquen mitjançant una poda
de les branques/brots que previsiblement seran afectades o afecten en aquest moment a alguna
interferència existent. Com la poda natural, implica un correcte manteniment de l'arbre.
Reestructuració
Arbratge que per les seues característiques actuals, és apte per a renaturalitzar. Aquest
procediment ha de dur-se a terme per un arbrista amb experiència en aquest camp i mitjançant
podes de formació amb periodicitat i duració variables depenent del cas concret.
Terciària lleugera
Tipologia de poda consistent a reduir les noves brotacions amb periodicitat variable
depenent de les característiques generals de l'arbratge en qüestió.
Terciària severa
La poda terciària implica reduir dràsticament cadascuna de les branques.
Topiària
Poda de retallada/pinçament de la totalitat de les branques per a donar, en general, una forma
geomètrica a l'arbre. És un tipus de poda al que s'han de destinar molts recursos anualment i
només hauria de mantindre's en zones cèntriques/turístiques de la ciutat sota la decisió del
departament competent.
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