
Bases de la Gestió del risc a la ciutat 

Quins objectius tenen els ajuntaments? 
 
Aportar a les ciutats un arbrat que generi beneficis 
 
Característiques: 
- Que generi el màxim de beneficis 
- Que sigui sostenible i durador  
- Que sigui segur 

- Pla de Risc 
- Inventari 
- Classificació de risc 
- Gestió del Risc 



Proposta pels propers 25 anys de dies per sobre de la mitja (temperatura)  



Millora psicològica 





En quins arbres ens 

hem de basar? 

 

- Longevitat (allargar 

inversio) 

 

- Benefici màxim 

 

- Valor patrimonial i 

paisatgístic 
 







Bases de la Gestió del risc a la ciutat 

Pla de Risc 
 
Com ha de ser? 
 
- Ser honest? 
- Ser científic? 
- Ser efectiu? 
- Ser exhaustiu? 
- Ser clar? Ser transparent? 
- Ser proporcionat? 
- Ser professional? 
- Ser previsible? 
- Ser planificat / divulgat? 



Bases de la Gestió del risc a la ciutat 

Que és un arbre perillós? 
 
 
Que és el perill? 
 
 
Davant de quin perill s’ha d’actuar? 
 
 

Quin nivell de risc es INACCEPTABLE 
Quin nivell es TOLERABLE – Quin nivell de risc es ACCEPTABLE 









Perills de la GESTIÓ DEL RISC 
 
- Exagerar el nivell de risc 
 

 
 

 
- Minimitzar el nivell de risc 

 
 

 
- Confondre el risc amb altres aspectes 

Generar/mantenir risc  

Bases de la Gestió del risc a la ciutat 

Risc ciutadans / Conseqüències contraries  
(actuacions desmesurades) 

 Eliminació / deteriorament arbres  

Pèrdua de beneficis / sensació de risc al ciutadà (incapacitar al  
departament tècnic per prendre decisions) / generar mes risc 

 aspectes estètics,  
costos, polítics,  
deteriorament general, Etc.,  

Malestar ciutadà / descrèdit 
 tècnic i polític /  



La gestió del risc és una peça més de la gestió global de l’arbre 
 
Tenen els ciutadans una experiència de la bona gestió de l’arbre? 
 
- Podes periòdiques a tots els arbres 

 
- Podriment / cavitats / aspecte dolent 

 
- Èxits de plantació (creixement normal) 

 
- Gestió professionalitzada 

 
- Objectius / mecanismes clars / planificació 

 
- Pla director / objectius a mig / llarg termini 

 
- Com és el disseny de l’arbre (fem servir els escocells de fa 100 anys?) 

Bases de la Gestió del risc a la ciutat 



Arbre correcte en el  lloc correcte? 



Arbre correcte en el  lloc correcte: 



Pla de risc 

Bases de la Gestió del risc a la ciutat 

Estudi de la població actual No generar mes risc 

Esporgues  Plantació  Espècies 
F1: filtre inicial 

F2: estudi de la població resultant 

F3: estudi profund  
 Elements singulars 
 Poblacions emblemàtiques 
 Elements peculiars 

Conclusions / normes / protocols 

Terciats 
Realçats 
Netejes  
interiors 

Arrel 
estrangulants  
Plantacions 
incorrectes 

U. pumila 

Obres 



Relació poda / estructura interna 



El model antic de gestió a través de 
l’esporga de reducció genera risc 

 
Arribar tard és perillós 

 
S’ha d’arribar abans i acompanyar  



Acompanyar vol dir 

educar, i ser educador 

no és senzill…. 

 

Qui pot educar? 

Un professional? 

Un arborista? 



Les estructures arbòries podades no poden ser abandonades perquè 

generen un elevat  risc de ruptura  podes continuades 



Les podes generen 

deformacions i 

alteracions del 

creixement que 

requereixen controls 

periòdics i més 

molèsties 



En molts casos no 

assoleixen l’objectiu 

de tenir arbres mes 

baixos (acaben sent 

igual) sino més 

perillosos 



La gestió incorrecte suposa cost alt o risc alt 





Pans de terra enclaustrats mes de 2/3 mesos) = risc 

Risc futur associat a les plantacions 



Premisses 
 
 
- No es el mateix avaluar un arbre que 

una població 
 
 

- No tot el risc s’avalua amb la mateixa 
metodologia 
 
 

- Per a cada objectiu s’ha de dissenyar 
un protocol específic 
 
 

- La formació específica i l'experiència 
son claus per a la detecció del risc 
 

- L’avaluació del risc es basa en l'anàlisi 
de la realitat. La primera conseqüència 
d’un estudi de risc és salvar arbres 

Qui avalua el risc 



Càlcul de la superficie foliar i de l’empenta del vent 

Càlcul de la fusta residual d’un arbre 



Hi ha instruments per conèixer 



Existeix software lliure que facilita el càlcul de la secció mínima acceptable 



El Coeficient de seguretat que s'obté permet  
conèixer el risc real de l’arbre i determinar la dosi de poda 



Existeix software econòmic que facilita el càlcul de la secció mínima acceptable 

Aquestes  eines solen mostrar que els arbres son més segurs del que semblen 







Personal format 
 
- Formació teòrica 

 
- Formació practica 

 
- Experiència 

 
- «vocació» 

 

Qui avalua el risc 

Dins l’ «equip de l’arbre» 

Qui dirigeix el estudis de risc 
 

Arborista municipal 



L’equip de l’arbre defineix objectius i límits 



















Sempre hi ha casos excepcionals, que (creiem) no s’han d’usar en els càlculs 



Les ciutats amb arbres grans i ben cuidats existeixen! 



Gràcies 


