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Guia de disseny per a la transformació sostenible de l’espai públic de València

RECUPERAR ELS CARRERS
PER A LES PERSONES
Un canvi de paradigma en el
disseny i la transformació de
les nostres ciutats
PROJECTE UNITARI

PROCÉS OBERT

del disseny tradicional...

...al disseny basat en les persones

Definitiu i immutable

Flexible

Lineal

Incremental i progressiu

Implantació lenta i cíclica

Implantació àgil i contínua

Gran escala

A escala humana

Inversió elevada

Inversions sostenibles

Grans intervencions puntuals

Xicotetes intervencions en xarxa
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Quin és l’objectiu d’este document?
Este document té com a objecte ser una ferramenta al servici de
l’Ajuntament de València que establisca els criteris paisatgístics d’intervenció
en els projectes d’urbanització flexible de la ciutat. La guia posa al servici del
dissenyador/a, planificador/a, redactor/a... el marc i les ferramentes generals
d’actuació en un suport obert i flexible que permet adaptar-se a la diversitat
d’espais i carrers de la ciutat.

Per què és necessari?
Les ciutats requerixen de noves ferramentes urbanes que flexibilitzen,
agilitzen i socialitzen els processos de transformació urbana a fi de donar
resposta als grans reptes urbans. La urbanització tàctica o flexible definix
una nova forma d’intervindre a la ciutat que, més enllà de l’efímer i evitant la
rigidesa de les obres estructurants, permet implementar els plans estratègics
de ciutat de manera àgil, progressiva, amb un cost limitat i afavorint la
participació activa de la ciutadania.

Mòdul cost estimat (PEM)

5 -10€/m2

40 -50€/m2

TIPUS D’INTERVENCIÓ URBANA
© Leku Studio SLP

REVERSIBILITAT

REQUERIMENTS

DURABILITAT

REVERSIBILITAT

REQUERIMENTS

DURABILITAT

COST

Mòdul cost estimat (PEM)

COST

ESTRUCTURANT

FLEXIBLE

REVERSIBILITAT

REQUERIMENTS

DURABILITAT

COST

EFÍMER

Mòdul cost estimat (PEM)

250 -300€/m2

Com usar la guia?
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CARRERS PER
A LES PERSONES

Els carrers són espais necessaris per a la convivència, el joc,
la inclusió, la cultura... El guany d’espais fins ara ocupats pel
cotxe suposa una oportunitat per a recuperar els carrers per a les
persones

Quin espai públic volem?
Regeneració
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PRIORITZACIÓ DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ
NATURALITZACIÓ

RESILIÈNCIA
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ESPAI PÚBLIC I
CURES

CIUTAT
INCLUSIVA
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Principis per a
humanitzar els carrers
Priorització de línies estratègiques d’actuació per a
transformar els carrers en espais que donen resposta
als reptes urbans actuals
RESILIÈNCIA

NATURALITZACIÓ
Naturalitzar i
permeabilitzar els
carrers

Foto: Plaça de la Pau, Barcelona

Incrementar les
capacitats resilients i
d’adaptació de la ciutat

• Llevar el paviment
• Connectar els sistemes verds
• Dissenyar per a la fauna
• Espècies autòctones
• Sistemes de drenatge
natural
• Dissenyar amb l’aigua
• Paviments ecològics
• Biofília
• Visibilitzar els processos
		
ecològics

• Flexibilitzar els carrers
• Urbanització blana i adaptable
• Carrers com a refugis climàtics
• Dissenyar amb la naturalesa
• Garantir servicis i infraestructures
bàsiques de proximitat
• Pensar els carrers com a part
del metabolisme urbà de la ciutat

Foto: Amabilización del I Ensanche,
Pamplona

CURES

MOBILIDAD SALUDABLE
Prioritzar i potenciar la
xarxa de mobilitat que
evita el sedentarisme i
afavorix la salut

Afavorir i reconéixer la
dimensió de les cures
en l’espai públic

• Xarxa ciclista segura i completa
• Potenciar el transport públic
• Impulsar la multimodalitat
• Passos de vianants segurs
• Continuïtat de vianants
• Calmar i pacificar els carrers
• Integrar espai i transport

• Crear espais que atenguen
les
necessitats
de
les
persones cuidadores
• Oferir espais de trobada i
socialització integradors
• Dissenyar per a la diversitat
cultural, gènere i edat
• Carrers i infraestructures
sensibles a les cures

Foto: Amabilització del I Ensanche,
Pamplona

Foto: Escuela en el Raval, Barcelona

CARRERS JUGABLES

INCLUSIÓ

Foto: Superilla Sant Antoni, Barcelona
© Leku Studio SLP

Carrers com a espais per
a la diversitat, pensats
per a tots

Recuperar els carrers
per al joc espontani
i gaudi de xiquetes i
xiquets

• Espais confortables
• Itineraris accessibles
• Mobiliari urbà adaptat
• Espais per a la socialització
• Enfortir els vincles comunitaris
• Usos i espais diversos i flexibles
• Carrers i infraestructures
sensibles a la diversitat

• Entorns segurs
• Carrers pacificats
• Mobiliari a escala infantil
• Entorns d’estada
• Paviments creatius
• Fomentar la actividad y creatividad
• Incorporar la dimensió lúdica
al disseny urbà
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CIUTAT DE
VALÈNCIA

Anàlisi urbana i tipificació d’eixos i encreuaments de la
trama urbana de València atenent la seua secció tipus,
la funció estructurant i la jerarquia en la ciutat. Una
aproximació progressiva en el procés de pacificació i de
recuperació d’espais per a les persones.

VORERA

CARRIL
BUS

CARRIL

CIRCULACIÓ

CARRIL

CARRIL

CIRCULACIÓ CIRCULACIÓ

CARRIL

CARRIL

CIRCULACIÓ CIRCULACIÓ

CARRIL

CIRCULACIÓ

CARRIL
BUS

Tipus 01: Eixos estructurants

ACERA

AP.

CARRIL

CIRCULACIÓN

VORERA

VORERA

AP.

CARRIL
BUS

CARRIL

CARRIL

CIRCULACIÓ CIRCULACIÓ

CARRIL

CIRCULACIÓ

AP.

VORERA

Tipus 02: Eixos bàsics

VORERA

APARCAMEMT

CARRIL

CIRCULACIÓ

APARCAMENT

VORERA

Tipus 03: Eixos locals

ACERA

Tipus 04: Eixos veïnals

Tipus 05: Encreuament regular

Tipus 06: Encreuament irregular

CIUTAT DE VALÈNCIA

EIXOS ESTRUCTURANTS

L’eix estructurant arreplega la tipologia
de grans avingudes, vies i carrers que
per les seues capacitats connectores i la
seua implantació urbana té una posició
jeràrquica de primer nivell.

a
Avd

C/ Guillem

Es tracta d’eixos amb gran importància en termes de
mobilitat en què la presència del cotxe és majoritària.
L’actuació sobre els eixos estructurants permet impulsar
transformacions de gran abast i a escala ciutat que
requerixen d’una planificació minuciosa per les seues
enormes implicacions en la resta de la ciutat.
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En este context, les actuacions d’implantació progressiva
i flexible suposen una ferramenta operativa eficaç per a
impulsar la transformació.

Avda. PÉREZ GALDÓS

CARRIL

CARRIL

CARRIL

VORERA

CARRIL
BUS

CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

2.5

3

3

3

3

CIRCULACIÓ

CARRIL

CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

CARRIL

CARRIL
BUS

VORERA

3

3

3

3

2.5

2.5

CARRIL

31.5

Avda. PESET ALEIXANDRE

VORERA

3

CARRIL

CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

CARRIL
BUS

VORERA

3

3

3

3

3

3

3.5

3.5

CARRIL

CARRIL
BUS

3.5

CARRIL

CARRIL

CARRIL

CARRIL

31.7

C/ GUILLEM DE CASTRO

VORERA

CARRIL
BICI

AP.

3

2.5

2

CARRIL

CARRIL

CARRIL

CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

VORERA

3

3

3

3

19.5
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NIVELLS
IMPLANTACIÓ
ESTAT ACTUAL

VORERA

CARRIL
BUS

CARRIL

CIRCULACIÓ

CARRIL

CARRIL

CIRCULACIÓ CIRCULACIÓ

CARRIL

CARRIL

CIRCULACIÓ CIRCULACIÓ

CARRIL

CIRCULACIÓ

CARRIL
BUS

VORERA

Espai de vianants
15%
Àmbit
Nre. carrils de circulació 		
8
Velocitat màx. de circulació
50km/h
Carril de servici		
0
Carril bici			
0
Carril bus			
2

NIVELL 1

VORERA

CARRIL
BICI

CARRIL
BUS

CARRIL

CARRIL

CIRCULACIÓ CIRCULACIÓ

CARRIL

CARRIL

CIRCULACIÓ CIRCULACIÓ

CARRIL
BUS

CARRIL
BICI

VORERA

Espai de vianants
15%
Àmbit
Carril de circulació
Nre. carrils de circulació 		
6
Velocitat màx. de circulació
50km/h
Carril de servici		
0
Carril bici			
2
Carril bus			
2

NIVELL 2
45%
Àmbit
Carril de circulació
Nre. carrils de circulació
4
Velocitat màx. de circulació
30km/h
0
Carril de servici		
Carril bici			
2
Carril bus			
2
Espai de vianants

VORERA

ACTUACIÓ

© Leku Studio SLP

CARRIL
BICI

CARRIL
BUS

CARRIL

CIRCULACIÓ

CARRIL

CIRCULACIÓ

CARRIL
BUS

15

CARRIL
BICI

ACTUACIÓ

VORERA

CIUTAT DE VALÈNCIA

EIXOS BÀSICS

L’eix bàsic té un nivell jeràrquic inferior a
l’estructurant, però manté un gran pes en
la distribució i funcionament global de la
ciutat.

C / Quart

Els eixos bàsics connecten i alimenten els eixos
estructurants i habitualment integren la infraestructura
de transport públic, la qual cosa implica que exercisquen
influència en el districte i fins i tot en la ciutat.

erá
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ge
C / Án

C/
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enc

a

Els eixos bàsics poden ser connectors d’àmbits
estratègics de la ciutat, motiu pel qual se suposa que
són eixos amb gran potencial per a impulsar canvis en el
model funcional dels carrers de la ciutat.

C/ ÁNGEL GUIMERÁ

CARRIL

CARRIL

CARRIL

VORERA

CARRIL
BUS

CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

VORERA

3

3.5

3

3

3

3

18.5

C/ QUART

CARRIL

CARRIL

VORERA

AP.

CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

AP.

VORERA

2.3

2.2

3

3

2.2

2.3

15

C/ CUENCA

VORERA

3.5

CARRIL

AP.

CIRCULACIÓ

AP.

VORERA

2.2

4.5

2.2

2.5

14.9
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NIVELLS
IMPLANTACIÓ
ESTAT ACTUAL

VORERA

AP.

CARRIL
BUS

CARRIL

CARRIL

CIRCULACIÓ CIRCULACIÓ

CARRIL

AP.

CIRCULACIÓ

VORERA

Espai de vianants
30%
Àmbit
Nº Carriles de circulación		
4
Velocitat màx. de circulació
50km/h
Carril de servici		
0
Carril bici			
0
Carril bus			
1

NIVELL 1

VORERA

ACTUACIÓ

CARRIL
BUS

CARRIL

CARRIL

CIRCULACIÓ CIRCULACIÓ

CARRIL

CIRCULACIÓ ACTUACIÓ

VORERA

Espai de vianants
40%
Àmbit
Aparcament
Nº Carriles de circulación		
4
30km/h
Velocidad máx. de circulación
Carril de servici		
0
0
Carril bici			
Carril bus			
1

NIVELL 2

VORERA

CARRIL
BUS

CARRIL
CARRIL
CARRIL
CIRCULACIÓ CIRCULACIÓ SERVICI

CARRIL
BICI

ACTUACIÓ

VORERA

Espai de vianants
50%
Àmbit
Carril de circulació
Nº Carriles de circulación		
3
Velocitat màx. de circulació
30km/h
Carril de servici		
0
Carril bici			
1
Carril bus			
1

NIVELL 3

VORERA

ACTUACIÓ

CARRIL
BUS

CARRIL
CARRIL
CIRCULACIÓ SERVICI

CARRIL
BICI

ACTUACIÓ

VORERA

Espai de vianants
60%
Àmbit
Carril de circulació
Nº Carriles de circulación		
2
30km/h
Velocitat màx. de circulació
Carril de servici		
1
1
Carril bici			
Carril bus			
1

NIVELL 4

VORERA

© Leku Studio SLP

CARRIL
BUS

CARRIL
CARRIL CARRIL
BICI
CIRCULACIÓ SERVICI

ACTUACIÓ
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VORERA

Espai de vianants
60%
Àmbit
Carril de circulació
Nº Carriles de circulación		
2
30km/h
Velocitat màx. de circulació
Carril de servici		
1
1
Carril bici			
Carril bus			
1

CIUTAT DE VALÈNCIA

EIXOS LOCALS

Els eixos locals responen a una escala de
barri amb secció variable d’acord amb la
forma urbana i característiques d’este.

C / Lepanto
C/
n
Jua

En general, els eixos locals suposen carrers amb una
intensitat de trànsit inferior, però amb un paper destacat
en la integració del transport públic de la ciutat..

e
Llor
ns

El seu abast i influència més delimitada en la mobilitat
global de la ciutat permet intervindre en uns quants
carrers de manera simultània creant superilles. Açò
allibera nous àmbits pacificats amb enorme potencial per
a la integració d’ús socials que impulsen la revitalització
dels carrers i la creació de nous espais de proximitat als
barris.

C

II

to I

lix
/Ca

C/ CALIXTO III

CARRIL

VORERA

APARCAMENT

CIRCULACIÓ

APARCAMENT

VORERA

4

4

3.5

4

4

19.5

C/ JUAN LLORENS

CARRIL

CARRIL

VORERA

AP

CIRCULACIÓ

CIRCULACIÓ

APARCAMENT

3

2

3

3

4

VORERA

3

18

C/ LEPANTO

CARRIL

VORERA

AP

CIRCULACIÓ

AP

VORERA

1.5

2

3

2

1.5

10
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ESTAT ACTUAL

VORERA

APARCAMEMT

CARRIL

CIRCULACIÓ

APARCAMENT

VORERA

Espai de vianants
40%
Ámbito
		
Nº Carriles de circulación		
1
Velocitat màx. de circulació
50km/h
Carril de servici		
0
Carril bici			
0

NIVELL 1

VORERA

CARRIL

ACTUACIÓ
PUNTUAL

CIRCULACIÓ

ACTUACIÓ
PUNTUAL

VORERA

Espai de vianants
50%
Àmbit
Aparcaments
Nre. carrils de circulació
1
Velocitat màx. de circulació
30km/h
Carril de servici		
0
Carril bici			
0

NIVELL 2

VORERA

CARRIL CARRIL
BICI SERVICI

CARRIL

CIRCULACIÓ

ACTUACIÓ

VORERA

Espai de vianants
60%
Àmbit
Aparcaments
Nre. carrils de circulació 		
1
Velocitat màx. de circulació
30km/h
Carril de servici
1
Carril bici			
1

NIVELL 3

VORERA

CARRIL
SERVICI

CARRIL

CIRCULACIÓ

CARRIL
BICI

ACTUACIÓ

VORERA

Espai de vianants
60%
Àmbit
Aparcaments
Nre. carrils de circulació 		
1
Velocitat màx. de circulació
30km/h
Carril de servici		
1
Carril bici			
1

NIVELL 4

VORERA

© Leku Studio SLP

ACTUACIÓ

VORERA

19

Espai de vianants
100%
Calçada
Àmbit
Nre. carrils de circulació
1
Velocitat màx. de circulació
10km/h
Carril de servici		
0
Carril bici			
1

CIUTAT DE VALÈNCIA

EIXOS VEÏNALS

C/

Jua
n

de
M

ena

Els carrers veïnals, els passatges, els
carrers en trames urbanes antigues
conformen este tipus d’eixos de secció
estreta.

oneda
C / Tim

Si bé alguns s’han pacificat de manera progressiva i
s’han consolidat com a espais de prioritat de vianants,
encara són majoria els carrers veïnals que suposen
el principal espai de proximitat de les vivendes però
estan ocupats pel cotxe.
Es tracta de carrers que, a causa de la seua secció
estreta, han vist reduïdes a la mínima expressió les
voreres i els espais verds o l’arbratge que moltes
vegades és inexistent.

C/

Nav

arra

C/ NAVARRA

CARRIL

VORERA

AP

CIRCULACIÓ

AP

VORERA

1.3

2.2

3

2.2

1.3

10

C/ TIMONEDA

VORERA

AP

1.5

2.2

CARRIL

CIRCULACIÓ VORERA

3.5

1.5

8.7

C/ JUAN DE MENA

CARRIL

VORERA CIRCULACIÓ VORERA

1.5

3.5

1.5

6.5

© Leku Studio SLP

20

Guia de disseny per a la transformació sostenible de l’espai públic de València

ESTAT ACTUAL

ACERA

CARRIL

AP.

CIRCULACIÓN

Espai de vianants
Àmbit
Nre. carrils de circulació 		
Velocitat màxima de circulació
Carril de servici 		

ACERA

40%
1
30km/h
0

NIVELL 1

ACTUACIÓ
VORERA PUNTUAL

CARRIL

CIRCULACIÓ

Espai de vianants
55%
Àmbit
Aparcaments
Nre. carrils de circulació 		
1
20km/h
Velocitat màxima de circulació
Carril de servici 		
0

VORERA

NIVELL 2

VORERA ACTUACIÓ

CARRIL

CIRCULACIÓ

65%
Espai de vianants
Àmbit
Aparcaments
Nre. carrils de circulació		
1
20km/h
Velocitat màxima de circulació
Carril de servici 		
0

VORERA

NIVELL 3

VORERA

© Leku Studio SLP

ACTUACIÓ

Espai de vianants
Àmbit
Nre. carrils de circulació		
Velocitat màxima de circulació
Carril de servici 		

VORERA

21

100%
Calzada
0
10km/h
0

CIUTAT DE VALÈNCIA

ENCREUAMENT REGULAR

Els
encreuaments
suposen
espais
d’eixamplament en la trama urbana que
oferixen àmbits d’oportunitat estratègics
per a la creació de places i espais socials
extensos.

iró

M
riel
b
a
G
er
rato Pallet
Lite

La pacificació de carrers de jerarquia semblant i forma
urbana ortogonal (cas dels eixamples) generen en les
interseccions espais clarament determinats amb gran
potencial formal per a la redefinició com a places de barri.

/
iró
M
l
rie
Gab orens
o
t
Ll
ra
Lite Juan

L’actuació en els encreuaments genera un gran impacte
funcional i simbòlic que pot exercir de catalitzador del
canvi.

LITERATO GABRIEL MIRÓ /
JUAN LLORENS

ter

PALLETER

le
Pal
/
I
I
oI

ixt

Cal

LITERATO GABRIEL MIRÓ /

/

CALIXTO III / PALLETER

ESTAT ACTUAL
Espai de vianants
30%
Àmbit
Nre. carrils de circulació
1
Velocitat màx. de circulació
50km/h
Carril de servici		
0
Carril bici			
0

© Leku Studio SLP
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NIVELL 1
Espai de vianants
35%
Àmbit
Aparcaments
Nre. carrils de circulació 		
1
Velocitat màx. de circulació
50km/h
Carril de servici		
0
Carril bici			
0

NIVELL 2
Espai de vianants
65%
Àmbit
Calçada
Nre. carrils de circulació 		
1
Velocitat màx. de circulació
30km/h
Carril de servici		
1
Carril bici			
0

NIVELL 3
Espai de vianants

100%

Calçada
Àmbit
Nre. carrils de circulació 		
0
Velocitat màx. de circulació
10km/h
Carril de servici		
1
Carril bici			
0

© Leku Studio SLP
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CIUTAT DE VALÈNCIA

ENCREUAMENT IRREGULAR

C/
Pin de Je
tor sús
Be /
ned
ito

Els encreuaments entre eixos de
diferent jerarquia i en disposició no
ortogonal originen espais singulars i de
caràcter propi que poden donar lloc a
la creació de places i espais socials de
gran valor urbà.

Pla
Pin za
tor
S

egr

elle

s

A causa de la priorització del cotxe els encreuaments
irregulars han degenerat moltes vegades en espais
residuals pocs aprofitats i de funcionalitat social
mínima que, no obstant això, suposen un gran actiu.

CARRER DE JESÚS /
AVDA. GIORGETA

C/
Avd de Je
a. G sús
ior /
get
a

Si es tornen a unir amb el seu entorn per mitjà de
la pacificació dels carrers del seu perímetre, poden
passar de ser rotondes de valor social limitat a
places vitals en contacte amb les plantes baixes i els
comerços del seu entorn.

PLAZA PINTOR SEGRELLES

CARRER DE JESÚS /
PINTOR BENEDITO

ESTAT ACTUAL
Espai de vianants
40%
Àmbit
Nre. carrils de circulació
1
Velocitat màx. de circulació
50km/h
Carril de servici		
0
Carril bici			
0

© Leku Studio SLP
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NIVELL 1
Espai de vianants
50%
Àmbit
Aparcaments
1
Nre. carrils de circulació 		
Velocitat màx. de circulació
50km/h
0
Carril de servici		
Carril bici			
0

NIVELL 2
Espai de vianants
70%
Àmbit
Calçada
Nre. carrils de circulació 		
1
Velocitat màx. de circulació
30km/h
Carril de servici		
1
Carril bici			
0

NIVELL 3
Espai de vianants

100%

Calçada
Àmbit
Nre. carrils de circulació
0
Velocitat màx. de circulació
10km/h
Carril de servici		
1
Carril bici			
0

© Leku Studio SLP
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03

OBSERVAR I
ANALITZAR

Observar i analitzar per a buscar un diagnòstic
consensuat sensible a l’àmbit local. Des de l’anàlisi
global i de ciutat prioritzar una aproximació
humana en què les percepcions a peu de carrer i de
proximitat són protagonistes
Necessitats
Desitjos
Identitat
Propostes veïnals
Associacions

Línies d’opinió
Reivindicacions
Propostes
Activitats

Planejament
Proyectos aprobados
Diagnosis prèvies
Llicències

ors

i

s
ste

l
ua
vis
cc
ió

E

Model Ciutat

evi

SEN
SI

barr

sp
e

vis

Ent
r

re

In

cad

sp

GLOBAL

Indi

di

BL

Biodiversitat
Mobilitat
Conversió en zona de vianants
Activitat Econòmica

tu

ials

Nre. equipaments
Usos plantes baixes
Densitat
Població
Edat

s soc

Xarxe

Es

Altura humana
Observació
Escala de detall
Dinàmica del barri
Fluxos

Per

rs

’olo

ód

ci
cep

Percepció sonora

Mala olor
Olors agradables
Contaminació ambiental

Contaminació acústica
Trànsit
Activitat en planta baixa

ANÀLISI

El procés d’implantació d’una urbanització flexible partix
de l’anàlisi i la diagnosi detallades de l’àmbit d’actuació. Un
diagnòstic en què l’escala de proximitat i l’anàlisi a peu de
carrer té especial rellevància.

En este nivell també es poden identificar els corrents
d’opinió principals i les reclamacions del barri a través de les
xarxes i les plataformes digitals sobre temàtiques d’interés
que afecten el projecte.

La primera aproximació de context comença pel buidatge
d’informació, d’estudis previs i projectes a escala ciutat i
barri, amb dades i indicadors globals que aporten el marc
general del projecte.

Després d’eixa anàlisi global destaca la importància de
l’anàlisi de proximitat amb el barri i els seus veïns i veïnes
a fi d’arribar a una anàlisi compartida sensible amb el local.

OBSERVAR I ANALITZAR
ANÀLISI SENSIBLE I DE PROXIMITAT

ESCALA DETALL
Una anàlisi sensible a xicoteta escala i al detall amb
implicacions multisensorials centrat en l’escala humana.
Cada carrer i racó té les seues pròpies particularitats i
característiques que el doten d’identitat: l’activitat de les
plantes baixes, els sons, la vegetació, les olors, les textures,
la percepció de seguretat, l’accessibilitat... Estos paràmetres,
habitualment oblidats en els estudis d’anàlisi, són primordials
pel que fa a la interacció entre l’espai urbà i les persones.
És necessari realitzar una diagnosi precisa mesurant i
registrant detalls i particulars de cada un dels carrers per tal
que la proposta d’implantació responga adequadament a les
condicions específiques i requeriments de cada tram. L’estat
i tipus de paviment, la dimensió dels rastells, les transicions,
les barreres urbanes, el mobiliari urbà... han de registrar-se
en un inventari que servirà a l’hora de dissenyar la proposta
d’implantació del projecte d’urbanització flexible.
La millora del confort i de la qualitat ambiental de l’entorn urbà és
un dels principals objectius de les actuacions de transformació
i, per este motiu, la biodiversitat i el verd urbà juguen un paper
essencial. Així, caldrà estudiar i analitzar l’estat de les espècies
dels arbres estructurants i realitzar una prospecció detallada
de plantacions espontànies o informals (escocells, terrasses,
floristeries, testos a les entrades dels comerços...) que puguen
potenciar-se i sumar-se en el propòsit d’ampliar l’estructura
verda i la biodiversitat de la ciutat.

LA CIUTAT A VISTA HUMANA
Les transformacions urbanes flexibles busquen millorar
l’experiència del vianant a l’espai públic. Augmentar el
confort urbà significa conéixer en detall els aspectes que
influïxen en la relació i la interacció entre les persones i
l’entorn urbà que els envolta.

verd estructurant

elements
urbans

Són els nostres propis sentits els que ens permetran fer
una diagnosi precisa de cada un dels entorns, posant com
a protagonistes les persones i identificant les dinàmiques
d’usos, itineraris, activitats i condicions concretes de cada
un dels àmbits.

vista humana

verd base

© Leku Studio SLP

L’observació a vista humana ens permet registrar
l’experiència del vianant en tota la seua dimensió,
incorporant paràmetres sovint oblidats com les percepcions
i sensacions de seguretat, diversitat, bellesa o identitat i de
les situacions espontànies que succeïxen i construïxen el
caràcter de cada barri, carrer, edifici...

textures
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PLANTES BAIXES ACTIVADORES
Els comerços i les plantes baixes són els principals
catalitzadors d’activitat als carrers. Comerços de proximitat,
equipaments culturals, servicis, bars, restaurants, llibreries,
terrasses... són els principals generadors de fluxos d’activitat,
sinergies i identitat dels nostres carrers. Els usos de l’interior
tenen implicacions cap a l’exterior perquè construïxen el
paisatge urbà i en són part.

OBSERVAR I ANALITZAR - FITXA B

PLANTAS BAIXES

DATA
HORA
CARRER

DISTRIBUCIÓ, USOS I OCUPACIÓ DE LES PLANTES BAIXES

En este sentit, els usos de les plantes baixes repercutiran
en la configuració i en la definició del programa, així com en
la distribució dels àmbits del nou carrer o espai pacificat. El
reconeixement dels usos en planta baixa i la seua capacitat
per a generar fluxos, identitat i vincles comunitaris suposa
un factor clau que ha de sumar en positiu en la nova
distribució espacial del paisatge urbà.

Alçat A

Tindran un paper principal aquells usos en planta baixa
que promoguen activitats i valors en l’àmbit de la cultura,
l’esport, l’educació i la identitat local.
La Guia proposa a continuació dos fitxes tipus com a
ferramenta per a l’anàlisi i la recopilació de dades de
proximitat. Es tracta d’un format que pretén inspirar el
procés d’anàlisi local en relació a l’activitat en plantes baixes,
l’inventari de detalls i la possibilitat de documentar les
observacions del procés d’anàlisi a peu de carrer. Un procés
que animem que siga compartit entre personal tècnic,
representants de l’Administració, comerciants i veïnat.

Alçat B

Accés comerç

Accés Residencial

C

Accés Pàrquing

R

P

Interés Patrimonial

+

Comerç Referent

*

% USOS EN PLANTA BAIXA
Accés residencial
Comercial

© Leku Studio SLP

............%
............%

Hostaleria

............%

Altres

............%

Equipaments

............%

Locals buits

............%
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DIAGNOSI COMPARTIDA
La implicació i la participació activa de la ciutadania des del
procés d’anàlisi i diagnosi és imprescindible.
Per a això, prèviament al disseny de la intervenció, es requerix
la implicació activa de persones i entitats interessades
perquè aporten les seues idees, anhels, propostes,
necessitats... i puguen compartir i idear els àmbits, els usos
i les distribucions que millor responen a les necessitats i les
demandes del seu carrer.
L’activació d’un procés que anime a la participació des
de la fase de diagnosi enriquirà l’anàlisi amb una visió
compartida que contemple els problemes reals del barri.
La comunicació i l’explicació de la Guia amb les seues
ferramentes i metodologia d’intervenció serà necessària
perquè els diferents agents prenguen consciència i
participen activament en la transformació.

© Leku Studio SLP
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OBSERVAR I ANALITZAR - FITXA A

ANÀLISI SENSITIVO

DATA
HORA		
CARRER

+ 65

................%

25-64

................%

15-24

................%

0-14

................%

Carril bici

SI

NO

Carril bus

SI

NO

Nre. carrils

..........

Eix bàsic
Eix local
Eix veïnal

OBSERVACIÓ ESTÀTICA DEL CARRER 30’ (diversos punts)
Paràmetres a identificar:

Espècie

.........................
.........................
.........................

Nombre

.........................

Porte mitjà

Gran
Mitjà
Jove

ACCESSIBILITAT
PAVIMENTT MOBILIARI

POBLACIÓ

Edats

Eix estructurant

VEGETACIÓ ESTRUCTURAL

.............. Hab/Ha

TIPUS DE VÍA

Densitat

MOBILITAT

PARÀMETRES LOCALS
Bancs

................

Aparcabicis

................

Papereres

................

Lluminàrie

................

Vorera

................

Rastell

................

Gual

................

Ferramentes:

Notes:

· Fluxos de vianants
· Sons
· Olors
· Colors i tons
· Textures

OBSERVACIÓ DINÀMICA DEL CARRER (passeig prospectiu)
Paràmetres a identificar:

Ferramentes:

Notes:

· Detalls constructius
· Vegetació espontània
· Aparadors
· Sòcols
· Façanes

INVENTARI DE DETALLS I PARTICULARITATS

Ferramentes:

Notes:

© Leku Studio SLP
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OBSERVAR I ANALITZAR - FITXA B

PLANTAS BAIXES

DATA
HORA		
CARRER

DISTRIBUCIÓ, USOS I OCUPACIÓ DE LES PLANTES BAIXES

Alçat A

Alçat B

Accés comerç

Accés Residencial

C

Accés Pàrquing

R

P

Interés Patrimonial

Comerç Referent

+

*

% USOS EN PLANTA BAIXA
Accés residencial
Comercial
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............%
............%

Hostaleria

............%

Altres

............%

Equipaments

............%

Locals buits

............%
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04

MANUAL
OPERATIU
Com ho fem?

Metodologia i ferramentes d’actuació urbana per
a fer efectiva una transformació flexible,
progressiva i consensuada
ESTABLIR ESTRATÈGIES

DEFINIR L’ESTRATÈGIA D’ACTUACIÓ
Emergència

Flexible / Adaptativa

Acupuntura

Normativa/Usos

MATRIU DEL PAISATGE (MAP)
Malla base d’ordenació

Modular

Extensible i Adaptativa

IDENTITAT I DISSENY

CONSENSUAR I REORDENAR

Estètica

Creativitat

Identitat locallocal

FERRAMENTES D’ACTUACIÓ
Elements urb. Adaptatius

Ecosistema gràﬁc

Mobiliari complementari

Guia de naturalització

Kit d’elements adaptatius

Taulell gràﬁc

Catalitzadors lúdics

Selecció d’espècies

Fitxa prototipable

Codi de color

Mobiliari accessible / adaptat

Manteniment i sostenibilitat

Sistema de combinacions

Senyalització especíﬁca

Mobilitat sostenible

PROCÉS DE CODISSENY
IMPLANTAR

PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ

ESTRUCTURA I ORDENACIÓ

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ

Foment de la biodiversitat

f

r
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04.1 ESTRATÈGIES
D’ACTUACIÓ
URBANA

EMERGÈNCIA / RESILIÈNCIA

USOS / NORMATIVA
REVERSIBILITAT

REVERSIBILITAT

COST

COST

REQUERIMENTS

REQUERIMENTS

DURABILITAT

DURABILITAT

NATURALITZACIÓ

NATURALITZACIÓ

CONFORT

CONFORT

Estratègies de pacificacions puntuals a través de
mesures normatives municipals que modifiquen l’ús
habitual de l’espai públic en favor d’usos socials i espais
per a les persones.

Transformacions d’emergència de l’espai públic en
què la facilitat i l’agilitat d’implementació de canvis
són primordials per a actuar davant de situacions
inesperades com la generada per la pandèmia de la
COVID-19.

ACUPUNTURES

FLEXIBLE / ADAPTATIVA
REVERSIBILITAT

REVERSIBILITAT

COST

COST

REQUERIMENTS

REQUERIMENTS

DURABILITAT

DURABILITAT

NATURALITZACIÓ

NATURALITZACIÓ

CONFORT

CONFORT

Noves tipologies d’intervenció per al reciclatge i la
transformació dels carrers de manera àgil i flexible. Les
actuacions flexibles i adaptatives permeten implantar
nous models urbans introduint canvis funcionals i de
paisatge de manera progressiva i consensuada.

© Leku Studio SLP

Acupuntures urbanes planificades i en xarxa que
permeten generar un gran impacte transversal i
distribuït. L’adequació de passos de vianants per a ferlos més segurs i verds són un bon exemple d’este tipus
d’intervencions.

35

ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ
USOS / NORMATIVA
Reversibilitat 			Cost
Requeriments 		
Durabilitat
Naturalització 		
Confort
Estimació aproximada del cost (PEM): 5

-10€/m2

Estratègies de pacificacions puntuals a través de mesures
normatives municipals que modifiquen l’ús habitual de
l’espai públic en favor d’usos més socials i espais per a les
persones.
Cas d’estudi:

Plaça del Ayuntament, València

Esta iniciativa suposa el tancament al trànsit rodat de
nombrosos eixos viaris de la ciutat el primer cap de setmana
de mes, recuperar estes vies com a espais de passeig i oci
per a la ciutadania i oferir espai per al joc, l’esplai, la trobada...

ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ
EMERGENCIA / RESILIENCIA

Reversibilitat 			Cost
Requeriments 		
Durabilitat
Naturalització 		
Confort
Estimació aproximada del cost (PEM): 15- 20€/m2
Criteris i ferramentes per a la transformació de l’espai públic
en què la facilitat i l’agilitat d’aplicació són primordials per a
actuar davant de situacions d’emergència com la generada
per la COVID-19.
Cas d’estudi:

Logronyo, Carrers Oberts

L’estratègia d’adaptació dels carrers de Logronyo perseguix
un repartiment més equilibrat i just de l’espai a la ciutat.
Respon també a la lluita contra el canvi climàtic i la seua
posada en marxa s’ha vist accelerada a causa de la pandèmia
provocada per la COVID-19.
Les mesures van incloure intervencions lleugeres i ràpides a
base de pilons i pintura que es van estendre pels barris per
a afavorir el distanciament entre persones.

© Leku Studio SLP
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ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ
FLEXIBLE / ADAPTATIVA
Reversibilitat 			Cost
Durabilitat
Requeriments 		
Naturalització 		
Confort
Estimació aproximada del cost (PEM):

40 -50€/m2

Noves tipologies d’intervenció per al reciclatge i
transformació dels carrers de manera àgil i flexible. Les
actuacions flexibles i adaptatives permeten implantar nous
models urbans introduint canvis funcionals i de paisatge
de manera progressiva i consensuada.
Cas d’estudi:

Programa Superilles, Barcelona

El programa és una ferramenta per a reorganitzar la ciutat
de manera que el vianant siga qui té la prioritat real, seguit
de la bicicleta i el transport públic. Els objectius principals
són millorar les condicions ambientals de la ciutat i guanyar
espai públic de qualitat per a les persones i, d’esta manera,
afavorir les funcions socials d’interacció, estada, salut i
recreació dels carrers.

ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ
ACUPUNTURES

Reversibilitat 			Cost
Requeriments 		
Durabilitat
Naturalització 		
Confort
Estimació aproximada del cost (PEM): 150 - 200€/m2
Acupuntures urbanes planificades i en xarxa que permeten
generar un gran impacte transversal i distribuït. L’adequació
de passos de vianants per a fer-los més segurs i verds són un
bon exemple d’este tipus d’intervencions.
Cas d’estudi:

Passos de vianants verds, Pamplona

Consistix a eixamplar, protegir i naturalitzar els entorns dels passos
de vianants de la ciutat. Microintervencions al llarg de tota la ciutat
que busquen dotar els vianants de més espai i, així, incrementarne la seguretat i crear noves àrees de descans i de relació per a les
persones veïnes dels barris.
Unes actuacions que busquen, a més, augmentar la
permeabilització i la despavimentació millorant el drenatge
natural de les calçades.

© Leku Studio SLP
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04.2. MATRIU DEL
PAISATGE
FLEXIBLE

La matriu del paisatge (MAP) establix l’orde d’una estructura oberta, flexible i incremental
que definix les lleis essencials del nou paisatge urbà. El sistema no predetermina formalitzacions
ni distribucions concretes, si bé assenta una sèrie de paràmetres d’orde i disseny essencials que
configuren un suport espacial dinàmic, adaptable a variables i condicionants diversos.

MATRIU DEL PAISATGE

ESTRUCTURA FLEXIBLE I ESCALABLE
La MAP establix una malla reticular
escalable i adaptable a la diversitat
tipològica d’espais urbans de la ciutat.
Un orde capaç de reprogramar els carrers
amb un nou teixit estructural que recicle
la urbanització existent.

60°

120°

Es definix una retícula d’acord amb dos directrius
principals a 60° superposada a una xarxa ortogonal
secundària, la qual cosa garantix una gran adaptabilitat.
L’objecte geomètric base, el rombe, es concep com la
forma d’origen sobre la qual es creen les ferramentes
d’actuació. El rombe aporta un alt nivell d’agregabilitat
i de disposicions tant en composicions d’alineació a
eixos de carrer com a estructures més orgàniques o
desfragmentades.

0,58

2,00

60°
0,58

La malla conforma l’orde geomètric base, el tauler de joc, la
partitura… sobre el qual compondre un paisatge dinàmic
capaç d’adaptar-se a variables i condicionants que oferix un
suport obert a la participació i el codisseny.

© Leku Studio SLP
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CONTEXT, IMAGINARI LOCAL I IDENTITAT GRÀFICA

Època: Segle XV
Estilo: Gòtic-Mudèjar
Geometria: Estrela radial de triangles
alterns blancs i blaus de costat menor còncau
que esdevenen en rosetes quadrifoliades de
fulles bicolors angulars d’enllaç.

Època: Segle XV
Estilo: Gòtic-Mudèjar
Geometria: Dos bandes diagonals blaves
sobre fons blanc amb marc de circells en
espirals. Escut simplificat del Regne de
València.

Època: Segle XV
Estilo:Gòtic-Mudèjar
Geometria: Palmetes blanques de quatre
puntes arredonides amb perforació central i
entrellaçades en negatiu que delimiten un
rectangle central amb losanges en espiral.

Època: 1ª mitat segle XVII
Estil: Barroc inicial
Geometria: Combinació de models de flor
de lis estilitzada, en negatiu i en diagonal, i
cartabó (mitadat, mocadoret) en blau.

Època: 1740-50
Estil: Barroc Ple
Geometria: Format gran de pam valencià.
Banda diagonal mixtilínia, lis peònia, roseta
quarterada.

Època: 1860-1870
Estil: Neoclàssica
Geometria: Dos eclipsis aplatades, croades,
formant un espai central ocupat per un floró
de huit acants-atauric simples, amb estams i
boles en base, en disposició circular.

Època: 1880-1890
Estil: Eclecticisme. Mosaic
Geometria: Creu en aspa amb braços
denticulats i acabats en punta amb losange
central denticulada i creu interior; quatre
rombes amb un vèrtex rom en les quatre
comissures amb creu interior.

Època: 1870-1880
Estil: Eclecticisme. Mosaic
Geometria: Una creu de costats zenitals
sorgix d’una losange central els vèrtexs
horitzontals de la qual s’enllacen a dos
eclipsis partides.

Època: 1800-1820
Estil: Azulejería de serie s.XIX
Geometria: Semicirculs i quarts de circul
secants en bordes vert oliva i ombrejats de
rallats.

Font: Museo del Azulejo de Onda (www.museoazulejo.org)
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MATRIU DEL PAISATGE

IDENTITAT I DISSENY

La guia busca garantir la qualitat en el
disseny i en la composició del paisatge
urbà sensible a identitats locals de
carrers i barris de la ciutat. Les actuacions
flexibles i adaptatives afavorixen la
innovació en el disseny i fomenten la
creativitat en la configuració de carrers
atractius, vitals i amb caràcter propi.
Per a això es desenvolupa un ecosistema de recursos i
criteris de disseny que partixen de la riquesa creativa de
l’artesania local. La ceràmica valenciana amb arrelament i
identitat pròpia oferix un immens univers gràfic i cromàtic
amb presència en els paisatges de la ciutat, en els paviments
domèstics, en les arts decoratives, en els elements urbans…
Són eixos components paisatgístics urbans, però al seu
torn domèstics, identitaris… i per un altre costat allò que és
modular, escalable i geomètric del taulellet, els que inspiren
l’ecosistema gràfic de la guia.

El taulellet o taulell gràfic

La definició d’una sèrie de taulells gràfics amb diferents graus
de complexitat que, recolzant-se en la base geomètrica de
la matriu, oferixen un ventall de possibilitats d’aplicació
immensa. Una pavimentació gràfica per a humanitzar,
domesticar i donar calidesa a calçades i carrers com si
es tractara d’un pis de taulellets o taulells. Taulells gràfics
que partixen d’una geometria regular i evolucionen cap a
seriacions més orgàniques i amb identitat pròpia.

Cromatisme

La carta de colors proposada, beu també dels rojos, ocres
i blaus molt presents en el paisatge valencià amb gammes
rogenques, blavoses i ocres que busquen en els colors
terrosos més primaris i en els marins un vincle amb l’entorn
natural.

Dissenyadors locals

El taulell gràfic permet un gran desplegament de dissenys
creatius partint de la base comuna que establix la matriu.
Enriquir les sèries per mitjà de la col•laboració d’artistes i
dissenyadors locals dels barri objecte de l’actuació possibilita
dotar el taulell gràfic de caràcter i identitat pròpia.

© Leku Studio SLP
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04.3 FERRAMENTES
D’ACTUACIÓ
URBANA

KIT DE MOBILIARI ADAPTATIU

Rombo

Origami

Asiento

Jardinera / parterre

ECOSISTEMA GRÀFIC

Vegetal

El kit d’elements urbans adaptatius es dissenyen a fi
d’oferir un alt grau d’agregabilitat, versatilitat i adaptació
per a intervindre sobre la urbanització preexistent. L’anàlisi
i la identificació dels tipus urbans (carrers, avingudes,
encreuaments…) determina, juntament amb els usos, la
forma, la geometria, la modulació i la dimensió dels elements
i els dota de flexibilitat i capacitats per a donar resposta als
requeriments funcionals i d’adaptació a les preexistències
urbanes.

L’ecosistema gràfic de la guia oferix els recursos gràfics
i directrius de disseny partint de la matriu. Açò garantix
una composició coherent i ordenada del nou paisatge
així com la comprensió i lectura de les actuacions
flexibles. L’ecosistema gràfic és una estructura oberta
a ser complementada i enriquida amb noves sèries i
desenvolupaments gràfics que es basen en les regles i
directrius comunes.

GUIA DE NATURALITZACIÓ

ELEMENTS COMPLEMENTARIS
L

Laurel

Troncs adaptats

Hotel d’insectes

Laurus nobilis

Punt de reparació bici

La selecció d’elements complementa el kit adaptatiu
amb la incorporació de mobiliari urbà
d’interés pel seu valor lúdic, social i natural i el seu
disseny sensible als principis que es perseguixen en les
actuacions. Es tracta d’elements existents en el mercat
que aporten funcionalitats específiques de valor per a
la configuració i l’equipament dels nous carrers i places.

© Leku Studio SLP

Lentisco

Pistacia lentiscus

M

S

P

V/O

Ajedrea

Satureja montana

Una de les prioritats que preveuen les actuacions flexibles
és la incorporació de vegetació per a la millora del confort
ambiental dels espais i la seua naturalització. Este apartat
de la guia, que recopila una selecció d’espècies propícies
en estes actuacions i establix els criteris generals per a un
manteniment sostenible, es redacta en col•laboració amb
l’Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins i el Servici de
Jardineria Sostenible.
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04.3 FERRAMENTES D’ACTUACIÓ URBANA

ECOSISTEMA GRÀFIC
L’ecosistema gràfic oferix les ferramentes gràfiques i les directrius
de disseny que garantixen la composició coherent i ordenada del nou
paisatge, així com la comprensió en la lectura de les actuacions flexibles.
És una base oberta a ser complementada i enriquida amb noves sèries i
desplegaments gràfics que compartisquen les regles base en comú.

Taulell Gràfic

Sèries Gràfiques

Codi de Color

Codi de
Senyalització

Paviments Lúdics

© Leku Studio SLP

45

~~~mW~ij
~~~~~
© Leku Studio SLP

46

Guia de disseny per a la transformació sostenible de l’espai públic de València

ECOSISTEMA GRÀFIC

TAULELL GRÀFIC

Sèrie de possibilitats geomètriques i escalabilitat del
taulell gràfic en desenvolupament sobre l’estructura
reticular base

VARIABLES GEOMETRIQUES

© Leku Studio SLP

ROMBE

ORIGAMI

TRENAT

CONFETI

ORGÀNIC

VEGETAL

ESCACS

TEIXIT

ZIG ZAG
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TAULELL GRÀFIC
SERIES GEOMETRIQUES

ROMBE

ORIGAMI

TRENAT

© Leku Studio SLP

48

Guia de disseny per a la transformació sostenible de l’espai públic de València

CONFETI

ORGÀNIC

VEGETAL

© Leku Studio SLP
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ESCACS

TEIXIT

ZIG ZAG
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TAULELL GRÀFIC
CASOS POSSIBLES D’APLICACIÓ
CAS 01: ROMBE
El Rombe s’estén sobre l’orde base de
la matriu establint un patró regular,
ordenat i formalment identificable que
dibuixa una estructura recognoscible i
clara. L’escalabilitat del rombe permet
combinar
diferents
dimensions
del taulell i s’adapta a les diverses
disposicions.

CAS 02 : ORIGAMI
L’origami es distribuïx sobre la matriu
base en una disposició orgànica que
evoca motius naturals. Una distribució
no reglada i amb un grau d’aleatorietat
major. L’aplicació permet l’escalabilitat
i el joc d’intensitats del patró amb
major o menor densitat d’aplicació.

CAS 03 : VEGETAL
Les geometries corbes dibuixen un
patró de caràcter vegetal que de
manera orgànica i escalable dibuixa
un paviment suggeridor i amable
en les formes. La introducció de la
geometria corba aporta riquesa i obri
un ventall de possibilitats interessants
d’aplicar.

© Leku Studio SLP
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TAULELL GRÀFIC
INTENSITAT

INTENSITAT DE PINTURA SEGONS LA
DEFINICIÓ DELS ÀMBITS

DEFINICIÓ D’ÀMBITS

La intensitat i la concentració de la pintura permet
establir un gradient des dels espais completament de
vianants a les zones de coexistència amb la bici o el
cotxe a velocitat reduïda. Amb una major intensitat
s’estén el taulell gràfic per a senyalitzar els espais
purament de vianants i una menor intensitat en els
espais mixtos o compartits.

ESCALABILITAT I ADAPTABILITAT
DEL PATRÓ
La malla d’ordenació base que establix la matriu
permet una fàcil escalabilitat i extensió del taulell gràfic
segons un orde i correlació. Açò facilita la flexibilitat i
l’adaptació a diferents espais i formes urbanes.

© Leku Studio SLP
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ECOSISTEMA GRÀFIC

CODI DE COLOR

GAMMES DE COLORS
PRINCIPALS
S’establix una gamma de colors
que integra els rojos i els ocres com
a colors càlids vinculats als tons
terrosos i els blaus més marins.
Es tracta de gammes recognoscibles
en l’entorn i amb fàcil integració en
el paisatge urbà. Són gammes que
permeten aconseguir intensitats de
color capaços de destacar i ressaltar,
característica requerida habitualment
en este tipus d’intervencions en què
s’actua directament sobre la calçada.
Es definixen uns colors principals
i combinacions possibles oberts a
poder ser matisats amb algun altre
to de la gamma o complementari
segons el cas.

Gamma rojos

cmyk

rgb

9 96 78 0
221 48 64

cmyk

9 69 54 1

cmyk

8 30 32 0

rgb

223 111 105

Gamma ocres

cmyk
rgb

15 58 99 2
211 126 42

cmyk

0 32 86 0

cmyk

6 13 50 0

rgb

252 181 63

Gamma blaus

cmyk

89 46 47 18

rgb

20 101 112

cmyk

63 21 18 0

cmyk

39 11 11 0

rgb

95 166 191

PINTURA
Tota superfície de pintura a la via pública
que presente una amplària major a
30cm, ha d’implantar-se amb sistema
antilliscant en pre-barrejat o postmesclat. Aquesta pintura presentarà
un valor mínim de resistència al
lliscament de 55 unitats SRT (classe
S3) certificada en el laboratori segons
norma UNE-EN 1436.

rgb

231 185 165

COMBINACIONS RECOMANADES

© Leku Studio SLP
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rgb

239 214 146

rgb

154 196 214

ECOSISTEMA GRÀFIC

CODI DE SENYALITZACIÓ

SENYALITZACIÓ
TIPOGRAFIA
HELVÉTICA NEUE
Es proposa la utilització de la tipografia oficial de
l’Ajuntament de València amb la finalitat d’unificar el
codi de senyalització

ABCDEFGHIJK
LMNÑOPQRST
UVWXYZ

123456789
CIUTAT DE
VALÈNCIA

© Leku Studio SLP
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*Els símbols complementaris de senyalització vertical i
horitzontal, així com els informatius, hauran de seguir els
criteris que marque la Secció de Normalització Documental,
Imatge Corporativa i Reprografia del Ajuntament de
València i el servei de Mobilitat Sostenible.

© Leku Studio SLP
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ECOSISTEMA GRÀFIC

PAVIMENTS LÚDICS

D01. SAMBORI

D02. BOT 5m

D03. TWISTTER

© Leku Studio SLP
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Integració de la dimensió lúdica en el disseny i la
planificació del paisatge urbà que reconeix el dret al joc
espontani de xiquetes i xiquets als carrers a través dels
paviments creatius i jugables.

D05. CERCLES / DIANA

D06. ESPIRAL

D07. SAMBORI CARAGOL

© Leku Studio SLP

D08. SOPA DE LLETRES
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04.3 FERRAMENTES D’ACTUACIÓ URBANA

KIT D’ELEMENTS
ADAPTATIUS
Sèrie d’elements urbans estratègics dissenyats per
a oferir un alt grau d’agregabilitat, versatilitat i
adaptació a espais tant en disposició lineal com en
entorns oberts.

A
Hidro-parterre

B
Hidro-jardinera

C
Node biodiversitat

D
Fita

E
Banca

F
Travessa

G
Parasol

© Leku Studio SLP
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KIT D’ELEMENTS ADAPTATIUS

ELEMENTS I MODULACIÓ
El disseny i la geometria del kit d’elements adaptatius té com a base geomètrica l’estructura
d’ordenació establida en la matriu del paisatge flexible que en garantix l’agregabilitat i la
correlació amb els patrons gràfics. La dimensió i l’elecció dels elements busquen donar resposta a les
demandes de confort, naturalització i revitalització dels espais així com a l’adaptació dels carrers a
una escala humana i sensible a les necessitats de les persones.
Hidro-parterre

Node biodiversitat

Hidro-jardinera

Fita

L’hidro-parterre permet la plantació de vegetació de port
mitjà-baix i oferix un suport al verd en un primer nivell que
complementarà una disposició de la vegetació a tres nivells.
L’hidroparterre incorpora un sistema de hidroreg basat
en un depòsit acumulador que millora l’eficiència en el
manteniment i el reg de la vegetació.

La despavimentació de l’asfalt oferix una superfície permeable
sobre la qual plantar espècies amb baixos recursos hídrics
i també arbratge. Els estrats que s’establixen en el node
de biodiversitat garantixen el drenatge natural i sostenible
per capes de diferent granulometria que milloren les
característiques drenants del terreny preexistent.

L’hidro-jardinera oferix un contenidor amb major capacitat
de terra, la qual cosa permet la plantació d’espècies de port
mitjà-alt que completa l’estructura del verd a nivell mitjà i
mitjà-alt. L’hidrojardinera incorpora també un sistema de
hidroreg basat en un depòsit acumulador en la base que
millora l’eficiència en el manteniment i el reg de la vegetació.

Es tracta d’una peça que per la seua dimensió oferix una gran
versatilitat com a element de separació i protecció d’espais
pacificats que, al seu torn, pot utilitzar-se com a seient individual
capaç d’agregar-se i crear diferents conjunts i estructures
d’estada i delimitació. Es proposa en formigó per l’ús com a
element delimitador i en estructura lleugera d’acer i plàstic
reciclat o equivalent per a usar-se com a banc individual.

Alçat

Planta

© Leku Studio SLP
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Banca

Travessa

Les característiques de modularitat i agregabilitat fan de
la banca un complement per a la creació de superfícies
polivalents per a l’estada, el joc, la trobada... així com per a
l’estructuració i distribució d’espais.

Per la seua versatilitat i senzillesa, la travessa en plàstic reciclat o
en fusta oferix un element que complementa el kit com a peça
per a la conformació de grades, plataformes...

ALTRES ELEMENTS INCORPORABLES
Tòtem

Para-sol

L’element del para-sol respon a la necessitat d’integrar
espais d’ombra en els nous espais guanyats per al vianant.
Es tracta d’un element modular i lleuger que es basa en la
matriu geomètrica i possibilita l’agregabilitat en conjunts de
para-sols que generen pèrgoles d’ombra i espais d’estada.
La base del para-sol té la mateixa geometria que l’element
banca o hidroparterre, la qual cosa permet crear conjunts
d’estada amb vegetació.

© Leku Studio SLP

Com a element de comunicació i senyalització urbana es
proposa el tòtem, que oferix el suport per a socialitzar,
indicar i informar de les actuacions realitzades així com de
senyalitzar direccions, itineraris de vianants, jocs, espècies
plantades als parterres i jardineres... El tòtem es compon
d’un element vertical d’estructura metàl•lica sobre la qual
es fixa el panell informatiu i una base sòlida de les mateixes
dimensions i geometria que les jardineres i la banca.
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KIT D’ELEMENTS ADAPTATIUS

HIDRO-JARDINERA
OBJECTIUS
Augment de la biodiversitat i integració de vegetació urbana de port mitjà-alt com a element de
confort ambiental, reducció de l’empremta de calor i qualitat paisatgística

DIMENSIÓ:
Mòdul: 200 x 115 x 96cm

VEGETACIÓ SUGGERIDA:
Port
alt

Arbustiva

MATERIALS:

Vivaç

Acer galvanizat
(estructura)

XAPA DRENANT
• Xapa drenant d’acer galvanitzat
• Perforació de la base drenant
per al pas de metxes
• Perforació per al pas i la subjecció
del tub respirador

COS DE LA JARDINERA
• Cos de la jardinera a base de xapa
d’acer galvanitzat de 6 mm de grossària

XAPA BASE DE LA JARDINERA
• Xapa de reforç i suport interior a base
d’acer galvanitzat
• Sobreeixidor cilindric a base d’acer
galvanitzat
• Xapa base d’acer galvanitzat

FIXACIÓ DE PEUS REGULABLES
• Xapa de fixació dels peus d’acer
galvanitzat

© Leku Studio SLP
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ESPECIFICACIONS

H.01_ Substrat + terra adobada i tamisada o terra de jardineria
H.02_ Làmina drenant nodular de polietilé
H.03_ Xapa d’acer galvanitzat pintat de 6 mm de grossària
H.04_ Connector absorbent d’aigua amb metxes conductores de cotó
H.05_ Grava de pedrera de pedra granítica
H.06_ Xapa de reforç interior i suport de la xapa drenant
H.07_ Depòsit d’aigua del sistema hidrojardinera
H.08_ Xapa de fixació dels peus a base d’acer galvanitzat
H.09_ Peus axiformes de suport amb possibilitat de fixació a calçada
H.10_ Sobreeixidor conformat a base de cilindre d’acer galvanitzat
H.11_ Xapa drenant a base d’acer galvanitzat
H.12_ Perforació per al pas i subjecció del tub respirador de PVC
H.13_ Perforació de la base drenant per al pas de les metxes

Definició geomètrica

Xapa suport base

Xapa drenant

© Leku Studio SLP
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KIT D’ELEMENTS ADAPTATIUS

HIDRO-PARTERRE
OBJECTIUS
Augment de la biodiversitat i integració de vegetació urbana de port mitjà-baix com a
element de confort ambiental, reducció de l’empremta de calor i qualitat paisatgística

DIMENSIÓ:
Mòdul: 200 x 115 x 48cm

VEGETACIÓ SUGGERIDA:

Arbustiva

Vivaç

MATERIALS:
Acer galvanitzat
(estructura)

XAPA DRENANT
• Xapa drenant d’acer galvanitzat
• Perforació de la base drenant per al
pas de metxes
• Perforació per al pas i subjecció del
tub respirador

COS DE LA JARDINERA
• Cos de la jardinera a base de xapa
d’acer galvanitzat de 6 mm de grossària

XAPA BASE DE LA JARDINERA
• Xapa de reforç i suport interior a base
d’acer galvanitzat
• Sobreeixidor cilíndric a base d’acer
galvanitzat
• Xapa base d’acer galvanitzat

FIXACIÓ DE PEUS REGULABLES
• Xapa de fixació dels peus a base
d’acer galvanitzat

© Leku Studio SLP
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ESPECIFICACIONS

H.01_ Substrat + terra adobada i tamisada o terra de jardineria
H.02_ Làmina drenant nodular de polietilé
H.03_ Xapa d’acer galvanitzat pintat de 6 mm de grossària
H.04_ Connector absorbent d’aigua amb metxes conductores de cotó
H.05_ Grava de pedrera de pedra granítica
H.06_ Xapa de reforç interior i suport de la xapa drenant
H.07_ Depòsit d’aigua del sistema hidrojardinera
H.08_ Xapa de fixació dels peus a base d’acer galvanitzat
H.09_ Peus axiformes de suport amb possibilitat de fixació a calçada
H.10_ Sobreeixidor conformat a base de cilindre d’acer galvanitzat
H.11_ Xapa drenant a base d’acer galvanitzat
H.12_ Perforació per al pas i subjecció del tub respirador de PVC
H.13_ Perforació de la base drenant per al pas de les metxes

Definició geomètrica

Xapa suport base

Xapa drenant

© Leku Studio SLP
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KIT D’ELEMENTS ADAPTATIUS

NODE BIODIVERSITAT
OBJECTIUS
Permeabilització, despavimentació, augment del verd urbà i naturalització de la ciutat.

DIMENSIÓ:
Variable i escalable

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES

Nod.01_ Terreny natural compactat al 95 %.
Nod.02_ Subbase granular per a drenatge de 18 a 25 mm i 20 cm de grossària
Nod.03_ Base de terra francoarenosa de 20 cm de profunditat.
Nod.04_ Base de plantació de terra vegetal de 50 cm de profunditat
Nod.05_ Tall de paviment existent, despavimentació i excavació del terreny existent
Nod.06_Platina d’acer galvanitzat e=10mm amb fonamentació pròpia perimetral
Nod.07_ Plantació de selecció d’espècies + corfa de pi de 10 mm de grossor
VEGETACIÓ SUGGERIDA:
Port
alt

Arbustiva

0.10

Vivaç

0.01
3,00 %

Nod.06
0.10

Nod.07

3,00 %

Nod.05
Nod.04

0.50

Nod.07

0.01

Nod.06
Nod.05

Nod.06

Nod.04

Nod.03

0.15

Nod.02

0.20

Nod.01

0.20

Nod.02

0.50

0.15

Nod.03

Nod.06
Nod.05

Nod.01

Nod.05

Nod.04

Nod.03
Nod.02
Nod.01

Nod.04

Nod.03
Nod.02
Nod.01
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KIT D’ELEMENTS ADAPTATIUS

FITA AGREGABLE

OBJECTIUS
Creació d’espais d’estada, flexibles i limitació i protecció d’espais de vianants.

DIMENSIÓ:
Módulo: 100 X 58 x 48cm

MATERIALS:
Op.1: Llistons
Plàstic reciclatge

Op.2: Llistons
Fusta certificada

Op. 3: Llistons
Palla d’arròs

ESPECIFICACIONS:

Acer galvanitzat
(estructura)

Bloc
Formigó

Hit.01_ Ancoratge amb caragol i resina o morter a paviment
Hit.02_ Formigó blanc decapat i hidrofugat
Hit.03_ Caragol de fixació mecànica reforçat amb resina a paviment
Hit.04_ Xapa d’acer galvanitzat pintat de 6-8 mm de grossària
Hit.05_ Perfil a base de polietilé reciclat / fusta certificada / palla d’arròs extrudit
Hit.06_ Perfil estructural de suport i fixació de llistons per mitjà de caragolam

FITA DE FORMIGÓ AGREGABLE
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KIT D’ELEMENTS ADAPTATIUS

BANCA MODULAR
OBJECTIUS
Creació d’espais d’estada, joc, trobada...flexibles, adaptables i extensibles.

DIMENSIÓ:
Módul: 200 x 115 x 48cm

MATERIALS:
Op.1: Llistons
Plàstic reciclatge

Op.2: Llistons
Fusta certificada

Op. 3: Listones
Paja de Arroz

Op. 4: Acer
galvanizat

SUPERFÍCIE DE LLISTONS
• Llistons de 40x35 mm a base de
polietilé reciclat o fusta amb certificat
d’origen o palla d’arròs extrudit

COS DE LA BANCA
• Xapa de fixació dels peus a base
d’acer galvanitzat
• Cos de la banca amb suport
perimetral per als llistons a base de
xapa d’acer galvanitzat de
6 mm de grossària

PEUS REGULABLES
•
Peus de suport regulables i
anivellables caragolats mecànicament
al cos de la banca

© Leku Studio SLP
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ESPECIFICACIONS

Banc.01_ Peus axiformes de suport amb possibilitat de
fixació a calçada per mitjà de caragols
Banc.02_ Element estructural a base de xapa d’acer
galvanitzat pintat de 6 mm de grossària amb acabat pintat
Banc.03_ Llistons de secció 40x35 mm i llargària variable
de polietilé reciclat / fusta certificada / palla d’arròs
Banc.04_ Suport per a la fixació dels peus regulables d’acer
galvanitzat pintat de 6 mm de grossària
Banc.05_ Suport perimetral de suport a base de xapa
d’acer galvanitzat pintat per a fixació de llistons

Definició geomètrica
R0.20

0.9

5

0.9

R0.05

0.48

60°

60°

R0.05

5

120°

120°

0.9

5

1.90

0.9

5

Banc.01

Banc.02

Banc.04

Banc.03

R0.20

Agregabilitat

Cos estructural
2.00

60°

120°
1.1

.15

5

1

1.15

60°

120°

120°

H.03
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Banc.05

KIT D’ELEMENTS ADAPTATIUS

TRAVESSA

OBJECTIUS
Creació d’espais d’estada informals, a escala infantil, que fomenten el joc, la trobada...
flexibles, adaptables i extensibles.

DIMENSIÓ:

Mòdul: 230 x 26 x 16cm

MATERIALES:
Op.1: Bigues
Plàstic reciclat

Op.2: Bigues
Fusta certificada

Op. 3: Bigues
Palla d’arròs

SISTEMA DE FIXACIÓ
• Femella de fixació amb cap pla i
pintat.

• Femella de fixació amb cap pla i
pintat.

• Tac de fusta / metàl•lic de 10 mm de
diàmetre + resina de fixació

ELEMENT BASE
• Biga de plàstic reciclat o ecotravessa de pi
tractades a l’autoclau

© Leku Studio SLP
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ESPECIFICACIONS

Trav.01_ Biga de plàstic reciclat o ecotravessa de pi tractades
a l’autoclau de secció 26x16 cm, raspallades i cairades
Trav.02_ Barra tubular d’acer galvanitzat de 25 mm de
diàmetre, corrugada en la base i amb interior roscant en la
part superior
Trav.03_ Femella de fixació amb cap pla d’acabat arredonit,
pintada
Trav.04_ Tac de fusta / metàl•lic de 10 mm de diàmetre +
resina de fixació

© Leku Studio SLP
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KIT D’ELEMENTS ADAPTATIUS

AGREGACIONS I COMBINACIONS

A+A

D+D

A+B

A+F

B+E

C+D

A+B+D

A+B+F+H
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F+F

A+D

A+A+F

A+B+D+E
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C+E+F+G

AGREGACIONS I COMBINACIONS
CASOS D’APLICACIÓ AL CARRER

DISPOSICIÓ EN ALINEACIÓ
En els trams de carrers troncals amb
alineació viària, rastells i altres elements
urbans preexistents, la geometria i
l’agregabilitat dels elements permet
adaptar-se a una disposició en alineació
regular que possibilita establir límits,
redistribuir i protegir els espais s’estada i
exclusivament de vianants en relació amb
els espais de coexistència o viaris. Esta
disposició permet realitzar separadors
lineals propicis per a eixos i carrers en
procés de pacificació.

DISPOSICIÓ EN ROMBE
L’organització en rombe o nodes permet
també l’alineació a carrer i a vial en
una distribució més oberta que integra
fluxos diagonals entre els espais i oferix
una possibilitat de recorreguts creuats i
fluids entre espais amb diferent nivell de
pacificació.

© Leku Studio SLP
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AGREGACIONS I COMBINACIONS
CASOS D’APLICACIÓ PLAÇA
DISPOSICIÓ LINEAL
En encreuaments de carrer i espais
oberts de format plaça, les agrupacions
d’elements permeten conjunts més lliures.
La disposició en alineació pot ser també
d’interés amb l’objectiu de crear espais
d’estada orientats a una direcció concreta
o que vullguen compondre un espai
estructurat d’una forma regular.

DISPOSICIÓ EN ROMBE
L’agrupació en rombes en espais oberts
genera punts de vegetació i agrupacions
d’estada que, a manera de nodes,
conquisten els espais de manera flexible
i aporten riquesa en els fluxos i les visuals
diagonals creant un paisatge obert i lliure.

DISPOSICIÓ ORGÀNICA
La versatilitat geomètrica d’agregació
dels elements possibilita una distribució
altament orgànica i desfragmentada que,
a pesar de seguir l’orde geomètric base,
permet disposicions complexes i singulars
i crea, així, un paisatge desfragmentat i
divers en els espais i les distribucions.

© Leku Studio SLP
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04.3 FERRAMENTES D’ACTUACIÓ URBANA

CATÀLEG
D’ELEMENTS
Esta selecció d’elements complementa el kit adaptatiu amb
la incorporació de mobiliari urbà d’interés pel seu valor
lúdic, social i natural i un disseny sensible als principis que
es perseguixen en estes actuacions.
ELEMENTS URBANS LÚDICS I SENSORIALS

Esferes jugables

Troncs adaptats

Roques naturals

Jocs d’aigua

Hotel d’insectes

Caixes niu per a penjar

© Leku Studio SLP

Punt de reparació bici

Menjadors

ELEMENTS ACCESSIBLES

ELEMENTS DE MOBILITAT SOSTENIBLE

Aparcabicis

Jocs sensorials

ELEMENTS DE NATURALITZACIÓ

ELEMENTS D’AIGUA

Fonts

Plataformes d’equilibri

Separadors

77

Cadires

Bancs

....
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04.1.2 FERRAMENTES D’ACTUACIÓ URBÀ

GUIA D’ESPÈCIES
Este apartat de la guia de naturalització es desplega en col•laboració
amb l’Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins i el Servici
de Jardineria Sostenible i recopila una selecció d’espècies propícies
per a la plantació en jardineres i en parterres amb la premissa
de no disposar d’un sistema de reg automàtic. S’hi descriuen les
característiques i les propietats de les diferents espècies i s’establixen
els criteris generals per al seu manteniment.
LLEGENDA ARBRATGE
S

PORT

FORMA

irregular

umbraculiforme

FULL

Nom científic

gran

esfèrica

ovoide

sol

ombra

APORTACIÓ
ORNAMENTAL

columnar

caducifolio

perenne

EXPOSICIÓ

Nom comú

L

M

mitjà

xicotet

flor

sol/ombra
fruit

LLEGENDA HERBÀCIA I ARBUSTIVA
menut

EXPOSICIÓ
FLORACIÓ
FRUIT

Nom comú

Nom científic

NECTARÍFERA
INTERÉS
FAUNÍSTIC

P

primavera

sol

L

M

S

PORT

mitjà

V

gran

ombra

O

sol/ombra

estiu

tardor

amb

sense

nectarífera

flora apícola

palometes

aus

I

hivern

Espècies amb especial capacitat de resiliència i
adaptació
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ARBRATGE

M

S

M

ARBOLADO
ARBRATGE

AUTÓCTONOS
AUTÒCTONS IY
FRUTALES
FRUITERS

Algarrobo

M

Acebuche

Púnica granatum

S

S

Limonero

Olea Europaea var. sylvestris

Naranjo amargo

Citrus limonun

M

Ciruelo de hojas púrpura
Prunus cerasífera var. nigra

Granado

Ceratonia Siliqua

M

Laurel

Citrus x aurantium

Laurus nobilis

M

S
ARBRATGE

ORNAMENTALS,
CONÍFERES,
PALMERES

Madroño

Almendro

Árbol de Júpiter

Arbutus unedo

Prunus dulcis

S

Fotinia de Fraser

Lagerstroemia indica

Adelfa

Árbol del amor

Nerium Oleander

Photinia x fraserii“Red robin”

S

S

M

S

Granadillo

Cercis siliquastrum

M

Dodonaea viscosa “Purpurea”

L

L

V.

Cereza magenta

Eugenia myrtiflolia
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Limpiatubos llorón

Pinos
Pinus sp.

Callistemon viminalis
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Ciprés de Monterey

Cupressus macrocarpa
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Guia de naturalització

ARBUSTIVES

ARBUSTIVAS
ARBUSTIVES

M

M

M

P

P

P

AUTÓCTONAS
AUTÒCTONES
Labiérnago blanco

Durillo

Phillyrea angustifolia

Aladierno

Viburnum tinus

Rhamnus alaternus

M

M

M

M

P

P

P

P

Lentisco

Coscoja

Escaramujo

Madreselva

Pistacia lentiscus

Quercus coccifera

Rosa canina

Lonicera implexa

M

M

S

P

P

P/V/O
ARBUSTIVES

AROMÀTIQUES
Mosqueta común

Enebro común

S

M

M

V/O

V/O

P/V/O

V

Ajedrea

Hisopo

Cantueso
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Matricaria recutita

M

Romero

Satureja montana

Hissopus officinalis

Lavandula stoechas

Manzanilla dulce

Rosa sempervirens

Junisperus communis

Lavanda

Rosmarinus officinalis

Lavandula angustifolia

M

M

M

M

V

P

P

V

Salvia rosa

Salvia

Salvia microphylla

Salvia officinalis
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Siempreviva

Helichrysum stoechas

ARBUSTIVES
ARBOLADO

ORNAMENTALSY
AUTÓCTONOS
FRUTALES

M

S

S

P/V/O

P/V/O

P/V

Lágrimas de amor

M

M

M

P

P/V/O

V

O

Bulbina

Olivilla

Persicaria

Erica multiflora

S

M

S

S

P/V

P/V/O

V

P/V

Margarita amarilla

Liriope

Jazmín

I

Escalonia rosada

Liriope muscari “Isabella”

Jazminun officinalis

S
ARBUSTIVES

GRAMÍNIES

Eremophila sedosa

Escallonia rubra

S

S

P

V

Carex

Eremophila nivea
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Brezo

Teucrium fructicans

Polygorium capitatum

Euryops chrysanthemoides

Cabello rosado

Agapanthus africanus

Tulbaghia violacea

M

Bulbine frutescens

Muhlenbergia capillaris

Agapanto

Tulbagia

Russelia equisetiformis

Carex

Carex oshimensis

Carex testacea

M

M

M

M

V

V

V

V

Paja fina

Cañaveral

Stipa tenuissima “pony tail”

Calamagrostis x acutiflora
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Hierba gasa
Anemanthele lessoniana
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M

M

M

M

V

P

V

V

Helimus

Pasto varilla

Lastrón

Elymus hispidus

ARBUSTIVES
ARBOLADO

HERBÀCIES IY
AUTÓCTONOS
ENTAPISSANTS
FRUTALES

S

S

P

P/V

I/P

Romero rastrero

Thymus vulgaris

S

S

S

P/V

P

P

P/V

Lipia

Estepa blanca

Jara negra

Cistus albidus

V

Vinca

Cistus monspeliensis

S
ARBUSTIVES

ENFILADORES I
PENJANTS

Hiedra

Vinca minor

M

S

V

V

Purpurina

Hedera helix “minor”
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Tomillo

Arrayán

Myrtus communus “tarentina”

S

Lipa nodiflora

Felicia

Eragrostis espectabilis

S

Rosmarinus officinalis “prostatus”

Felicia amelloides

Eragrostis

Panicum virgatum

Brachypodium phoenicoides

Zebrina pendula

Tradescantia pallida

Tradescantia zebrina

S

S

M

M

P/V

V

P/O

P

Hiedra

Verbena

Hedera helix

Lantana montevidensis
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Oreja de conejo

Stachys byzantina

Guia de naturalització

MANTENIMENT VERD URBÀ
ARBRATGE URBÀ
La intervenció en els arbres de la ciutat ha de buscar un equilibri entre la
funcionalitat i la millora ambiental amb el propòsit d’obtindre un arbratge
sa, ben inserit en cada context, que aporte servicis ambientals i que es
mantinga com un pilar essencial de la biodiversitat.
Per a això és recomanable dur a terme una sèrie de bones pràctiques en
el seu manteniment:

Selecció d’espècies arbòries i estratègia de diversificació
Es requerix un arbratge que s’adapte bé a les condicions
climàtiques mediterrànies amb requeriments mínims d’aigua
i adobament i que s’adeqüe a les característiques concretes de
l’espai a què està destinat per a proporcionar els màxims servicis
ambientals. Es preferixen espècies autòctones i les adaptades
favorablement al nostre clima.
S’ha d’optar per la diversificació per a evitar la vulnerabilitat
associada a espècies d’arbres dominants.
L’arbratge seleccionat ha de ser apte per al seu desenvolupament
i creixement en jardineres: els arbres han de ser resistents al
vent i la sequera i han de tindre una alçària de no més de 5 m. Es
preferixen arbres amb flor i fulla xicoteta.

Gestió de l’arbratge
Se deben realizar podas y recortes en verano para equilibrar el
sistema radicular de los árboles en contenedor. Hay que evitar las
podas demasiado fuertes y hacerlas compatibles con la presencia
de fauna para favorecer la biodiversidad.
És necessari evitar l’abús de determinats productes fitosanitaris
per a controlar plagues i malalties. S’haurà de seleccionar l’època
d’aplicació d’estos productes perquè no interferisquen en els
cicles vitals de les espècies.

Reg
L’arbratge es plantarà en hidrojardineres de dimensions aptes per
al seu desenrotllament radicular. Segons la selecció d’espècies,
l’època i l’exposició caldrà realitzar un control del nivell d’aigua
i complementar el substrat amb materials que retinguen la
humitat. En cas de colp de calor, es podaran les branques a 2/3 i
es retallaran les fulles seques.
Es disposaran boques de reg cada 30 m per al manteniment dels
nivells d’aigua òptims de les hidrojardineres.

Promoure la biodiversitat
Plantació d’espècies vegetals amb floracions prolongades i un
contingut nectarífer interessant als escocells dels arbres per a
afavorir la presència de fauna que ajude a combatre les plagues i
malalties de l’arbratge.

© Leku Studio SLP
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ESTRATS HERBACIS I ARBUSTIUS A LA CIUTAT
La vegetació arbustiva és característica de la regió mediterrània i té una
presència important al nostre país. Des d’este punt de vista, la potenciació
de l’estrat arbustiu té repercussions directes en la biodiversitat. La
biodiversitat com a objectiu és compatible amb la consecució d’ambients
on els contrastos cromàtics i olfactius tinguen presència. Una gestió dels
grups arbustius que tinga en compte tots estos aspectes enriquirà encara
més el medi urbà.

Selecció d’espècies arbustives i diversificació d’estrats
Limitació de l’ús d’espècies resinoses per a evitar l’acidificació del
sòl. Estes espècies dificulten el desenvolupament d’invertebrats
entre el fullatge.
Es combinaran diferents estrats i ports d’arbustives per a enriquir
l’ecosistema urbà.

Reg
Els diferents estrats d’arbustives es plantaran en hidrojardineres
de dimensions aptes per al seu desenrotllament radicular. Segons
la selecció d’espècies, l’època i l’exposició caldrà realitzar un control
del nivell d’aigua i complementar el substrat amb materials que
retinguen la humitat i realitzar un control més exhaustiu a l’estiu.
Es disposaran boques de reg cada 30 m per al manteniment dels
nivells d’aigua òptims de les hidrojardineres.

Promoure la biodiversitat
Potenciació de l’ús d’espècies de flora autòctona per a atraure
fauna local i augmentar la complexitat de l’ecosistema.
Fomentar la presència d’ocells. Cal triar arbustos o mates que
fructifiquen en tardor i hivern. Els pics de maduració d’estes
plantes coincidixen amb l’arribada d’aus migratòries i
hivernals.
Foment de la presència de palometes. És recomanable utilitzar
arbustos autòctons que seran utilitzats com a planta nutrícia
per algunes espècies de palometes. S’empraran plantes amb
floracions que oferisquen alts continguts de pol•len i nèctar als
insectes pol•linitzadors.
Foment de la presència de fullam i altres refugis de fauna per a
potenciar la biodiversitat.
Creació de bardisses vegetals mixtes per a potenciar la
biodiversitat. Cal valorar l’ús de diferents espècies arbustives per
a la formació de bardisses mixtes. Per a la creació de bardisses
monoespecífics es tindrà en compte l’ús d’una espècie arbustiva
que siga interessant des del punt de vista faunístic.
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05

CASOS
D’APLICACIÓ

La guia té com a objectiu oferir noves ferramentes
urbanes per a transformar de manera àgil, flexible i
progressiva els carrers de la ciutat i, al seu torn, millorar
la resiliència urbana i les capacitats d’adaptabilitat per
a donar resposta als reptes urbans.
SUPERILLA

RESILIÈNCIA COVID-19

Estudi de possibilitats prèvies per a l’aplicació
de la guia en el projecte de creació de la
primera Superilla de València al barri de la
Petxina

Aplicació i adaptació de la guia per a respondre
a les transformacions d’emergència en l’espai
públic a conseqüència de la COVID-19
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05.1. SUPERILLA

DE LA PETXINA
VALÈNCIA

© Leku Studio SLP

El projecte de la Superilla al barri de la
Petxina contempla la redistribució i la
pacificació del trànsit amb l’alliberament
d’una àmplia superfície als carrers i la
generació d’una nova plaça en l’encreuament.

89

PLAÇA EN DISPOSICIÓ NODAL
La disposició en rombe oferix una distribució
nodal dels elements i, així, garantix les

continuïtats dels carrers de vianants i enriquix

al seu torn els fluxos i les perspectives per mitjà
de les diagonals de la geometria romboïdal.
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SUPERILLA VALÈNCIA
IMPLANTACIÓ MATRIU DEL PAISATGE
N00. MALLA BASE D’ORDENACIÓ

El procés d’implantació de la matriu del paisatge comença
amb l’aplicació de la malla d’ordenació base com a
element estructurador i d’orde que permet distribuir i
estendre els nivells de l’ecosistema gràfic i el kit d’element
adaptatius. La malla base establix el tauler de joc sobre
el qual es dibuixa el taulell gràfic i s’instal•len les peces
del kit. Esta retícula garantix la flexibilitat i la possibilitat
de correcció i modificacions en la disposició d’elements
sense alterar la coherència en conjunt del nou paisatge
urbà.

N01. ECOSISTEMA GRÀFIC

El primer nivell el compon l’ecosistema gràfic amb l’extensió
del taulell gràfic que dibuixa la nova distribució funcional, la
disposició de nous usos i la senyalització. La malla garantix
l’escalabilitat i la distribució ordenada del taulell gràfic que
s’intensifica en els espais que són més per a vianants. La
diversitat en el disseny que possibilita el taulell gràfic veu
garantida la coherència en relació a la resta de nivells i
elements gràcies a l’estructura base que establix la matriu
del paisatge.

N03. y N04. KIT DE MOBILIARI ADAPTATIU I COMPLEMENTS

Els nivells posteriors els conformen la instal•lació dels
elements del kit que estructuren i distribuïxen els espais i
els elements complementaris i la integració del verd urbà
que acaben per compondre el nou paisatge urbà.
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PLAÇA EN DISPOSICIÓ LINEAL
L’organització lineal emfatitza una de les direccions
dels carrers al mateix temps que oferix una lectura
del paisatge més regular i ordenada. Es prioritza
la posició dels elements en relació a una sola
orientació
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PLAÇA EN DISPOSICIÓ ORGÀNICA
La fragmentació i organització aparentment

aleatòria dels elements oferix una distribució

orgànica i variada amb una àmplia diversitat de
disposicions i orientacions dels espais
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Paviments lúdics

Señalització
carril bici

Indicadors de
distanciament

2m
Patrón gràfic
Espai per vianants
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05.2. TRANSFORMACIÓ
URBANA
EMERGÈNCIA
La pandèmia de la COVID-19 va suposar un revulsiu que va impulsar el
canvi de paradigma ja en marxa a les ciutats. El procés de transformació
cap a ciutats més humanes, verds i socials es veu accelerada per la situació
provocada pel virus.
Document
d’avançament
per
a
la
transformació urbana d’emergència a la
ciutat de València
El «Document d’avançament per a la transformació
urbana d’emergència a la ciutat de València» definix els
criteris i les ferramentes per a la transformació de l’espai
públic per tal de donar una resposta àgil i respondre
així a les necessitats socials i urbanes provocades per
la COVID-19. Este document emmarcat en la «Guia
per a la transformació sostenible de l’espai públic de
València» va tindre com a objectiu establir els criteris i
oferir ferramentes per a la transformació progressiva i
flexible de l’espai públic de la ciutat.
El document d’avançament establix una sèrie de criteris
de senyalització d’emergència per a guanyar espai de
vianants sobre la calçada i garantir el distanciament
entre persones requerit com a mesura en la lluita
contra la pandèmia. Un codi de senyalització i patrons
simplificats conscients de la necessitat d’aplicació en
un context de màxima emergència i per tant de fàcil
i ràpida implementació. D’altra banda, s’arrepleguen
una sèrie d’elements urbans bàsics (pilons, tanques,
separadors…) disponibles de manera immediata i que
s’adeqüen mínimament per a fer que les actuacions
siguen segures i fàcils de comprendre.
S’apliquen les ferramentes sobre diferents casos tipus
de carrers de la ciutat, des d’avingudes amb gran
nombre de carrils, a carrers bàsics o locals. En estos
casos es definixen també diferents graus de pacificació
des de la integració de carrils bici d’emergència per a
afavorir la mobilitat amb bici com a mitjà segur, fins a
guanys de dos carrils de circulació o l’eliminació total del
cotxe en alguns carrers.

TRANSFORMACIÓ
URBANA
D’EMERGÈNCIA

Un dels aspectes que ha evidenciat el procés per fases
de desconfinament ha sigut la necessitat d’espais de
proximitat per al joc de xiquetes i xiquets als carrers motiu
pel qual es considera important la integració de patrons
lúdics de fàcil aplicació com a reconeixement a eixa
necessitat bàsica de jugar als carrers.

RESILIÈNCIA I ESPACI PÚBLIC
VALÈNCIA
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OCUPACl6 DE VIANANIS
CARRIL SERVICI
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OCUPACl6 BICI
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