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LLEGENDA PLA D’ACTUACIONS

  Projecte d´adjudicació - Deveses d’en Bru 
. restauració de l’antiga zona d’extracció d’àrids i recupera-

ció de la bassa i espai natural

. creació de basses de laminació per reduir el risc d’inun-

dació en èpoques d’avinguda

. ordenació per a l’ús públic

  Camí Font de la Teula
. obertura d’un camí secundari a peu de talús per 

  connectar la Font d ela Teula amb la xarxa 

  d’itineraris principals

. zona d’estada 
Projecte d’adjudicació Camí Torrent Bullidors

. obertura d’un camí secundari seguint el torrent 

de Bullidors fins a la zona d’aiguamolls/ bassa de 

les Deveses

. porta Torrent Bullidors

Enllaç estratègic
. obertura d’un camí seguint les ribes del Ter per tal de ga-

rantir la continuïtat del camí principal  que ve de Fontajau 

i seguir així tot l’àmbit del Ter en el terme municipal de 

Girona

Enllaç estratègic Cami del Ter 
   Projecte d’Adjudicació

. obertura d’un camí entre el Ter i la zona industrial de la 

Nestlé  per tal de garantir la continuïtat del camí principal  

al llarg de tota la riba del Ter 
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Camí principal
. camí que conforma el bucle , i els enllaços 

entre bucles.

. ferm consolidat i pendents suaus

Camí secundari
. camins alternatius, dreceres, camins que 

permeten fer la meitat del bucle,...

. ferm variable i pendents variables

GD - Gestió Diferenciada
. Les actuacions s’executen a través de la bri-

gada de l’Ajuntament o dels serveis ordinaris 

contractats

DGD (Disseny Gestió Diferenciada) + 
Microintervencions

. Les actuacions requereixen la contractació 

de serveis no ordinaris sense precisar dels 

tràmits que comportaria fer un projecte 

executiu

Projecte d’adjudicació 
. Àmbits que requereixen de tràmits i el dis-

seny d’un projecte executiu amb pressupost 

específic 
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