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LLEGENDA

Projecte d’Adjudicació Prats de les 
   Torres de Palau 

. obertura camí principal en sol privat delimitat

  com a zona verda en el POUM

. recuperació font existent

. hidrosembra / noves plantacions 

. senyalètica

Enllaç estratègic
. demanda dret de pas per tal de garantir la 

  continuitat del camí principal. Desplaçament de la tanca 

de la residència per tal de fer un tram de camí

Enllaç estratègic
. demanda dret de pas en sol privat delimitat

  com a zona verda en el POUM per tal de garantir la 

  continuitat del camí principal i sortida al C/ Mas Jardí

Enllaç estratègic - Camí de la Pabordia 
. demanda de dret de pas pels camps agrícoles per tal de 

garantir la continuitat del camí principal

  Proj.d’Adjudicació  - Espai verd Esc.de la Pabordia 

. conciliar la implantacio del nou edifici escola amb cami 

de barri segur, ombrejat i ample. 

Projecte d’Adjudicació - Av. Lluis Pericot 
. Projecte d’arranjament tipus rambla verda. Flux per 

vorera i eix central verd

Proj. d’Adjudicació  - Aparcament Pavelló Palau 
sacosta                     
. Disseny d’un parc d’estacionament arbrat i programat 

amb usos adaptables segons calendari

Enllaç estratègic - Escola Pabordia
. preservar espai per garantir la continuitat del camí prin-

cipal quan es planifiqui la nova escola

Enllaç estratègic
. enretirada dels murs existents per tal de fer un tram de 

camí a mig talús
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PLANEJAMENT  URBANÍSTIC 

+ PLA ACTUACIONS

BOSCOS DE PALAU
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comunitaris (Clau E)

Sistema d’equipaments 

Sistema de places, parcs 
i  jardins urbans (Clau C.1)

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

seny d’un projecte executiu amb pressupost 

específic 

Enllaços estratègics
. Àmbits que requereixen de tràmits urbanís-

tics per tal de garantir la continuïtat del bucle 

amb els camins proposats


