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LLEGENDA PLA D’ACTUACIONS

Camí St Medir
. obertura camí principal en àmbit natural per 

donar continuitat al bucle de Bullidors

Puig d’en Roca
. sega selectiva del sotabosc

. zona d’estada/ repòs

. senyalètica

Enllaç estratègic Riera Bullidors
. discontinuitat entre el Pont de les Ribes del Ter i el cami 

que puja Riera Bullidors amunt. Veure com gestionar el 

creuament de l’esplanada de formigó

GD

DGD +

DGD +

DGD +

Enllaç estratègic R. Bullidors- Germans Sàbat
. obertura camí principal seguint Riera Bullidors separat 

del vial urbà

Camí Rec Murtra
. obertura camí principal en àmbit natural per 

donar continuitat al bucle de Bullidors i connectar el Rec 

de Can Murtra amb la Riera Biullidors

Riera Bullidors
. sega selectiva dels prats al llarg de tota la riera

. eliminació flora exòtica invsora

. noves plantacions per restauració riera

. senyalètica

. portes

. zona d’estada/repòs

. millora d’alguns trams molt estrets del camí 

  existent que voreja la riera

Parc Taialà - Germans Sàbat
. sega selectiva dels prats

. senyalètica

. zona d’estada

. propiciar una major integració de la riera al 

  parc existent

GD

GD

GD

DGD +

DGD +

DGD +

DGD +

DGD +

DGD +

Projecte d´adjudicació - Parc Escola Balandrau 
. adeqüació d’un parc que integri la riera i la posi en valor 

alhora que s’ordenin els usos socials. Eliminació cotxes

DGD +

DGD +

30 60 300m0 120

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 

12.3
PLA D´ACTUACIONS 

RIERA BULLIDORS - PUIG 

D’EN ROCA
Març 2018


