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Enllaç estratègic Onyar
. longitud: 949 ml

. problemàtica: cessió de pas per tal de fer un camí

  al llarg del riu Onyar que connecti la Creueta amb Palau

Talusos Puig Montilivi
. tall i sega selectiva del bosc, sotabosc i prats

. obertura camí secundari

. zona d’estada dalt el Puig

. senyalètica
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Ribes de l’Onyar
. sega selectiva dels prats

. obertura de visuals/finestres al riu

. platja de l’Onyar

. intervenció singular

. senyalètica

. porta de l’Onyar
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Projecte d’adjudicació  - Passera Onyar
· construcció d’una passera peatonal per damunt del riu 

per tal de connectar els barris de la Creueta i Vilaroja

 Projecte d’adjudicació  - C/ Carme
· camí peatonal en paral·lel  al vial rodat per tal que els 

peatons puguin circular de manera segura i confortable. c

Camí UdG
. camí secundari a través del bosc de la UdG per 

tal d’integrar el campus al circuit i connectar 

Palau amb Montilivi

DGD +

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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