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1 .  INTRODUCC IÓ  

 

1 . 1 .  ANTECEDENTS  

El present pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures del municipi de Palamós és 

un instrument de gestió dels espais lliures existents actualment. Aquest pla també 

defineix les característiques principals de les futures peces del sistema d’espais 

lliures previstos al planejament general vigent. 

 

1 . 2 .  OBJECT IUS  

El principal objectiu del present Pla d’usos i gestió és la proposta d’usos, la 

ordenació i la gestió dels espais lliures, per tal de fer compatible les diferents 

funcions del sistema d’espais lliures (mediambiental, cultural, d’esplai i lleure).  

A continuació es descriuen els principals objectius estratègics del pla: 

� Caracteritzar els espais inclosos al sistema d’espais lliures. 

� Establir propostes de gestió per tal de determinar els usos, l’ordenació i la 

gestió de les diferents tipologies d’espais lliures existents. 

� Determinar les característiques principals dels futurs espais previstos 

principalment en polígons d’actuació urbanística o àmbits subjectes a 

planejament derivat. 

Per tant, el present Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures ha de permetre 

definir les condicions de gestió dels espais lliures existents actualment i definir les 

característiques dels espais lliures previstos al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) de Palamós. Els criteris de sostenibilitat que regiran el tractament del 

sistema d’espais lliures són: 

� Prioritzar l’ús d’espècies vegetals autòctones o aclimatades a la zona, amb 

baixos requeriments hídrics. 

� Utilitzar espècies resistents a l’atac de plagues i malures, de manera que 

s’aconsegueixi reduir al màxim l’ús de productes fitosanitaris químics.  
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� Potenciar l’aspecte natural de la vegetació, reduint les actuacions de poda. 

� Incrementar la biodiversitat, tant de les espècies vegetals a utilitzar com per 

afavorir la presència de fauna autòctona. 

� Compatibilitzar l’ús antròpic del sistema d’espais lliures amb la conservació i 

millora dels sistema naturals propis. 

Per a cada tipologia d’espais es definiran els criteris particulars, per tal 

d’adaptar els criteris generals de sostenibilitat als diferents espais inclosos al 

sistema d’espais lliures. 

 

1 . 3 .  ÀMBIT  D E L S  T REBAL L S  

El present pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures del municipi de Palamós 

compren tots els espais inclosos dins el sistema d’espais lliures (clau P) definits com 

a tal en el corresponent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palamós (POUM)1.   

Segons l’article 69 de les Normes urbanístiques del POUM de Palamós el sistema 

urbanístic d’espais lliures públics del terme municipal de Palamós comprèn els 

parc, els jardins, les zones verdes i els espais per a l’esbarjo, el lleure i l’esport, així 

com aquells amb una funció de connectors. 

Els espais inclosos al sistema urbanístic d’espais lliures públics se situen tan en sòl 

urbà consolidat, en sòl urbà no consolidat, en sòl urbanitzable i en sòl no 

urbanitzable. Per tant, bona part d’aquest espais, especialment els situats en sòl 

urbà consolidat, ja han estat exectuats. Per altra part, el POUM preveu importants 

peces incloses al sistema d’espais lliures públics situades en sòl urbà no 

consolidat i, especialment, en sòl urbanitzable. Aquests sectors subjectes a 

planejament derivat no han estat desenvolupats urbanísticament, de manera que 

les dotacions del sistema d’espais lliures no han estat executades. 

                                           

1 Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 26 de 

setembre de 2007, i la conformitat del text refós en la sessió del 18 de juny de 2008. 
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La superfície total inclosa al sistema urbanístic d’espais lliures públics, segons les 

determinacions del POUM, és de 779.838 m2, que representa una superfície del 

5,61 % del terme municipal. 

5



 

6



 
 
PLA D’USOS I GESTIÓ DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

   

 
2 .  RÈG IM  URBANÍS T I C  D E L  S I S TEMA  D ’ E SPA IS  L L IURES  

PÚBL I CS  

El règim urbanístic del sistema d’espais lliures de Palamós queda definit en el Títol 

III de les Normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 

de Palamós. 

A continuació es transcriu el Capítol III del Títol III de les Normes urbanístiques del 

POUM, en referència al sistema d’espais lliures públics: 

 

CAPÍTOL III. SISTEMA D'ESPAIS LLIURES PÚBLICS, CLAU P 

SECCIÓ I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 69. Definició 

1. El sistema urbanístic d'espais lliures públics del terme municipal de Palamós 

comprèn els parcs, els jardins, les zones verdes i els espais per a l'esbarjo, 

el lleure i l'esport, així com aquells amb una funció de connectors. 

2. El sistema urbanístic d'espais lliures públics ordena els espais de lleure i 

esbarjo dels ciutadans, alhora que determina la imatge final de la ciutat i del 

seu entorn no urbanitzat. 

3. L'ús genèric d'aquest sistema és el del lleure.  

 

Article 70. Funcions 

1. El sistema urbanístic d'espais lliures públics definit en aquest POUM 

garanteix les funcions següents: 

a. Funció mediambiental. Com a espais oberts estratègics han de 

permetre la continuïtat entre els corredors ecològics i el sòl urbà. 

b. Funció cultural. Definida pel caràcter de patrimoni històric i pedagògic 

respecte a la intervenció de l'home en la transformació i la utilització 

dels recursos naturals i la intervenció urbanística per a la 

determinació de la imatge final de la ciutat i del seu entorn rural. 
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c. Funció d'esplai i lleure. Definida pels elements de relació social i 

d'utilització d'aquests sòls per part dels ciutadans com a espais 

d'esplai, lleure i expansió. 

2. Les diferents administracions públiques intervindran activament per tal de 

preservar, regenerar i promocionar aquests espais i garantir les seves 

funcions. 

 

Article 71. Subsistemes d’espais lliures públics 

1. En consideració a la funció que realitzen en el conjunt del sistema urbà i a la 

seva implantació sobre el territori el pla distingeix els subsistemes següents:  

� Parcs (P1) 

� Jardins i zones verdes (P2) 

� Places (P3) 

� Espais connectors (P4) 

 

Article 72. Règim urbanístic dels espais lliures públics 

1. El règim urbanístic s’estableix per a cada subsistema d’espai lliure d’acord 

amb la funció que ha de desenvolupar. 

2. Independentment del subsistema en que estigui inclòs, cada espai lliure 

tindrà la consideració de sistema general d’espais lliures públics quan estigui 

grafiat en el plànol 3.2.1, corresponent a “estructura general del territori”, 

en cas contrari tindrà la consideració de sistema local. 

3. Caldrà la redacció d’un Pla especial urbanístic que reguli els sistemes 

urbanístics generals d’espais lliures de caràcter general, i especialment els 

següents: Pineda de Mas Pepó, sectors del Pla de Sant Joan (PPU 01, PPU 

02, PPU 04), la Pedrera (PPU 07), sector industrial de la Pietat (PPU 10), 

sector industrial del Belitrà, àmbit del Molí de Vent (PAU 04), Pineda d’en 

Gori (PAU 10), àmbit nord del càmping Kings (PAU 14). 

4. En el cas dels sistemes urbanístics d’espais lliures públics afectats per la 

z.s.p. definida per la Llei de Costes, caldrà tenir en compte les disposicions 

establertes per dita Llei i al Reglament que la desenvolupa. 
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Article 76. Mesures ambientals en els sistemes urbanístics d’espais lliures 

1. En sòl no urbanitzable es prohibeixen les estructures i construccions 

extensives que impedeixen la infiltració de les aigües pluvials a l’aqüífer i 

caldrà mantenir les condicions bàsiques de l’entorn on s’ubica (forestal, 

conreu, protecció, etc...). 

2. En sòl urbà el POUM defineix la localització precisa dels espais inclosos en 

els sistema urbanístic d’espais lliures públics tot determinant la categoria de 

cadascun. El tractament de cada espai lliure s’ajustarà a la funció que li 

encomana el POUM mitjançant la definició de la categoria. 

3. Els espais lliures públics s’han d’ordenar amb els elements vegetals adients 

al destí i característiques de l’espai, seguint criteris de sostenibilitat, 

potenciant l’estalvi d’aigua, mitjançant l’ús d’espècies amb baix requeriment 

hídric. 

4. Les figures de planejament derivat han de concretar o precisar les 

determinacions anteriors. 

5. Els usos, la ordenació i la gestió dels Parcs situats en sòl no urbanitzable es 

determinaran mitjançant un Pla especial urbanístic. 

 

Article 77. Protecció dels béns catalogats 

La concreció dels elements que integren aquest sistema d’espais lliures mitjançant 

els plans o projectes que es redactin ha de tenir en compte l’existència de restes 

arqueològiques d’interès declarat, d’acord amb el que estableix l’art. 9.3 del TRLlu i 

posaran en valor els béns d’interès natural o cultural compresos dins el Catàleg 

d’aquest POUM. 

 

SECCIÓ II. SUBSISTEMA DE PARCS (P1) 

Article 75. Definició 

1. Aquest subsistema l’integren aquells espais lliures públics de gran superfície 

i que bàsicament comprenen àrees boscoses o que el POUM proposa la seva 

plantació. Per la seva important extensió i per la seva posició respecte la 

ciutat realitzen una funció de protecció i de límit entre els diversos 

creixements del sistema urbà i entre aquest i els sòls agrícoles o forestals. 
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2. També s’inclouen dins aquest subsistema aquells espais lliures d’important 

extensió que donen servei a un o més barris de la ciutat, per estar situats bé 

en el seu perímetre exterior bé entre ells. 

 

Article 76. Règim urbanístic 

1. En els Parcs només s’admeten les petites construccions al servei del propi 

parc,  que seran aïllades i d’una sola planta. 

2. Ús principal: Lleure, passeig o joc. 

3. Ús compatible: Es poden admetre mitjançant la redacció d’un pla especial 

urbanístic d’ordenació del parc, amb les condicions que s’hi estableixen, els 

usos col·lectius de caràcter fix o eventual següents: 

� Cultural 

� Mediambiental 

� Docent 

� Esportiu 

� Recreatiu i espectacles 

� Aparcament vinculats als usos anteriors o als de parc. 

4. La superfície de l’àrea que es delimiti per als usos previstos al punt anterior 

no ultrapassaran el 5% de l’extensió del Parc. Les edificacions en les quals 

es realitzin dites activitats dins l’àmbit del Parc seran d’una única planta i no 

superaran el 2% o 500 m2. 

5. Sobre els terrenys delimitats per a usos col·lectius, i sense alterar la seva 

condició de domini públic, l’Ajuntament podrà atorgar una concessió 

administrativa per a poder destinar-los a algun dels usos previstos en aquest 

apartat. 

6. En el subsòl dels parcs no s’admeten altres tipus d’usos. En tot cas, per a 

l’admissió de l’ús de garatge, en una superfície que no utrapassi el 5% de la 

dimensió del parc, es podrà redactar un Pla especial urbanístic que demostri 

la bondat de l’actuació. 

 

SECCIÓ III. SUBSISTEMA DE JARDINS I ZONES VERDES (P2) 

Article 77. Definició 
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Són els terrenys destinats a espais lliures d’edificació de dimensions més reduïdes 

que els parcs urbans amb funcions més locals o de barri. 

 

Article 78. Règim urbanístic 

1. Dins aquest tipus d’espais no es permeten altres usos que els del lleure, 

passeig o joc. Són espais no edificables, i només s’hi admeten les 

construccions o instal·lacions vinculades al seu destí d’espai lliure. Les 

construccions seran aïllades, d’una sola planta i no ocuparan més del 5% de 

la superfície del sistema. Seran espais on predominin els paviments tous que 

facilitin la plantació d’arbrat i espais enjardinats. 

2. Ús principal: Lleure, passeig o joc. 

3. Usos compatibles: Aparcament al servei del propi sistema, en proporció 

adequada a la seva superfície; i les ocupacions amb taules, cadires, para-

sols, quioscos, jocs infantils etc. 

4. En el subsòl dels jardins i de les zones verdes no s’admeten altre tipus 

d’usos. 

 

SECCIÓ IV. SUBSISTEMA DE PLACES (P3) 

Article 79. Definició 

Són els terrenys destinats a espais lliures d’edificació amb funciona similars a les 

dels jardins querò que per les seves dimensions i característiques tenen una 

configuració més urbana. 

 

Article 80. Règim urbanístic 

1. Dins aquest tipus d’espais no es permeten altres usos que els del lleure, 

passeig o joc. Són espais no edificables, i s’hi admeten bàsicament les 

construccions o instal·lacions vinculades al seu destí d’espai lliure. Les 

construccions seran aïllades, d’una sola planta i no ocuparan més del 5% de 

la superfície del sistema. Per les seves característiques s’admet que el 

predomini dels paviments petris, tot i que es recomana que estiguin arbrats 

o amb parterres. 

2. Ús principal: Lleure, passeig o joc. 
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3. Usos compatibles: Aparcament al servei del propi sistema, en proporció 

adequada a la seva superfície; xarxes de subministrament d’aigua, de 

sanejament, de producció i distribució d’energia i de telecomunicacions; i les 

ocupacions amb taules, cadires, para-sols, quioscos, jocs infantils, etc. 

4. En el cas concret del passeig de mar, per a la seva ocupació amb altres tipus 

d’activiatats econòmiques, mitjançant la corresponent cessió administrativa 

o autorització d’ocupació de la via pública, caldrà la prèvia redacció d’un Pla 

especial urbanístic que reguli els àmbits susceptibles d’ocupació i les 

condicions estètiques dels elements a ubicar-hi. Mentre no es redacti 

l’esmentat Pla especial es permetrà l’ocupació consolidada en el moment 

d’aprovació del POUM. 

5. D’acord amb allò establert als apartats 1 i 2 de l’art. 34 del RLlu i als 

apartats 1 i 2 de l’art. 56 d’aquestes NNSS, el subsòl d’aquests sistemes, a 

més de l’ús de garatge, es pot destinar a sistemes urbanístics d’equipaments 

comunitaris. 

 

SECCIÓ V. SUBSISTEMA D’ESPAIS CONNECTORS (P4) 

Article 81. Definició 

Són els terrenys que aquest Pla preveu com espais oberts estratègics que han de 

permetre la continuïtat entre espais protegits i que tenen una funció de corredors 

ecològics. 

 

Article 82. Règim urbanístic 

1. Sobre aquest terrenys no s’admetrà cap tipus de construcció i totes les 

actuacions que s’hi realitzin aniran encaminades a potenciar la seva funció 

d’espai connector. 

2. Ús principal: Lleure i l’esbarjo. 

3. Usos complementaris: no s’admeten. 
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3 .   P L A  D E  T R EBALL  I  M E TODOLOGIA  

4.1. PLA DE TREBALL 

Per a l’elaboració del present Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de 

Palamós s’ha realitzat les següent tasques: 

1) Inventari dels diferents espais inclosos dins del sistema d’espais lliures. 

L’inventari complert dels espais s’inclou en l’Annex 1. Aquest inventari s’ha  

a partir del treball de camp realitzat, a partir de la visita i caracterització de 

cadascun dels espais inclosos en el sistema d’espais lliures públics. 

L’inventari ha permès caracteritzar els espais lliures executats, així com 

determinar les preexistències de les peces d’espais lliures previstes en el 

POUM. 

2) Caracterització dels espais lliures. A partir de la informació obtinguda en els 

diferents inventaris realitzats s’han pogut caracteritzar els espais lliures 

executats, així com les preexistències dels espais lliures no executats i 

previstos segons el planejament general vigent. 

3) Diagnosi ambiental dels espais lliures executats. A grans trets s’ha efectuat 

una diagnosi ambiental del sistema d’espais lliures per tal de detectar les 

mancances i  necessitats existents. 

4) Elaboració de les mesures de gestió dels espais lliures exectutats. 

5) Establiment de les característiques dels espais lliures previstos al POUM. 

4.2. APROXIMACIÓ METODOLÒGICA 

El pla de treball esmentat es basa en una aproximació metodològica que consisteix 

en: una caracterització dels espais inclosos al sistema d’espais lliures públics; una 

diagnosi ambiental dels diferents espais lliures que inclou un anàlisi de la vegetació, 

els usos existents, els equipaments i el sistema de reg; i finalment una proposta de 

mesures de gestió i actuació per a cada tipologia d’espais lliures.  
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A) Caracterització dels espais inclosos al sistema d’espais lliures públics.  

Per caracteritzar els diferents espais s’ha realitzat un exhaustiu inventari dels 

diferents espais inclosos en el sistema d’espais lliures públics, tant els executats 

com els previstos en el planejament general vigent. En l’inventari que s’acompanya 

en l’Annex A s’han classificat els diferents espais, diferenciant els següents 

aspectes: 

Estat d’execució:  

� Acabat: Per espais on la seva execució ja ha estat finalitzada. 

Especialment en sòl urbà consolidat. 

� Previst: Espais previstos en el planejament general, principalment 

inclosos en polígons d’actuació urbanística (PAUs), i sectors subjectes a 

planejament derivat: plans parcials urbanístics (PPUs) i plans de millora 

urbana (PMUs), així com altres peces del sistema d’espais lliures en sòl 

urbà consolidat no executats fins al moment. 

� En construcció: Espais actualment en fase d’obres, tant directament 

associades a la peça del sistema d’espais lliures com en d’altres obres 

més generals (com ara el desdoblament de la C-31). 

� Preexistent: Correspon a peces del sistema d’espais lliures incloses en 

sectors subjectes a planejament derivat no executat, però que es 

corresponen a masses forestals preexistents, amb elevat interès natural, 

cultural i/o històric. 

� Natural: Espais situats en sòl no urbanitzable que es corresponen a 

formacions naturals preexistents d’alt interès natural, situades dins dels 

espais naturals protegits per la legislació vigent. En aquesta categoria 

només s’hi inclou els entorns del Castell de Vila-romà.  

Classificació del sòl: 

� Sòl no urbanitzable 

� Sòl urbanitzable delimitat (SUD) 

� Sòl urbà no consolidat (SUNC) 

14



 
 
PLA D’USOS I GESTIÓ DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

   

� Sòl urbà consolidat (SUC) 

Inclosos en polígons d’actuació urbanística o en sectors subjectes a 

planejament derivat: 

� Espais inclosos en polígon d’actuació urbanística  (PAUs) en sòl urbà 

consolidat i sòl urbà no consolidat. 

� Espais  inclosos en peces de sòl urbanitzable i subjectes a plans parcials 

urbanístics (PPUs). 

� Espais inclosos en sectors de millora urbana en sòl urbà no consolidat i 

subjectes a plans de millora urbana (PMUs). 

Subsistema (definits al POUM) 

� P1: Parcs 

� P2: Jardins i zones verdes 

� P3: Places 

� P4: Espais connectors 

Figura de protecció: 

� Peces del sistema d’espais lliures situats dins d’espais natural inclosos al 

Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

� Peces del sistema d’espais lliures inclosos al Pla Director Urbanístic del 

Sistema Costaner (PDUSC).  

Tipologia actuals d’espais lliures:  

� Complement viari: Petit jardí associat al sistema viari (illetes, rotondes, 

mitjanes...). La vegetació d’aquests espais es realitza principalment amb 

espècies ornamentals. No són aptes per altres usos, degut al risc derivat 

de la circulació motoritzada.  

� Forestal de plantació: Masses forestals constituïdes per antigues 

plantacions que presenten una estructura regular, amb un estrat arbori 

monoespecífic i homogeni, i uns estrats arbustius i herbacis poc 

desenvolupats. 
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� Forestal natural: Boscos d’origen natural formats amb estructura de 

boscos madurs. Presenten una bona diversitat d’espècies arbòries i uns 

estrats arbustius i herbacis ben constituïts. 

� Jardí: Inclou les peces del sistema d’espais lliures de dimensions 

reduïdes. A diferència de les zones verdes, en els jardins hi predomina la 

vegetació ornamental. 

� Mirador: S’inclou en aquesta categoria el mirador existent situat entre el 

domini públic marítimo-terrestre i la carretera de la Fosca, situat sobre el 

Port Esportiu. Es considera diferenciat de la resta de categories degut a 

les especials característiques de l’espai. 

� Parc: Espai de dimensions mitjanes on s’hi compatibilitzen els diferents 

usos (lleure, esportiu, repòs...). Normalment inclouen equipaments 

específics per a la pràctica esportiva (pistes esportives, pistes de 

patinatge, pistes de skate...). La vegetació d’aquest espais combina 

espècies ornamentals i espècies autòctones. 

� Passeig de vianants: Espais més o menys lineals destinats al passeig de 

vianants i ciclistes, al repòs i al lleure. No hi son compatibles els usos 

esportius que requereixen d’equipaments fixes. Principalment amb 

paviments durs, però amb suficient vegetació arbòria per generar ombra. 

� Zona verda: Espai majoritàriament enjardinat de dimensions petites on 

predomina la vegetació autòctona. Majoritàriament destinats al passeig i 

repòs. No s’hi desenvolupen usos esportius que requereixin 

d’equipaments. 

� Previst: Espai lliure previst en el planejament general vigent, 

principalment inclòs en polígons d’actuació urbanística i sectors subjectes 

a planejament derivat. 

B) Diagnosi ambiental dels diferents espais lliures 

A partir del mateix inventari s’han caracteritzar els diferents usos existents en els 

espais lliures executats, així com els usos preexistents dels futurs espais lliures 

determinats a partir de les previsions del planejament general vigent. 
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En relació a la diagnosi ambiental s’han tingut en consideració aspectes relacionats 

amb la vegetació existent, els usos i activitats que es realitzen, així com els 

sistemes de reg existents en els diferents espais lliures exectuats. Al mateix temps 

s’han determinat els usos preexistents en els futurs espais lliures previstos en el 

planejament general vigent. 

C) Proposta de mesures de gestió i actuació per a cada tipologia d’espais 

lliures 

Finalment es determinen les propostes per millorar globalment el sistema d’espais 

lliures públics, aplicant els criteris de sostenibilitat esmentats. Aquestes propostes 

s’han elaborat a partir de les tipologies d’espais lliures definides, que permeten 

desenvolupar les determinacions del POUM. 

En aquest sentit, en el present Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures s’han 

proposat propostes de gestió específiques per a cada espai, que en facilita la seva 

gestió per els espais actualment executats, i alhora defineix millor les seves 

característiques en aquells espais previstos en el planejament general. Les 

tipologies definides per categoritzar els diferents espais lliures són: 

� Parc forestal (Pf): Masses forestals destinades al manteniment de la 

biodiversitat on els usos públics previstos han de ser compatibles amb la 

preservació dels valors naturals de l’espai. S’hi inclouen totes les formacions 

forestals, independentment del seu origen (natural o de plantació). 

� Parc fluvial: Peces destinades al manteniment i millora de la connectivitat 

ecològica del corredor ecològic que representa la llera de l’Aubí. Aquests 

espais han de permetre la recuperació dels hàbitats fluvials propis dels 

trams baixos dels cursos fluvials. 

� Zona verda (Pzv): Espai majoritàriament enjardinat de dimensions petites 

on predomina la vegetació autòctona. Majoritàriament destinats al passeig i 

repòs. No s’hi desenvolupen usos esportius que requereixin d’equipaments. 
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� Jardí (Pj): Inclou les peces del sistema d’espais lliures de dimensions 

reduïdes. A diferència de les zones verdes, en els jardins hi predomina la 

vegetació ornamental i, en genera, un tractament més urbà. 

� Mirador (Pm): Espais de tipologia especial destinats al gaudi del paisatge.  

� Parc (Pp): Espai de dimensions mitjanes on s’hi compatibilitzen els diferents 

usos (lleure, esportiu, repòs...). Normalment inclouen equipaments 

específics per a la pràctica esportiva (pistes esportives, pistes de patinatge, 

pistes de skate...). La vegetació d’aquest espais combina espècies 

ornamentals i espècies autòctones. 

� Passeig de vianants (Pv): Espais més o menys lineals destinats al passeig de 

vianants i ciclistes, al repòs i al lleure. No hi son compatibles els usos 

esportius que requereixen d’equipaments fixes. Principalment amb 

paviments durs, però amb suficient vegetació arbòria per generar ombra. 

� Complement viari (Pcv): Petit jardí associat al sistema viari (illetes, 

rotondes, mitjanes...). La vegetació d’aquests espais es realitza 

principalment amb espècies ornamentals. No són aptes per altres usos, 

degut al risc derivat de la circulació motoritzada.  
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4 .  CARACT ER I T ZAC IÓ  D E L S  E SPA IS  

4 . 1 .  RESULTATS  OBT INGUTS  

D’acord amb les determinacions del POUM a Palamós es localitzen 94 espais 

qualificats com a Espais lliures (clau P). 

A partir de la classificació dels espais d’acord amb el seu estat d’execució els 

resultats obtinguts són el següents: 

Taula 4.1-1. Classificació dels espais inclosos en el sistema d’espais lliures a partir del seu 
estat d’execució.  
Font: Elaboració pròpia. 

Nombre d’espais Superfícies 
Estat d'execució 

(Nº absolut) (%) (m2) (%) 

Executat 51 53,13 373.490 

 

49,29 

Pendent d’execució 45 46,87 384.275 

 

50,71 

TOTAL 96 100,00 757.765 

 

100,00 

Classificant els diferents espais inclosos al sistema d’espais lliures a partir del seu 

subsistema definit al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) els resultats 

obtinguts són els següents: 

Taula 4.1-2. Classificació dels espais inclosos en el sistema d’espais lliures a partir del 
subsistema al qual pertanyen (POUM). 
Font: Elaboració pròpia, a partir de les determinacions del POUM. 

Nombre d’espais Superfícies 
Subsistemes del POUM (Nº absolut) (%) (m2) (%) 

P1: Parcs 16 16,67 275.151 47,14 

P2: Jardins i zones verdes 57 59,38 90.049 15,43 

P3: Places 18 18,75 56.198 9,63 

P4: Espais connectors 5 5,20 162.301 21,81 

TOTAL 96 100,00 583.699 

 

100,00 
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A partir de la tipologia actual dels diferents espais inclosos al sistema d’espais 

lliures els resultats obtinguts són el següents: 

Taula 4.1-3. Classificació dels espais inclosos en el sistema d’espais lliures a partir de la 
seva tipologia actual. 
Font: Elaboració pròpia. 

Nombre d’espais Superfícies 

Estat d'execució (Nº absolut) (%) (m2) (%) 

Complement viari 2 2,130 611 0,08 

Forestal de plantació 6 6,380 199.811 26,37 

Forestal natural 8 8,510 204.596 27,00 

Jardí 5 5,320 2.541 0,34 

Mirador 1 1,060 2.007 0,26 

Parc 15 14,890 46.357 6,12 

Passeig de vianants 4 4,260 20.456 2,70 

Plaça 5 5,320 3.087 0,41 

Zona verda 11 8,510 24.209 3,19 

Construcció 2 2,083 1.463 0,19 

Previst 37 41,490 252.627 33,34 

TOTAL 96 100 757.765,08 100 

 

4 . 2 .  ANÀL I S  D E L S  R E SUL TATS  OBT INGUTS  

El POUM estableix 94 espais inclosos al sistema d’espais lliures, en les diferents 

categories de sòl previstes. A continuació es detallen els resultats obtinguts a partir 

de les diferents   

Estat d’execució 

Cal destacar que d’aquests espais el 41 % no han estat executats, ja que 

principalment s’inclouen en sectors subjectes a un polígon d’actuació urbanística o 

be en  un sector subjecte a planejament derivat. Els espais no executats 

representen una superfície del 36 % respecte del total. Per tant, tant el nombre 

com la superfície dels espais previstos i encara no executats és significativa.  

Els 10 espais preexistents ocupen també una superfície important (30 %). Aquests 

espais es corresponen a  peces del sistema d’espais lliures incloses en sectors 

subjectes a planejament derivat no executat, però que es corresponen a masses 

forestals preexistents, amb elevat interès natural, cultural i/o històric. Per tant, es 

considera que en el desenvolupament d’aquests sectors de planejament derivat 

caldrà respectar la naturalesa forestal d’aquests àmbits, de manera que en les 
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corresponents obres d’urbanització s’haurà de considerar aquelles actuacions 

necessàries per tal de consolidar les masses forestals, millorar-ne la seva qualitat 

ecològica i facilitar l’ús públic compatible amb la conservació dels seus valors 

naturals. 

Classificació del sòl 

La major part dels espais (un 53 %) dels mateixos es localitzen en sòl urbà 

consolidat (SUC). Malgrat ser la categoria de sòl amb un major nombre d’espais, la 

superfície que ocupen és moderada (un 27% del total). Aquest fet demostra que els 

espais lliures delimitats en sòl urbà consolidat presenten, en general, una superfície 

petita. 

Per contra els dos espais lliures delimitats en sòl no urbanitzable (que només 

representen un 2 % respecte del total d’espais) ocupen una superfície important, 

que arriba al 23 % del total del sistema d’espais lliures. Per tant, es pot concloure 

que les peces del sistema d’espais lliures situats en sòl no urbanitzable són de 

majors dimensions en relació amb els espais situats en sòl urbà i urbanitzable. 

Subsistemes del POUM 

D’acord amb els susbsistemes definits en l’article 71 de les Normes urbanístiques 

del POUM els 17 espais inclosos en el susbsistema Parcs (P1) són els que ocupen 

major superfície (ocupant un 58 % del total). En segon lloc es localitzen els 4 

espais inclosos en els subsistema Espais connectors (P4), que ocupen un 21,10 % 

de la superfície inclosa en el sistema d’espais lliures.  Per tant, es constata que tant 

els Parcs (P1) com els espais connectors (P4) són, en general peces de grans 

dimensions en comparació a les altres categories Jardins i zones verdes (P2) i 

Places (P3). 

Tipologia actual  

Els diferents espais classificats a partir de les tipologies definides mostren com la 

categoria Previst és la que presenta un major nombre d’espais (39) i que ocumen 

una superfície total del 35 % del total d’espais inclosos en el sistema d’espais 

lliures. 

En superfície els espais forestals, tant procedents de plantació com naturals, 

representen respectivament el 25 % i el 26 %, de manera que globalment 
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representen més de la meitat de la superfície inclosa en el sistema d’espais lliures. 

La tipologia Parcs, amb 14 espais representa només un 5 % del total de la 

superfície inclosa en el sistema d’espais lliures. 
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5 .  D IAGNOS I  AMB I ENTAL  D E LS  E SPA IS  L L IURES  

E X I S T ENTS  

Una vegada caracteritzats els espais lliures públics existents i s’analitzen en major 

profunditat els aspectes ambientals associats. En aquesta diagnosi només s’han 

considerat els espais existents i executats, de manera que no s’han tingut en 

consideració els espais previstos segons el planejament general vigent. Així, només 

s’han tingut en consideració aquells espais que presenten un estat d’execució 

acabat o preexistent. 

A continuació es detallen les conclusions de la diagnosi ambiental efectuada 

valorant els següents aspectes associats amb els espais lliures existents: 

� Flora existent 

� Tipus de paviment 

� Usos existents 

� Sistema de reg 

5 . 1 .  COMPLEMENT  V IAR I  

En aquesta categoria s’han considerat els següents espais: 

� Illeta Av. de l’Onze de Setembre (espai 27) 

� Rotonda del Moll (espai 28) 

Flora: Presenten una vegetació altament antropitzada i artificialitzada, amb tota la 

seva superfície ocupada per plantes tapissants (gespes). En el cas de la Rotonda 

del Moll (espai 28) apareixen espècies arbòries i arbustives diversificant l’espai. A 

l’estrat arbori només s’hi localitzen dues espècies: Phoenix canariensis (5 

exemplars) i Cupressus sempervirens (1 exemplar). En l’estrat arbustiu només hi 

apareixen rosers (Rosa sp.).  

Paviment: En ambdós espais el paviment està format pel sòl, convenientment 

esmenat, per garantir un correcte desenvolupament de la gespa. 

Usos existents: Aquests espais no presenten usos específics, sinó que són un 

complement de l’espai destinat a la circulació motoritzada. Per tant, realitzen una 
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funció simplement estètica, diversificant el paisatge urbà. Disposen de pilones 

lluminoses per garantir-ne la seva visibilitat per part dels conductors. 

Sistemes de reg: El sistema de reg utilitzat en ambdós espais és el reg per 

aspersió, per garantir un correcte desenvolupament de la gespa. En el cas de la 

Rotonda del Moll també disposa de reg per goteig destinat als arbustos existents. 

Figura 5.1-1. Exemple de complement viari (Rotonda del Moll). 
  Font: Elaboració pròpia. 

 

 

5 . 2 .  FORESTAL  D E  P LANTAC IÓ  

En aquesta categoria s’han considerat els següents espais: 

� Pineda del Cementiri de Palamós (espai 33) 

� Bosc del C/ Sant Jordi (espai 35) 

� Pineda del Cementiri de Sant Joan (espai 76) 

� Pineda d’en Gori (espai 84) 

� Pineda de Can Pepó (espai 85) 

� Les Serres (espai 86) 

Flora: Aquests espais procedents d’antigues plantacions presenten una massa 

arbòria regular i homogènia formada principalment per pi blanc (Pinus halepensis) i 

pi pinyer (Pinus pinea). De manera espontània o bé per plantació també hi 

apareixen altres espècies com l’ullastre (Olea europaea), l’alzina (Quercus ilex) i la 

surera (Quercus suber). L’estrat arbustiu no sempre és present en aquesta tipologia 
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d’espais lliures, en funció del tractament de la vegetació que s’hi realitza. El més 

divers es localitza a la Pineda de Can Pepó, on hi abunda l’estepa borrera (Cistus 

salviifolius) i el llentiscle (Pistacia lentiscus). En general hi abunden espècies 

generalistes, com la bardissa (Rubus ulmifolius), l’esparreguera (Asparagus 

acutifolius)  i l’heura (Hedera helix). En relació a la presències d’espècies 

al·lòctones només cal destacar la figuera de moro (Opuntia ficus-indica) als entorns 

de les runes de Mas Pepó. En general l’estrat herbaci es troba poc desenvolupat. 

Paviment: En tots els espais el paviment està format pel sòl natural, sense masses 

modificacions. 

 Usos existents: Aquests espais no presenten un ús antròpic intensiu. No disposen 

de jocs infantils, i generalment no presenten mobiliari urbà, a excepció de la Pineda 

d’en Gori i la Pineda del Cementiri de Sant Joan, equipats lleugerament. usos 

específics, sinó que són un complement de l’espai destinat a la circulació 

motoritzada. Per tant, realitzen una funció simplement estètica, diversificant el 

paisatge urbà. Per tant, aquest espais es destinen principalment al passeig i al 

descans, així com al gaudi de la natura. 

Sistemes de reg: Donades les seves condicions de seminaturalitat no disposen de 

sistemes de reg. 

Figura 5.2-1. Exemples d’espais de la tipologia forestal de plantació (Pineda d’en Gori i Les 
Serres). 

  Font: Elaboració pròpia. 
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5 . 3 .  FORESTAL  NATURAL  

En aquesta categoria s’han considerat els següents espais: 

� Castell de Vila-romà (espai 1) 

� C/ Font dels Canyers (est) (espai 3) 

� Puig del Molí de Vent (centre) (espai 40) 

� Puig de la Coma (espai 41) 

� Zona verda Belitrà (espai 66) 

� Cap Gros (espai 73) 

� Cap Gros II (espai 74) 

� Carretera de Sant Esteve (espai 87) 

Flora: Aquests espais presenten una mostra representativa de la vegetació natural 

autòctona, amb diferents nivells de pertorbació i diferent posició en relació als 

processos de successió natural. En general constitueixen comunitats vegetals 

pròpies com ara l’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale) o la sureda 

(Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum). Les pinedes existents es 

consideren un estadi de degradació de les comunitats vegetals potencials, seguint 

els processos de successió natural. 

L’estrat arbori és més divers que el present en les masses forestals de plantació. 

Els arbres més abundants són el pi blanc (Pinus halepensis), el pi pinyer (Pinus 

pinea), l’alzina (Quercus ilex), el suro (Quercus suber). En els entorns del Castell de 

Vila-romà també apareixen peus de roure (Quercus humilis) i pinastres (Pinus 

pinaster).  

L’estrat arbustiu presenta diferents nivells de consolidació. Els més ben constituïts 

es corresponen als entorns del Castell de Vila-romà i al sector del Cap Gros. En 

general abunden l’arítjol (Smilax aspera), l’heura (Hedera helix) i el galzeran 

(Ruscus aculeatus). Als entorns del Castell de Vila-romà també és significativa la 

presència de marfull (Viburnum tinnus), mentre que al sector de Cap Gros, amb 

més presència de brolles mediterrànies apareixen altres espècies com la ginesta 

(Spartium junceum), el llentiscle (Pistacia lentiscus) i l’argelaga (Genista scorpius). 
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En general l’estrat herbaci presenta un recobriment baix, degut a les condicions 

d’ombra provocades pels estrats arbori i arbustiu.  

Paviment: En tots els espais el paviment està format pel sòl natural, sense 

esmenes. 

 Usos existents: Aquests espais no presenten un ús antròpic intensiu. No disposen 

de mobiliari urbà ni enllumenat, a excepció dels sectors perimetrals del Puig del 

Molí de Vent. Dels diferents espais inclosos cal destacar que dos d’ells disposen de 

plafons informatius (el Cap Gros i els entorns del Castell de Vila-romà). Per altre 

costat cal destacar que en alguns d’aquests espais apareixen elements d’interès 

històric com el mateix Castell de Vila-romà o bé els búnquers de la guerra civil 

situats al cim del Puig del Molí de Vent.  

Per tant, els usos existents en aquest espais es limiten principalment al passeig i al 

descans, així com al gaudi de la natura. 

Sistemes de reg: Donades les seves condicions de naturalitat no disposen de 

sistemes de reg. 

Figura 5.3-1. Exemples d’espais de la tipologia forestal natural (Puig del Molí de Vent i Cap 
Gros). 

  Font: Elaboració pròpia. 

 

  

 

 

 

 

5 . 4 .  J ARD Í  

En aquesta categoria s’han considerat els següents espais: 

� Plaça del C/ del Pedró (espai 30) 

� C/ del Camí a Bell-lloc (espai 60) 
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� Jardí carretera de la Fosca (espai 75) 

� Jardí carrer de Sant Esteve (espai 83) 

� Zona verda c/ Juli Garreta (espai 103) 

Flora: En aquests espais hi domina completament vegetació ornamental utilitzada 

tradicionalment en jardineria. La presència d’espècies autòctones es limita a 

aquelles utilitzades en jardineria.  

Entre els arbres existents, normalment plantats en escocells, s’hi localitzen els 

següents exemplars: 

� Acàcia taperera (Albizia julibrissin), amb 14 exemplars, 13 dels quals situats 

a la Plaça del C/ del Pedró (espai 30) i un exemplar al C/ Camí a Bell-lloc I 

(espai 60). 

� Negundo (Acer negundo), amb 6 exemplars situats al C/ de Gaspar Matas III 

(espai 57). 

� Arbre de Júpiter (Lagerstroemia indica),  amb dos exemplars al C/ Camí a 

Bell-lloc I (espai 60). 

� Butia capitata, amb un exemplar situat al C/ de Gaspar Matas III (espai 57). 

� Metasequoia (Metasequoia glyptostroboides), amb un exemplar situat al 

Jardí de la carretera de la Fosca (espai 75). 

En l’estrat arbustiu també hi dominen les espècies ornamentals al·lòctones sent les 

més abundants el Euonymus fortunei, Viburnum lucidum, el pitòspor (Pittosporum 

tobira), la yuca (Yucca sp.) i el romaní rastrer (Rosmarinus  prostrata sp.), 

repartides per els diferents espais inclosos en aquesta categoria. També s’hi 

localitzen espècies més o menys autòctones en l’àmbit català com ara el baladre 

(Nerium oleander), el llorer (Laurus nobilis) o l’olivera (Olea europaea).  

L’estrat herbaci està format per prats de tapissants (gespes) i altres espècies més o 

menys espontànies. 

Paviment: En general dominen els paviments naturals amb sòl esmenat i sauló. A 

la Plaça del C/ del Pedró (espai 30) també apareixen paviments ceràmics.  
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Usos existents: Aquests espais estan destinats a un ús antròpic més intensiu. Tots 

els espais disposen d’enllumenat, i la majoria d’espais estan equipats amb mobiliari 

urbà (principalment bancs). Dos dels espais presenten jocs infantils.  

Per tant, els usos existents en aquest espais són diversos, principalment destinats 

al passeig i al descans, així com al lleure i l’esbarjo. 

Sistemes de reg: En general aquests espais estan equipats amb sistemes de reg 

per goteig. En el cas del Jardí de la carretera de la Fosca (espai 75) el reg és 

manual utilitzant una mànega. Cal destacar que la Plaça del C/ del Pedró (espai 30) 

té sistema de reg per goteig i aspersió. 

Figura 5.4-1. Exemples d’espais de la tipologia jardí (C/ de Gaspar Matas III  i Jardí de la 
carretera de la Fosca). 

  Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

5 . 5 .  MIRADOR  

En aquesta categoria dins del sistema d’espais lliures  només s’hi ha inclòs un únic 

espai. Cal destacar que al municipi de Palamós hi ha altres miradors com per 

exemple la Plaça Murada, aquests però no es troben classificats com a Sistemes 

d’espais lliures del POUM i per tant no han estat analitzats.  

� Mirador del Port Esportiu (espai 36) 

Flora: En aquest espai la flora existent és típicament subespontània formada per 

plantes al·lòctones invasores dominades per l’atzavara (Agave americana) i la 

figuera de moro (Opuntia ficus-indica), que monopolitzen l’estrat arbustiu. En 

l’estrat herbaci s’hi desenvolupen diferents gramínies. La vegetació inclosa dins del 
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sistema d’espais lliures coincideix amb la vegetació dels entorns, inclosos dins el 

sistema del domini públic maritimo-terrestre i el sòl no urbanitzable. 

Paviment: En aquest petit espai apareix una alta diversitat de paviments en 

relació a la petita superfície que presenta. Hi ha un espai amb el sòl natural, una 

zona amb formigó que coincideix amb l’àmbit del mirador i un sector asfaltat –

estretament relacionat amb el sistema viari- que s’utilitza per a l’aparcament de 

vehicles. 

Usos existents: Aquests espais estan destinats a un ús antròpic intensiu. El 

principal ús de l’espai és el gaudi del paisatge. També s’utilitza com a zona de 

descans i aparcament de vehicles. 

Tots els espais disposen d’enllumenat, i la majoria d’espais estan equipats amb 

mobiliari urbà (principalment bancs). Dos dels espais presenten jocs infantils.  

Sistemes de reg: La vegetació existent és espontània i no disposa de cap sistema 

de reg.  

Figura 5.5-1. Exemples d’espai de la tipologia mirador (Mirador del Port Esportiu). 
  Font: Elaboració pròpia. 

 

5 . 6 .  PARCS  

En aquesta categoria s’hi han inclòs els següents espais:   

� Parc Camp de futbol 1 (espai 5) 

� Parc Camp de futbol 2 (espai 6) 

� Plaça de Josep Sarquella i Escobet (espai 7) 

� Plaça dels Comptes de Palamós (espai 8) 
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� Plaça del Suro (espai 9) 

� Plaça Monument Vincke (espai 10) 

� Placeta interior al C/de Martí Montaner i Coris I (espai 15) 

� Placeta interior al C/ de Martí Montaner i Coris II  (espai 16) 

� C/ Enric Vincke III  (espai 19) 

� Plaça del Mossen Gumersind (espai 46) 

� Circuit de lleure i esport (espai 51) 

� Parc Pavelló Municipal (espai 58) 

� Parc urbanització Sant Esteve de la Fosca (espai 80) 

Flora: En aquest espai la flora existent és de caràcter ornamental utilitzada 

tradicionalment en jardineria, on abunden les espècies al·loctones, però també 

apareixen espècies autòctones. 

Entre els arbres existents, normalment plantats en escocells, s’hi localitzen els 

següents exemplars: 

� Xiprer (Cupressus sempervirens), amb un total de 126 exemplars, dels quals 

120 es localitzen al Parc urbanització Sant Esteve de la Fosca (espai 80), 3 a 

la Plaça del Mossèn Gumersind (espai 46) i 3 al Passeig del Port Esportiu 

(espai 29). 

� Plataner (Platanus hispanica), amb 104 exemplars repartits en 7 dels espais 

inclosos en aquesta tipologia. 

� Pi pinyer (Pinus pinea), amb 48 exemplars, 25 dels quals situats al Parc del 

Camp de futbol 1 (espai 5), 13 a la Plaça dels Comptes de Palamós (espai 8) 

i 10 al Passeig del Port Esportiu (espai 29). 

� Negundo (Acer negundo), amb 59 exemplars, 32 dels quals situats a la Plaça 

del Mossèn Gumersind (espai 46), 20 al Parc del Pavelló Municipal (espai 58) 

i 7 al C/ Enric Vincke III (espai 19). 

� Acàcia taperera (Albizia julibrissin), amb 19 exemplars, 6 dels quals situats 

a la Plaça del Suro (espai 9), 4 situats a la Placeta interior al C/ de Martí 

Montaner i Coris I (espai 15) i 9 situats a la Placeta interior al C/ de Martí 

Montaner i Coris II (espai 16). 
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� Magnòlia (Magnolia grandiflora), amb 2 exemplars situats respectivament al 

Parc del Camp de futbol 1 (espai 5) i a la Plaça del Mossèn Gumersind (espai 

46). 

� Liquidàmbar (Liquidambar styraciflua), amb 8 exemplars, 4 dels quals 

situats al Parc del Camp de futbol 1 (espai 5), i els altres 4 al Parc del Camp 

de futbol 2 (espai 6). 

� Olivera (Olea europaea), amb 6 exemplars, 5 al Parc del Camp de futbol 2 

(espai 3) i 1  al Parc del Camp de futbol 1 (espai 5). 

� Catalpa (Catalpa bignonioides), amb 2 exemplars situats a la Plaça de Josep 

Sarquella i Escobet (espai 7). 

� Surera (Quercus suber), amb 15 exemplars localitzats a la Plaça dels 

Comptes de Palamós (espai 8). 

� Àlber (Populus alba), amb 8 exemplars situats a la Plaça del Mossèn 

Gumersind (espai 46). 

� Palmera de ventall (Washingtonia filifera), amb 4 exemplars situat al Parc 

del Pavelló Municipal (espai 58). 

� Palmera de Canàries (Phoenix canariensis), amb 1 exemplar situat al Parc 

del Pavelló Municipal (espai 58). 

� Palmera excelsa (Trachycarpus fortunei), amb 1 exemplar situat al Parc del 

Pavelló Municipal (espai 58). 

� Margalló (Chamaerops humilis), amb 1 exemplar situat al Parc del Pavelló 

Municipal (espai 58). 

En l’estrat arbustiu també hi dominen les espècies ornamentals amb una alta 

diversitat d’espècies. El baladre, tot i no ser el més abundant (115 exemplars) es 

troba àmpliament distribuït localitzat en 5 espais diferents. L’espècie més abundant 

és el cinamom (Eleagnus ebbinegei) amb 233 exemplars i 20 de la varietat (E. 

ebbinegei limelight, tots situats al Parc del Pavelló Municipal (espai 58). 

Puntualment aparèixer altres espècies més o menys autòctones com el llorer 

(Laurus nobilis), el marfull (Viburnum tinus), el boix (Buxus sempervirens), el 

romaní (Rosmarinus officinalis) i els barretets de capellà (Euonymus europaeus). Al 

mateix temps apareixen de forma aïllada altres espècies al·lòctones com l’atzavara 

(Agave americana), el romer rastrer (Rosmarinus prostrata sp.), el coralet 
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(Berberis ottawensis), el xiprer (Cupressus prince of whales), la figuera de moro 

(Opuntia ficus-inidca), cica (Cyca revoluta) o la Canna indica, entre d’altres. 

En l’estrat herbaci s’hi desenvolupen diferents tipologies de plantes tapissants, 

principalment formant gespes. 

Paviment: En aquests espais apareix una alta diversitat de paviments degut a la 

diversitat d’usos que presenten. El paviment més abundant està format per sauló, 

però també apareix el sòl, els paviments formigonats, els ceràmics i les llambordes. 

Usos existents: Aquests espais estan destinats a un ús antròpic intensiu. Tots 

presenten enllumenat i mobiliari urbà (bancs, papereres...). Dels 14 espais inclosos 

en aquesta categoria 8 disposen de jocs infantils. En algun espai també apareixen 

altres equipaments com ara pistes de patinatge o skate, petits escenaris, pistes de 

petanca, pistes de bàsquest o pistes esportives.  Alguns dels espais disposen 

d’aparcaments de bicicletes. Per tant, es conclou que els Parcs són multifuncionals, 

destinats al passeig, al repòs, al lleure, l’esbarjo i l’esport. 

Sistemes de reg: Bona part dels espais presenten sistemes de reg per goteig i/o 

aspersió. 

Figura 5.6-1. Exemples d’espai de la tipologia parcs (Placeta interior al C/ de Martí 
Montaner i Coris II, Plaça del Mossèn Gumersind, Parc Pavelló Municipal). 

  Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

5 . 7 .  PASSE IG  D E  V IANANTS  

En aquesta categoria s’hi han inclòs els següents espais:   

� Passeig de Mar 1 (Passeig marítim) (espai 13) 

� Passeig de Mar 2 (Passeig marítim) (espai 14) 

� C/ Enric Vincke I (espai 17) 
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� C/ Enric Vincke II (espai 18) 

Flora: En aquest espai la flora existent és de caràcter ornamental utilitzada 

tradicionalment en arbrat viari i jardineria.  

Dels quatre espais inclosos en aquesta categoria el Passeig de Mar 1 (espai 13) no 

disposa d’arbrat, ja que els plataners existents se situen dins el sistema de domini 

públic maritimo-terrestre. El segon tram del Passeig de Mar (espai 14) és, amb 

diferència el que presenta un major arbrat. Entre els arbres existents en els 

diferents espais, normalment plantats en escocells, s’hi localitzen els següents 

exemplars: 

� Plataner (Platanus hispanica), amb 285 situats al Passeig de Mar 2 (espai 

14). 

� Negundo (Acer negundo), amb 6 exemplars situats al C/ Enric Vincke II 

(espai 18). 

� Olivera (Olea europaea), amb 1 exemplar situat al C/ Enric Vincke I (espai 

17). 

� Palmera de ventall (Washingtonia filifera), amb 10 exemplars situats al 

Passeig de Mar 2 (espai 14). 

� Palmera de Canàries (Phoenix canariensis), amb 3 exemplars situats al 

Passeig de Mar 2 (espai 14). 

� Pi pinyer (Pinus pinea), amb 6 exemplars situats al Passeig de Mar 2 (espai 

14). 

En l’estrat arbustiu també hi abunden les plantes ornamentals de temporada. En el 

Passeig de Mar 1 (espai 13) també s’hi localitzen 15 exemplars de margalló 

(Chamaerops humilis) i 20 exemplars de nandina (Nandina sp.). 

L’estrat herbaci és poc present, i només destaca l’espai amb plantes tapissants 

situat al Passeig de Mar 2 (espai 14). 

Paviment: En aquests espai abunden els paviments ceràmics i els de sauló, que 

són els més aptes per el trànsit de vianants. 

Usos existents: Aquests espais estan destinats a un ús antròpic intensiu. Tots 

presenten enllumenat, i alguns disposen de mobiliari urbà (bancs, papereres...). Cal 
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destacar que en els trams del Passeig de Mar apareixen altres equipaments com ara 

l’oficina de turisme, un punt d’informació, sanitaris públics i jocs infantils. En l’espai 

del C/ Enric Vincke I s’ocupa part del sector amb terrasses de bars.  

Per tant, es conclou que en aquests espais dominen els usos de passeig i repòs, 

mentre que els usos de lleure i esbarjo hi tenen un pes més limitat. 

Sistemes de reg: Els espais amb major presència d’espècies arbustives disposen 

de reg per goteig.  

Figura 5.7-1. Exemples d’espai de la tipologia passeig de vianants (Passeig de Mar 1, 
Passeig de Mar 2 i C/ Enric Vincke I). 

  Font: Elaboració pròpia. 
 

 

 

 

 

 

 
 

5 . 8 .  P LAÇA  

En aquesta categoria s’hi han inclòs els següents espais:   

� Plaça del C/de Sant Antoni (espai 12) 

� Placeta Av. Catalunya (espai 24) 

� Placeta del Mercat (espai 25) 

� Plaça de Pere el Gran (espai 39) 

� C/ de Gaspar Matas I (espai 55) 

� Camí del pla de llops, 1 (espai 95) 

� Plaça de Catalunya (espai 97) 

� Placeta del c/ de Lleida (espai 102) 

� Plaça del Pedró (espai 100) 
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Flora: En aquest espai la flora existent és de caràcter ornamental utilitzada 

tradicionalment en arbrat viari i jardineria. La presència d’espècies arbòries i 

arbustives és baixa. 

Entre els arbres existents en els diferents espais, normalment plantats en escocells, 

s’hi localitzen els següents exemplars: 

� Plataner (Platanus hispanica), amb 6 exemplars situats a la Plaça del C/ de 

Sant Antoni (espai 12). 

� Negundo (Acer negundo), amb 3 exemplars situats a la Placeta Av. 

Catalunya (espai 24). 

� Palmera de Canàries (Phoenix canariensis), amb 1 exemplar situats a la 

Placeta Av. Catalunya (espai 24). 

� Margalló (Chamaerops humilis), amb 6 exemplars situats a la Placeta del 

Mercat (espai 25). 

� Lledoner (Celtis occidentalis), amb 4 exemplars situats a la Plaça de Pere el 

Gran (espai 39). 

� Braquiquíton (Brachychiton populneum), amb 6 exemplars situats al C/ de 

Gaspar Matas I. 

Dels cinc espais considerats en aquesta categoria només apareixen espècies 

arbustives en tres d’ells. Aquestes espècies arbustives són de caràcter ornamentals. 

Destaquen les nandines (Nandina sp.), el romaní (Rosmarinus officinalis), el romaní 

rastrer (Rosmarinus postrata sp.) i la troanella (Ligustrum ovalifolium). 

Paviment: En aquests espai abunden els paviments durs propis dels ambients més 

urbans (ceràmics i formigó) i, en menor mesura els de sauló.  

Usos existents: Aquests espais estan destinats a un ús antròpic intensiu 

clarament urbà. Tots disposen d’enllumenat. A excepció de la Placeta del Mercat 

(espai 25), aquests espais disposen de mobiliari urbà (bancs i papereres). La 

Placeta Av. Catalunya disposa d’un aparcament de bicicletes. En alguns espais (39 i 

51) s’hi localitzen telèfons públics. En l’espai Placeta del Mercat (espai 25) s’hi ha 

instal·lat contenidors soterrats. Aquest mateix espai s’aprofita per instal·lar-hi una 

parada de mercat.  Així els usos d’aquesta tipologia d’espais són els de passeig i 

repòs, així com d’altres més funcionals associats al transit de vianants.  
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Sistemes de reg: Els espais amb major presència d’espècies arbustives disposen 

de reg per aspersió.  

Figura 5.8-1. Exemples d’espai de la tipologia plaça (Plaça del C/de Sant Antoni, Placeta Av. 
Catalunya, Placeta del Mercat ). 

  Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

5 . 9 .   ZONA  VERDA  

En aquesta categoria s’hi han inclòs els següents espais:   

� Torrent dels Huguet (espai 4) 

� Plaça C/ del Foment (espai 38) 

� Parc de Can Carreviu II (espai 48) 

� Parc de Can Carreviu I (espai 49) 

� Zona verda de la carretera de la Fosca (espai 71) 

� Zona verda de la Cala Margarida (espai 72) 

� Zona verda del Cementiri de Sant Joan (espai 77) 

� Castell de Sant Esteve (espai 81) 

� Zona verda Avinguda Catalunya (espai 96) 

� Zona verda c/ Puigpedró (espai 101) 

� Zona verda c/ Juli Garreta (espai 103) 

� Parterre edifici XXX (espai 104) 

� Carrer del rec (espai 105) 

� Projecte variant (espai 106) 

� C/ Josep Carbó i Vidal (espai 107) 
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� Illeta plaça Mossèn Gumersind (espai 108) 

� Avinguda Àngel Guimerà (espai 109) 

� Carrer Gaspar Bosch (espai 110) 

� Carrer Gaspar Bosch I (espai 111) 

� Mas Gorgoll (espai 112) 

Flora: En aquests espais la flora existent és una combinació d’espècies autòctones 

amb altres al·lòctones de caràcter ornamental utilitzada tradicionalment en 

jardineria. En general presenten un estat de naturalitat important. 

Entre els arbres existents en els diferents espais s’hi localitzen els següents 

exemplars: 

� Àlber (Populus alba), amb 153 exemplars, dels quals 132 se situen al Parc 

de Can Carreviu I (espai 49), 15 al Parc de Can Carreviu II (espai 48) i 6 a 

la Zona verda del Cementiri de Sant Joan (espai 77). 

� Pi pinyer (Pinus pinea), amb 72 exemplars, 35 situats a la Zona verda de la 

carretera de la Fosca (espai 71), 30 a la Zona verda del Cementiri de Sant 

Joan (espai 77) i 7 al Castell de Sant Esteve (espai 81). 

� Pi blanc (Pinus halepensis), amb 3 exemplars situats a la Zona verda de la 

Cala Margarida (espai 72).  

� Plataner (Platanus hispanica), amb 5 exemplars situats al Torrent dels 

Huguets (espai 4). 

� Negundo (Acer negundo), amb 10 exemplars situats a la Plaça C/ del 

Foment (espai 38). 

� Bedoll (Betula pendula), amb 12 exemplars situats al Parc de de Can 

Carreviu I (espai 49). 

� Alzina (Quercus ilex), amb 6 exemplars situats a la Zona verda del Cementiri 

de Sant Joan (espai 77). 

� Surera (Quercus suber), amb 2 exemplars situats a la Zona verda del 

Cementiri de Sant Joan (espai 77). 

En l’estrat arbustiu destaquen les espècies més o menys autòctones com el baladre 

(Nerium oleander), el marfull (Viburnum tinus), el llantiscle (Pistacia lentiscus), el 
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romanó (Rosmarinus officinalis) o la ginesta (Spartium junceum). També apareixen 

espècies al·lòctones, ja siguin plantades o espontànies. Entre les espècies 

al·lòcontes cal destacar el coralet (Berberis ottawensis), el bàlsam o ungla de gat 

(Carpobrotus edulis), la yuca (Yucca sp.), l’atzavara (Agave americana) i la figuera 

de moro (Opuntia ficus-indica). 

En aquests espais l’estrat herbaci presenta un elevat estat de naturalització format 

principalment per diferents gramínies. 

Paviment: En aquests espai abunden els paviments naturals constituïts pel sòl 

natural, amb més o menys esmenes. També apareixen paviments de sauló. Cal 

destacar que en la Zona verda del Castell de Sant Esteva apareix entre el sòl la 

roca mare, i al mateix temps existeixen paviments de llambordes per delimitar el 

Camí de Ronda. 

Usos existents: Aquests espais estan destinats a un ús antròpic lleuger. En 

general els nivells d’enllumenat són baixos, i en dos espais no es disposa de 

il·luminació (espais 77 i 81). En cap dels espais existeixen jocs infantils. Les 

dotacions de mobiliari urbà són diverses. El Parc de Can Carreviu I (espai 49) està 

molt equipat amb bancs, taules, papereres i aparcament de bicicletes. Altres espais 

com la Zona verda del Cementiri de Sant Joan (espai 77) i el Castell de Sant Esteve 

(espai 81) no disposen de cat tipus d’element de mobiliari urbà. 

Els usos d’aquesta tipologia d’espais són els de passeig i repòs, així com el gaudi 

del paisatge i de la natura (i del patrimoni en el cas del Castell de Sant Esteve).  

Sistemes de reg: Degut a les condicions de naturalitat d’aquests espais, en 

genera, no disposen de sistemes de reg. Només la Plaça del C/ del Foment presenta 

reg per goteig. 

Figura 5.9-1. Exemples d’espai de la tipologia plaça (Parc de Can Carreviu II, Parc de Can 
Carreviu I, Zona verda del Cementiri de Sant Joan ). 

  Font: Elaboració pròpia 
.  
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6 .  PROPOSTA  D E  MESURES  D E  G EST IÓ  I  A C TUAC IÓ  P ER  A  

CADA  T I PO LOG IA  D ’ E SPA IS  L L IURES  
 

Una vegada caracteritzat els espais inclosos al sistema d’espais lliures públic 

existents a Palamós es defineixen les mesures de gestió i actuació per a cada 

tipologia considerada. Les fitxes descriptives de cada espai incorporen una proposta 

de gestió específica i detallada.  

A continuació es detallen les tipologies d’espais lliures públics a partir de les quals 

es determinen les mesures de gestió i actuació: 

� Parc forestal (Pf): Masses forestals destinades al manteniment de la 

biodiversitat on els usos públics previstos han de ser compatibles amb la 

preservació dels valors naturals de l’espai. S’hi inclouen totes les formacions 

forestals, independentment del seu origen (natural o de plantació). 

� Parc fluvial: Peces destinades al manteniment i millora de la connectivitat 

ecològica del corredor ecològic que representa la llera de l’Aubí. Aquests 

espais han de permetre la recuperació dels hàbitats fluvials propis dels 

trams baixos dels cursos fluvials. 

� Zona verda (Pzv): Espai majoritàriament enjardinat de dimensions petites 

on predomina la vegetació autòctona. Majoritàriament destinats al passeig i 

repòs. No s’hi desenvolupen usos esportius que requereixin d’equipaments. 

� Jardí (Pj): Inclou les peces del sistema d’espais lliures de dimensions 

reduïdes. A diferència de les zones verdes, en els jardins hi predomina la 

vegetació ornamental i, en genera, un tractament més urbà. 

� Mirador (Pm): Espais de tipologia especial destinats al gaudi del paisatge.  

� Parc (Pp): Espai de dimensions mitjanes on s’hi compatibilitzen els diferents 

usos (lleure, esportiu, repòs...). Normalment inclouen equipaments 

específics per a la pràctica esportiva (pistes esportives, pistes de patinatge, 
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pistes de skate...). La vegetació d’aquest espais combina espècies 

ornamentals i espècies autòctones. 

� Passeig de vianants (Pv): Espais més o menys lineals destinats al passeig de 

vianants i ciclistes, al repòs i al lleure. No hi son compatibles els usos 

esportius que requereixen d’equipaments fixes. Principalment amb 

paviments durs, però amb suficient vegetació arbòria per generar ombra. 

� Complement viari (Pcv): Petit jardí associat al sistema viari (illetes, 

rotondes, mitjanes...). La vegetació d’aquests espais es realitza 

principalment amb espècies ornamentals. No són aptes per altres usos, 

degut al risc derivat de la circulació motoritzada.  

 

A la següent taula es mostra resumida, la informació bàsica corresponent a cada un 

dels espais que queden definits a les fitxes descriptives. 

 

Taula 5.9-1 Taula resum dels espais lliures 
  Font: Elaboració pròpia 

Subcodi Codi espai Nom Subsistema Execució 
Planejament 

derivat 

Superfície 

(m
2
) 

Tipologia 

actual 

Cons_1 255 Residencial Can Muntaner II P2 Executat  1.004 - 

Cons_2 188 Plaça Carme Maristany P2 Executat PAU 3 459 - 

CV_1 43 Illeta Av.  de l’Onze de 
Setembre 

P2 Executat  88 
Complement 

viari 

CV_2 40 Rotonda del Moll P2 Executat  523 
Complement 

viari 

FN_1 966 Parc Forestal Castell de Vilà-romà P1 
Pendent 

d’executar 
 70.771 

Forestal 
natural 

FN_2 700 C/ Font dels Canyers  P2 
Pendent 

d’executar 
PPU 3 2.983 

Forestal 
natural 

FN_3 589 Parc Urb. Molí de Vent P1 
Pendent 

d’executar 
PAU 4 21.711 

Forestal 
natural 

FN_4 580 Pineda dels Burros P1 
Pendent 

d’executar 

Parcialment 
inclòs al PPU 

6 
16.271 

Forestal 
natural 

FN_5 825 
Zona Verda Urbanització 
Balitrà 

P2 Executat PAU 6 2.062 
Forestal 
natural 

FN_6 437 Parc urbà Cap Gros I P1 Executat  75.533 
Forestal 
natural 

FN_7 431 Parc Urb. Cap Gros I P2 Executat  650 
Forestal 
natural 

FN_8 880 Pedrera II P1 
Pendent 

d’executar 
PPU 7 14.615 

Forestal 
natural 

FP_1 239 Pineda Cementiri Palamós P2 Executat  1.714 
Forestal de 
plantació 

FP_2 290 Pineda Vedruna P2 
Pendent 

d’executar 
PMU 9 3.590 

Forestal de 
plantació 
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Subcodi Codi espai Nom Subsistema Execució 
Planejament 

derivat 

Superfície 

(m
2
) 

Tipologia 

actual 

FP_3 477 Pineda del Cementiri de Sant Joan P2 Executat  3.878 
Forestal de 
plantació 

FP_4 778 Parc pineda d’en Gori P1 Executat PAU 10 31.343 
Forestal de 
plantació 

 

FP_5 809 Parc forestal Mas Pepó P1 Executat  112.543 
Forestal de 
plantació 

FP_6 887 Parc forestal les Serres P1 Executat PAU 14 46.743 
Forestal de 
plantació 

J_1 92 Zona verda convent Agustins P3 Executat  716 Jardí 

J_2 868 Zona Verda C.Gaspar Matas II P2 Executat  506 Jardí 

J_3 834 Zona Verda Gaspart Matas I P2 Executat  275 Jardí 

J_4 484 Jardí Ctra. de la Fosca. P2 Executat  725 Jardí 

J_5 724 Zona Verda edifici Sant Esteve P2 Executat  319 Jardí 

M_1 151 Mirador el morro del vell P2 Executat  2.007 Mirador 

P_1 499 Plaça Torroella II P1 Executat  5.772 Parc 

P_10 
108 
107 

Passeig Port Marina P3 Executat  13.465 Parc 

P_11 655 Plaça del Mossen Gumersind P3 Executat  3.782 Parc 

P_12 575 Circuit de lleure i esport P1 
Pendent 

d’executar 
PPU 1 1.372 Parc 

P_13 883 Parc Vila-Roma. P2 Executat  2.155 Parc 

P_14 755 Parc la Fosca Vella. P2 Executat  1.999 Parc 

P_2 447 Plaça Torroella P1 Executat  3.492 Parc 

P_3 396 Plaça de Josep Sarquella i 
Escobet. 

P2 Executat  2.434 Parc 

P_4 277 Plaça Comptes de Palamós P2 Executat  3.168 Parc 

P_5 293 Plaça del Suro P2 Executat  2.011 Parc 

P_6 276 Plaça Monument Vincke P2 Executat  2.510 Parc 

P_7 335 Cal Jardiner I P2 Executat  1.688 Parc 

P_8 347 Cal Jariner II P2 Executat  1.721 Parc 

P_9 405 C/ Enric Vincke III P3 Executat  788 Parc 

PL_1 264 Plaça Vincke - St.Antoni P2 Executat  1.046 Plaça 

PL_2 281 Placeta Av. Catalunya P3 
Pendent 

d’executar 
 335 Plaça 

PL_3 292 Placeta del Mercat P3 Executat  351 Plaça 

PL_4 372 Plaça de Pere el Gran P2 Executat  1.114 Plaça 

PL_5 874 Zona Verda C.Gaspar Matas III P2 Executat  241 Plaça 

PRV_1 456 C/ Enric Vincke IV P3 
Pendent 

d’executar 
PMU 7 857 

 
Previst 

 

PRV_10 571 Ronda de l’Est I P2 
Pendent 

d’executar 
PPU 5 1.915 Previst 

PRV_11 693 Ronda Est III P2 
Pendent 

d’executar 
PPU 9 1.396 Previst 

PRV_12 669 
C/ del Mossen Miquel Juanola i 
Marés 

P3 
Pendent 

d’executar 
PAU 13 1.271 Previst 

PRV_13 719 C/ Joan Rovira i Bastons P3 
Pendent 

d’executar 
PMU 5 3.848 Previst 

PRV_14 792 Parc Fluvial de l’Aubi. P1 
Pendent 

d’executar 
PPU 1, PPU 2 

i PPU 4 
35.009 Previst 

PRV_15 574 C/ Enric Vincke V P3 
Pendent 

d’executar 
PMU 8 4.293 Previst 

PRV_16 570 Parc urbà Molí de Vent II P2 
Pendent 

d’executar 
PAU 4 1.457 Previst 

PRV_17 835 C/ Almogàvers P2 
Pendent 

d’executar 
PMU 3 2.043 Previst 

PRV_18 881 Zona Verda C.Gaspar Matas IV P2 
Pendent 

d’executar 
 589 Previst 

PRV_19 886 Plaça Figuera P2 
Pendent 

d’executar 
PAU 9 3.322 Previst 

PRV_2 449 Intersecció C/ dels Rentadors i 
C/ de la Font 

P3 
Pendent 

d’executar 
PMU 7 2.652 

Previst 
 
 

PRV_20 820 Prge. les Oliveres I P2 Pendent PPU 8 439 Previst 
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Subcodi Codi espai Nom Subsistema Execució 
Planejament 

derivat 

Superfície 

(m
2
) 

Tipologia 

actual 

d’executar 

PRV_21 829 Prge. les Olivers II P2 
Pendent 

d’executar 
PPU 8 384 Previst 

PRV_22 837 Prge. les oliveres III P2 
Pendent 

d’executar 
PPU 8 431 Previst 

PRV_23 845 Prge. les Oliveres IV P2 
Pendent 

d’executar 
PPU 8 291 Previst 

PRV_24 454 Perpendicular Ronda de l’Est. P2 
Pendent 

d’executar 
PPU 5 1.231 Previst 

PRV_25 435 Ronda Est IV. P2 
Pendent 

d’executar 
PMU 9 521 Previst 

PRV_26 398 Ronda Est V. P2 
Pendent 

d’executar 
PMU 9 463 Previst 

PRV_27 354 Ronda Est VI P2 
Pendent 

d’executar 
PMU 9 457 Previst 

PRV_28 470 Cementiri de Sant Joan P2 
Pendent 

d’executar 
PPU 5 1.487 Previst 

PRV_29 728 Parc petanca St. Esteve. P2 
Pendent 

d’executar 
PMU 8 966 Previst 

PRV_3 508 Camps del C/ de la Font P3 
Pendent 

d’executar 
PMU 7 901 

Previst 
 

PRV_30 699 Punta de Sant Esteve P2 
Pendent 

d’executar 
PAU 2 3.228 Previst 

PRV_31 901 Antic club de tennis P1 
Pendent 

d’executar 
 5.870 Previst 

PRV_32 911 Bobila P1 
Pendent 

d’executar 
PPU 11 7.447 Previst 

PRV_33 919 Sòl industrial la Pietat I P4 
Pendent 

d’executar 
PPU 10 19.006 Previst 

PRV_34 
924 
928 

Sòl industrial de la Pietat II 
Sòl industrial de la Pietat IV 

P4 
Pendent 

d’executar 
PPU 10 32.711 Previst 

PRV_35 
955 
962 

Sòl industrial de la Pietat V  
Sòl industrial la pietat III 

P4 
Pendent 

d’executar 
PPU 10 110.584 Previst 

PRV_4 458 Queserias Moradell P3 
Pendent 

d’executar 
PMU 6 1.906 Previst 

PRV_5 161 C / Dídac Garrell i Tauler P3 
Pendent 

d’executar 
PMU 4 862 Previst 

PRV_6 115 Plaça Port Nou P3 
Pendent 

d’executar 

Parcialment 
inclòs al PAU 

8 
440 Previst 

PRV_7 315 Bosc Cementiri Palamós P2 
Pendent 

d’executar 
PMU 9 2.919 Previst 

PRV_8 350 C/ de Roqueta P2 
Pendent 

d’executar 
 412 Previst 

PRV_9 537 Ronda Est II P2 
Pendent 

d’executar 
PPU 5 1.019 Previst 

PS_1 169 Ps. del Mar I P3 Executat  1.355 
Passeig de 

vianants 

PS_2 171 Ps. del Mar II P3 Executat  18.376 
Passeig de 

vianants 

PS_3 333 Vincke –Av. Catalunya  P1 Executat  426 
Passeig de 

vianants 

PS_4 378 C/ Enric Vincke II P1 Executat  299 
Passeig de 

vianants 

ZV_1 

678 
677 
676 
675 

Mas Pareres II 
Pont del Ferro 
Mas Pareres I 
Riera dels Huguets 

P2 Executat   4.675 Zona verda 

ZV_2 337 Plaça Josep Maria Sert P2 Executat  560 Zona verda 

ZV_3 733 Parc de Can Carreviu II P2 Executat PMU 5 549 Zona verda 

ZV_4 768 Parc de Can Carreviu I P2 Executat  8.086 Zona verda 

ZV_5 349 Zona verda Ctra. de la Fosca. P2 Executat  4.147 Zona verda 

ZV_6 244 Zona verda Cala Margarida. P2 Executat  1.497 Zona verda 

ZV_7 509 
Zona verda Cementiri Sant 
Joan 

P2 Executat  1.691 Zona verda 

ZV_8 706 Castell de Sant Esteve P2 Executat PAU 2 3.004 Zona verda 
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6 . 1 .  ACTUAL I T ZAC IÓ  D E L  S ERV IDOR  DE  MAPES  D E  

L ’ A JUNTAMENT  D E  PALAMÓS  

El municipi de Palamós disposa d’un sistema d’informació geogràfica municipal 

(SIGM). L’objectiu d’aquests és generar una estructura centralitzada que reculli, 

gestioni i administri tota la informació geogràfica i alfanumèrica que actualment 

existeix del municipi i que es pugui posar a disposició dels ciutadans. 

Les fitxes descriptives dels espais s’han realitzat tenint en compte la informació del 

SIGM.  A continuació es mostren dues imatges del funcionament del SIGM. 

 

Figura 6.1-1. Imatge captada del SIGM de l’Ajuntament de Palamós 
  Font: Serveis tècnics de l’ajuntament de Palamós 
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Figura 6.1-2. Imatge de detall captada del SIGM de l’Ajuntament de Palamós 
  Font: Serveis tècnics de l’ajuntament de Palamós 

 

Les dades sobre les Zones verdes i arbrat del SIGM de Palamós contenen capes 

d’informació referent a: 

� Arbrat 

� Zones verdes 

� Parterres 

� Arquetes 

� Aspersors 

� Comptadors 

� Electovàlvules 

� Programador 

� Clau de pas 

� Boques de reg 
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S’ha elaborat una fitxa per cada espai inclòs al Sistema d’espais lliures de Palamós i 

cada una d’elles s’ha enumerat seguint el codi de la base de dades SIG. D’aquesta 

manera es pot vincular la fitxa al polígon del Sistema d’espais lliures.  

Val a dir que el SIGM conté informació sobre totes les zones verdes i que el present 

document es limita a les peces incloses al Sistema d’espais lliures. Per tal de 

completar aquest instrument de gestió caldria crear una fitxa per cadascuna de les 

zones verdes del municipi. 

Les fitxes s’han creat per tal que puguin ser manipulades per usuaris sense 

coneixements de SIG, per tant s’han elaborat amb word. S’aconsella una 

actualització mensual del contingut d’aquestes fitxes per tal que puguin ser una 

veritable eina de gestió.  

Per últim destacar que aquests espais estan en contant transformació i que sovint, 

sobretot aquells que estan fortament antropitzats, es veuen condicionats a un canvi 

d’ús o a noves modalitats de gestió.   
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Fitxes descriptives  
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 43 

Nom espai: Illeta Av. de l’Onze de Setembre 
Subcodi: CV_1 

Ús actual: Complement Viari Data inventari: 18/02/2010 
Ubicació: Es troba al costat d’una rotonda on hi conflueixen els següents carrers: C/ del Vapor, Av. de l’Onze de Setembre, 
C/ del Moll i C/ del Club Nàutic. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: públic-ports 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 88 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
Gestió:  Ports de la Generalitat. 
SITUACIÓ 

 

                 
   Delimitació POUM (Escala 1:5.000)                                              Ortofotomapa (Escala 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Petit espai triangular situat al costat d’una rotonda, a l’entrada de la zona portuària. És una zona molt 
transitada degut a la proximitat de la costa i als usos públics relacionats. L’espai senyalitza els carrils d’entrada i de sortida 
de la rotonda.   
                                    

                                                                               
                                Vista general                                       

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Pilones lluminoses per delimitar l’espai i ordenar el trànsit de vehicles.  
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Complement viari 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Número de 

peus 
DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 

Estrat arbustiu 
Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 
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Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 45 Bo (amb Clapes) Sembra 

  
Parterre 
Hi ha una zona amb gespa i planta de temporada (info shape ID=109). 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
No s’observa fauna.  

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les condicions actuals. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Seguint els tractaments actuals. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No 
Tractaments sanitaris: No 
Plantació d’espècies: No.  
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: - 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 40 

Nom espai: Rotonda del Moll 
Subcodi: CV_2 

Ús actual: Complement Viari Data inventari: 18/02/2010 
Ubicació: Rotonda situada a la confluència dels següents carrers: C/ del Vapor, Av. de l’Onze de Setembre, C/ del Moll i C/ del 
Club Nàutic. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic- Ports 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 523 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
Gestió: ports de la Generalitat 
SITUACIÓ 

 

               
   Delimitació POUM (Escala 1:5.000)                                          Ortofotomapa (Escala 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai interior de la rotonda del Moll. Està completament enjardinat amb espècies de caràcter ornamental 
disposades separadament per garantir una bona visibilitat als vehicles que la voregen.  
                                

 
                               Vista general                                       

Reg: automatitzat per aspersió  
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Pilones lluminoses per delimitar l’espai i ordenar el trànsit de vehicles.  
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Complement viari. 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Número de 

peus 
DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Phoenix canariensis - >50 BO 
Cupressus 
sempervirens 

- 50 BO 

  
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 

Estrat arbustiu 
Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Rosa ssp. BO PLANTACIÓ 
 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 400 Bo  PLANTACIÓ 

 
Parterre 
Hi ha una zona de gespa (info shape ID=38). 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presencia de passeriformes a les capçades de les palmeres.. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les condicions actuals. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Seguint els tractaments actuals. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No 
Tractaments sanitaris: No 
Plantació d’espècies: No per evitar interferir la visibilitat dels vehicles.  
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: - 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 

Codi espai SIG: 966 Nom espai: Parc forestal Castell de Vila-romà 
Subcodi: FN_1 

Ús actual: Forestal Natural Data inventari: 02/03/2010 
Ubicació: Seguint el camí que condueix a la Vall de Bell-lloc i les indicacions cap al castell de Vila-romà. 
Classificació del sòl: SNU Públic o privat: Privat 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): No  
Superfície (m2): 70.771 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar  
Figura de protecció: Espai d’interès natural de les Gavarres. 
SITUACIÓ 

 

      
              Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                            Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 
 

CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai situat a la Vall de Bell-Lloc, al massís de les Gavarres, al costat de l’ermita de Santa Maria 
de Bell-Lloc. L’espai inclou les runes del castell de Vila-romà. (Fotografies 1,2 i 3). 
 

       
                              Fotografia 1                                         Fotografia 2                                  Fotografia 3 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 
Mobiliari urbà: Panells informatius 
Elements d’ús social: espai molt valorat pels palamosins i palamosines pel seu elevat valor patrimonial 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): Runes del Castell de Vila-romà, antics 
masos i dolmen del Montagut. Interessantíssim espai patrimonial 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: forestal 
 
Descripció 
 
Es tracta d’una massa forestal mixta de roure martinenc (Quercus humilis), alzina (Quercus ilex), alzina surera 
(Quercus suber) i pinastre (Pinus pinaster). L’estrat arbustiu està format per espècies típicament forestals de la 
Mediterrània com el llorer bord (Viburnum tinus), el boix marí o galzeran (Ruscus aculeatus), l’heura (Hedera helix) i 
l’arítjol (Smilax aspera). 
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Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Fauna característica dels ambients forestals de bosc mediterrani. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Tenint en consideració el caràcter típicament forestal de l’espai, es proposa dur a terme les propostes de 
gestió mitjançant alguna fórmula de custòdia del territori entre l’Ajuntament i entitats, organismes o associacions 
vinculades a la gestió d’espais ambientals o d’educació ambiental, especialmente de l’àmbit de les Gavarres. Caldrà 
tenir present que l’espai es troba dins la zona PEIN del massís de les Gavarres. Cal tenir present que es tracta d’un 
espai molt afectat per les nevades del passat 8 de març de 2010, com passa amb tot el massís de les Gavarres. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Si retirada de fusta i arbrat mort, i possible replantació posterior si no es 
constata regenerat natural. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: necessari en tot l’àmbit, sobretot a banda i banda de les pistes 
forestals. Es proposa estessar el sotabosc fins a una distància de 20 metres des de l’eix del vial i a les rodalies del 
castell de Vila-romà. 
Tractaments sanitaris: No, però realitzar un seguiment d’aparicions de plagues potencials que puguin danyar la massa 
vegetal en aquells peus debilitats després de la nevada del 8 de març del 2010. 
Plantació d’espècies: en funció dels treballs forestal realitzats. Desenvolupament natural d’espècies autòctones. 

Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: Manteniment de la pista forestal d’accés i dels itineraris locals i comarcals existents  
Senyalització: Millorar la senyalització d’accés al Castell de Vila-romà, des de l’àrea de lleure de Can Pere Tià.  
Altres: Realitzar un estudi de l’estat actual de la massa per determinar la gestió més acurada, en funció de la seva 
propietat i possibilitats d’ús. Espai avaluat dins del Pla local de Patrimoni, per a la seva posta en valor patrimonial. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 700 Nom espai: c/ Font dels Canyers  
Subcodi: FN_2 

Ús actual: Forestal Natural Data inventari: 03/03/2010 
Ubicació: Continuant tot recte pel C/ Font dels Canyers, al final del camí del Pla del Llop. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PPU 3 
Superfície (m2): 2.983 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: No 
SITUACIÓ 

 

           
             Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                             Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 
 

CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Zona tancada. Actualment és una propietat privada, la qual el propietari l’utilitza per a un ús personal, es 
troba just darrere l’habitatge. En part s’hi conserva vegetació de la zona, amb algunes oliveres provinents de plantació.     

 

 
 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 
Mobiliari urbà: No 
Elements d’ús social: No 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): No 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Forestal 
Descripció 
 
Es tracta d’un espai on l’estrat arbori es defineix a partir d’una massa mixta d’alzines (Quercus ilex) i pins pinyers (Pinus pinea) 
juntament amb alguns peus d’olivera (Olea europaea), probablement provinents del rebrot d’antics individus objecte de conreu, 
amb un sotabosc més o menys dens en funció de l’espessor de les copes de l’estrat arbori. Les espècies que dominen l’estrat 
arbustiu són bàsicament la ginesta (Spartium junceum) i l’arítjol (Smilax aspera). 
L’estat fitosanitari global de l’espai és bo. 
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
Abunden les espècies ornítiques, principalment passeriformes. 
 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Mantenir el caràcter agroforestal de l’espai, evitant la plantació d’espècies al·lòctones. A partir de la consideració del 
caràcter agroforestal d’aquest indret, es proposa dur a terme les propostes de gestió mitjançant alguna fórmula de custòdia del 
territori entre l’Ajuntament i entitats, organismes o associacions vinculades a la gestió d’espais ambientals o d’educació 
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ambiental. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Si, especialment de brancada baixa, evitant la continuïtat vertical del combustible, en front 
al risc d’incendis forestals. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Si, per franja perimetral. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. Mantenir els peus arboris que conservin bones condicions en les actuacions previstes del planejament 
urbanístic.  

Millora del reg: Si. Instal·lar reg gota a gota per aquelles espècies que ho puguin requerir si s’opta per l’enjardinament de l’espai. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: Aprofitar l’espai per a realitzar-hi la franja perimetral de protecció per a incendis forestals en el moment que es prevegi 
l’enjardinament de l’espai (segons planejament urbanístic). 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 589 Nom espai: Parc Urb. Molí de Vent 
Subcodi: FN_3 

Ús actual: Forestal Natural Data inventari: 01/03/2010 
Ubicació: C/de Mas Guàrdia, C/de Puigpedró i el C/de la Fosca. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PAU4 
Superfície (m2): 21.711 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: Municipal 
SITUACIÓ 

 

                        
                       Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                           Ortofotomapa (Escala 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Aquest espai correspon al molí de vent , mirador privilegiat del municipi .És un espai forestal constituït 
sobretot per pi  pinyer(Pinus pinea) i alzines sureres (Quercus suber). Aquest espai està ballat i no s’hi pot accedir, però hi ha un 
passeig que el rodeja i que és molt utilitzat per la gent de la zona.  

                   
                                                   Vista de l’espai amb el tancament metàl·lic                          Vorera 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 
Mobiliari urbà: Enllumenat. 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  Búnquers de la Guerra Civil. 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Plaça 
Descripció 
 
Es tracta d’un espai que presenta la composició típica de sureda mediterrània. És una massa monoespecífica d’alzines sureres 
(Quercus suber) am un sotabosc poc dens on domina sobretot el boix (Buxus sempervirens). L’estat fitosanitari de l’espai és bo. 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
Molta presència de passeriformes. Espai interessant pel manteniment de la connectivitat ecològica i la biodiversitat urbana. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Tenint en consideració el caràcter típicament forestal de l’espai, es proposa dur a terme les propostes de gestió 
mitjançant alguna fórmula de custòdia del territori entre l’Ajuntament i entitats, organismes o associacions vinculades a la gestió 
d’espais ambientals o d’educació ambiental. Es proposa que el criteri general a seguir sigui la continuació d’una gestió enfocada 
al manteniment de les característiques típiques de la sureda mediterrània, planificant fins i tot els torns de pela. També es 
proposa designar l’espai com a zona d’interès pedagògic municipal, per mostrar la gestió que es fa d’aquests boscos tan típics de 
la comarca del Baix Empordà i la seva relació amb un producte tant important com el suro.  
Poda i millora de la vegetació arbòria: Cal una neteja de les branques seques dels pins.  
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Si com a mesura de prevenció d’incendis. Tot i que cal mantenir la 
densitat de peus actual, evitant deixar un sotabosc massa esclarissat que pugui provocar un assecament excessiu del sòl i de les 

59



 
 
Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 

alzines. 
Tractaments sanitaris: No. De totes formes, es proposa realitzar un seguiment de l’estat fitosanitari de la massa forestal. 
Plantació d’espècies: No. Manteniment de l’estat natural actual i regeneració natural de les espècies existents. 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: Crear itineraris en format de petits corriols que permetin l’accés a vianants des dels carrers que envolten 
l’espai fins al punt més elevat de sector. 
Senyalització: Senyalització dels itineraris i de les estructures dels búnquers. Espai inclòs en el Pla local de Patrimoni pel seu 
interès històric que en preveu el seu ús patrimonial 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 580 Nom espai: Pineda dels Burros 
Subcodi: FN_4 

Ús actual: Forest Natural Data inventari: 01/03/2010 
Ubicació: entre el C/de Mas Guàrdia i el Passatge Puig de la Coma. 
Classificació del sòl: SUC/ SUD Públic o privat: 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PPU6 
Superfície (m2): 16.271 Executat / Pendent d’executar: pendent d’execució  
Figura de protecció: Municipal 
SITUACIÓ 

 

                        
                Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                 Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 

CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Accés a t través de propietat privada tancada. Des de l’entrada i a mida que es va rodejant l’espai es veu 
que es un espai format majoritàriament per pineda de Pi pinyer amb varies espècies que hauran estat plantades posteriorment. 
Restes d’antigues construccions a l’interior, Espai abandonat. 
 

                 
                                                                        Vista de l’espai                                     Accés a l’espai 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 
Mobiliari urbà: -. 
Espais d’ús públic: No, propietat privada. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  -. 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Parc forestal 
Descripció 
 
La massa forestal es caracteritza per ser una pineda monoespecífica de pi pinyer (Pinus pinea), tot i la presència d’alguns peus 
d’eucaliptus (Eucalyptus globulus) i xiprers (Cupressus sempervirens). El sotabosc és força esclarissat, com correspon al sotabosc 
de pinedes ja que la llum natural no permet el desenvolupament de les espècies arbustives. L’estrat herbaci en canvi, presenta 
un recobriment pràcticament total. 
L’estat fitosanitari global de l’espai és natural. 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presència de moltes espècies d’ocells passeriformes i possiblement és un punt interessant per observar-hi altres espècies tant 
d’aus com de petits mamífers. 
 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Es proposa dur a terme les propostes de gestió mitjançant alguna fórmula de custòdia del territori entre l’Ajuntament i 
entitats, organismes o associacions vinculades a la gestió d’espais ambientals o d’educació ambiental. 

Poda i millora de la vegetació arbòria: Desbrancat d’algun pi que té moltes branques, altres... 
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Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Manteniment de l’estrat arbustiu impedint un creixement desmesurat per 
evitar la continuïtat del combustible en front al risc d’incendis forestals 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. Potenciar la regeneració natural del sotabosc herbaci i arbustiu. 
Millora del reg: situar hidrant de prevenció d’incendis 
Itineraris i/o camins: Creació d’itineraris que creuin el sector i que connectin els carrers colindants al sector. 
Senyalització: Senyalització dels itineraris de nova creació. 
Altres: Aquest espai actualment no disposa d’accés i hi ha una fiança en dipòsit per ala seva millora, actualment si troben restes 
d’antigues construccions i una antena de telefonia mòbil. Espai marginal que caldrà adequar per a l’ús públic. El 
desenvolupament del polígon urbanístic del càmping La Coma ha de ser l’impuls per actuar en aquest àmbit. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 825 Nom espai: Zona Verda Urbanització Balitrà 
Subcodi: FN_5 

Ús actual: Forestal Natural Data inventari: 10/02/2010 
Ubicació: Espai a la bifurcació del camí del pla dels llops amb el camí particular que duu a la finca Ses Tines, al paratge de 
Belitrà. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: privat 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PAU6 
Superfície (m2): 2.062 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                    Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                       Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 

CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: espai dominat per vegetació forestal, composta bàsicament per pi blanc que queda rodejat per pistes 
forestals, dues de les quals particulars. Tot i que el seu estat no és l’òptim per una zona verda, s’observen treballs de 
manteniment de la vegetació existent (poda baixa i tala d’alguns peus). 
 

                     
                                                                      Imatge general de l’espai                         Peu d’alzina  

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 
Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  petit mur de pedra seca al sud de l’espai que 
delimita amb la cruïlla de pistes forestals. 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: forestal 
Descripció 
 
Es tracta d’una massa forestal amb un estrat arbori on predominen les alzines (Quercus ilex), els pins pinyers (Pinus pinea) i 
també els pins blancs (Pinus halepensis). L’estrat arbustiu és força ric en espècies, localitzant-se totes aquelles típiques dels 
boscos mixtes d’alzines i pins en les àrees mediterrànies. Algunes d’aquestes espècies són el bruc boal (Erica arborea), l’estepa 
llimonenca o estepa negra (Cistus monspeliensis), la farigola (Thymus vulgaris), l’esparraguera (Asparagus officinalis) i el 
lligabosc (Lonicera etrusca). L’estrat herbaci, que ocupa uns 500 m2, està compost bàsicament per diverses espècies de 
gramínies d’origen natural. 
 
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Molta presència d’ocells passeriformes, observació de restes que indiquen presència d’esquirols (Sciurus vulgaris) 

63



 
 
Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Degut a les característiques típicament forestals en quant a gestió i superfície de l’espai es proposa realitzar la gestió de 
l’espai mitjançant algun tipus de custòdia del territori amb entitats, propietaris o organitzacions involucrades en la gestió 
ambiental o bé l’educació. Es proposa que la gestió de l’espai vagi encaminada sobretot a les actuacions per minimitzar al màxim 
el risc d’incendi forestal. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: afectada per la nevada del 8 de març de 2011, requereix de poda i manteniment 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Manteniment de les dimensions actuals, impedint que es creï continuïtat 
entre estrat arbustiu i arbori, creant així una discontinuïtat en el combustible en front al risc d’incendi. 
Tractaments sanitaris: No. 

Plantació d’espècies: No. Presència de regenerat natural que cal preservar. Actuacions encaminades a aquesta finalitat. 
Millora del reg: - 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: Substituir la senyalització actual (obsoleta i en mal estat de conservació) per una de nova. 
Altres: mantenir l’estat òptim del petit mur de pedra seca al sud de l’espai i refer els marges de l’àmbit amb les pistes que el 
rodegen. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 437 Nom espai: Parc urbà Cap Gros I 
Subcodi: FN_6 

Ús actual: Forestal Natural Data inventari: 02/03/2010 
Ubicació: S’hi accedeix a partir del C/del Colodar d’en Gotes. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 75.533 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: municipal 
SITUACIÓ 

 

                        
                              Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                       Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: És un dels llocs més emblemàtics de Palamós, mirador privilegiat de nucli urbà i de la costa que s’estén des 
de la platja de la Fosca fins a les Illes Formigues. El Parc Urbà de Cap Gros ens mostra un ampli conjunt de valors paisatgístics, 
naturals i geològics. 

                               
                                                                  Detall la vorera                         Itinerari que s’endinsa a l’espai 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 
Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: Zona de pas d’itineraris i esbarjo 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: parc forestal 
Descripció 
 
Bosc mixt de pi pinyer (Pinus pinea) i alzina (Quercus ilex) amb un estrat arbustiu força divers pel que fa al número d’espècies, 
clarament corresponents al sotabosc típic mediterrani. Aquestes espècies són la ginesta (Spartium junceum), el boix (Buxus 
sempervirens), el llentiscle (Pistacea lentiscus), les estepes (Cistus sp.) i l’argelaga (Genista scorpius). També s’hi troben 
agrupacions més o menys disperses de canyes (Arundo donax). La cobertura herbàcia és molt bona en tot l’espai, llevat d’aquells 
indrets on hi transcorren els itineraris.  
 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
A partir de l’observació directa es poden veure moltes espècies de passeriformes. Actualment en el procés evolutiu de la 
comunitat vegetal (brolla) les espècies que hi podem trobar són força variades. Els passeriformes són molt abundants (tallarols, 
pit-roig, verdum...) i a part també hi són presents altres espècies com el conill o el llangardaix ocel·lat. Val a dir que l’espai està 
en procés de regeneració continu i, seguint la seva evolució natural (si no hi ha pertorbacions) es convertirà en un alzinar litoral, 
que en constitueix la vegetació potencial. Un alzinar litoral ben constituït esdevindrà un espai molt ric faunísticament, aportant 
refugi a altres espècies d’animals. 
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PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Degut a les característiques en quant a gestió i superfície de l’espai es proposa realitzar la gestió de l’espai mitjançant 
algun tipus de custòdia del territori amb entitats, propietaris o organitzacions involucrades en la gestió ambiental o bé l’educació. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Gestió enfocada al manteniment de l’estrat arbori que alhora garanteixi el regenerat 
d’alzina i potenciar-ne la vegetació potencial de l’espai. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Establir un calendari de desbrossades de l’estrat arbustiu que redueixi la 
continuïtat del combustible amb l’estrat arbori per a minimitzar el risc d’incendi. Realitzar tractaments per a reduir o erradicar si 
és possible la presència d’espècies al·lòctones i amb caràcter invasor: Agrave ferox, Opuntia sp., Carpobrotus edulis i Arundo 
donax, especialment al capdamunt dels penya-segats. 
Tractaments sanitaris: Verificar estat fitosanitari general de l’estrat arbori. 
Plantació d’espècies: No. Cal potenciar la regeneració natural. 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: Intensificar el manteniment dels itineraris especialment després d’episodis de pluges intenses. 
Senyalització: No. 
Altres: disposa d’itineraris de descoberta. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 431 

Nom espai: Parc Urb. Cap Gros I 
Subcodi: FN_7 

Ús actual: Forestal Natural Data inventari: 02/03/2010 
Ubicació: Al final del C/de Sa Tamarida, davant del Rec de Fenals. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 650 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: municipal 
SITUACIÓ 

 

                        
               Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                        Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Petit espai corresponent al Cap Gros, a la part nord d’aquest, es troba al costat del camí de ronda i està 
delimitat per una tanca i per mur de pedra pel costat més proper als penya-segats. 

                               
                                                        Imatge dels límits de l’espai                               Camí de ronda (GR92) 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: Zona de pas d’itineraris i esbarjo 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: parc forestal 
Descripció 
Les espècies d’arbres més representatives d’aquesta area són: Pinus pinea (pi pinyer) i Pinus halepensis (pi blanc), algun peu 
resulta trobar-se en un estat una mica sec. 
L’espècia més important, pel que fa l’estrat arbustiu, és Smilax aspera (arítjol). 
Hi ha uns 350m2  d’estat herbaci format per diferents espècies de plantes, totes elles es troben en un estat fitosanitari natural. 
 
Parterre - 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Observació d’alguna espècie d’ocell passeriforme. Espai interessant per a la seva correcte formació i vinculació amb l’espai 
urbà del Cap Gros, el qual esdevé un punt important per a la fauna. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Realitzar aclarides peu a peu per disminuir la densitat tant de pi pinyoner com de pi 
blanc, però amb més insistència sobre el segon. Potenciar el regenerat natural d’alzina que hi pugui haver (no deixar grans 
clarianes). 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No. Vegetació arbustiva molt escassa. 
Tractaments sanitaris: Verificar estat fitosanitari general de l’estrat arbori sobretot els que es situïn prop de peus secs. Actuar 
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en cas necessari. 
Plantació d’espècies: No. Cal potenciar la regeneració natural. Si no s’assoleix, es pot recórrer a la plantació d’alzines. 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: Itinerari disn del Parc nUrbà de Cap Gros 
Senyalització: No. 
Altres:  Cal compatibilitzar el manteniment de l’espai amb la realització de franges de prevenció d’incendis  
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 880 Nom espai: Pedrera II 
Subcodi: FN_8 

Ús actual: Forestal Natural Data inventari: 01/03/2010 
Ubicació: A l’inici de la carretera de Sant Esteve just passada la benzinera. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PPU7 
Superfície (m2): 5.870 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                       
                        Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                       Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  

CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai forestal molt pròxim a l’accés al poble, hi trobem més formació arbòria que pas arbustiva, la qual la 
componen majoritàriament peus petits, força separació entre aquests. L’espai s’ubica sobre un terreny de feixes a diferents 
nivells. 
 
 

                                               
                      Imatge general de l’espai                              Línia elèctrica                           Feixes a diferents nivells 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 
Mobiliari urbà: No.  
Elements d’ús social: pas d’una línia elèctrica que delimita l’espai per un costat. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: forestal natural 
Descripció  
 
Es tracta d’una pineda formada per pins blancs (Pinus halepensis) i pins pinyers (Pinus pinea) que s’han desenvolupat de forma 
natural i que es distribueixen sobre terrasses d’antics camps de conreu. L’estrat arbustiu és únicament present en aquells indrets 
on la llum del sol permet el desenvolupament d’aquest estrat. Les espècies arbustives dominants d’aquest espai són l’arítjol 
(Smilax aspera) i l’estepa borrera (Cistus salvifolius). L’estrat herbaci, compost tant per espècies de gramínies com de 
lleguminoses, ocupa una superfície d’aproximadament 6.500 m2.  
L’estat fitosanitari global de l’espai és natural. 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’observen espècies d’ocells passeriformes, no en gran abundància segurament degut a la proximitat en carreteres, però és 
important remarcar que aquest espai és un punt molt interessant de cara a mantenir una continuïtat amb les altres formacions 
boscoses corresponent a la zona de les Serres i les que segueixen. 
 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
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General: Es proposa dur a terme les propostes de gestió mitjançant alguna fórmula de custòdia del territori entre l’Ajuntament i 
entitats, organismes o associacions vinculades a la gestió d’espais ambientals o d’educació ambiental. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Eliminació de peus malalts, deformats o molt dominats per altres peus. Selecció peu a peu 
i potenciació del regenerat natural. Deixar individus morts en peu (densitat no superior a 3 peus/ha) 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Només necessaris en el lloc de pas de la línia elèctrica.. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Presència de regenerat de pi que cal potenciar. Plantar altres espècies forestals (alzina i alzina surera) en 
baixes densitats (500 peus/ha) i amb tub protector per a incrementar la biodiversitat de l’espai. 

Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: No. 
Senyalització: - 
Altres: Actuacions de neteja de les deixalles que s’acumulen a l’espai. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 239 

Nom espai: Pineda cementiri Palamós 
Subcodi: FP_1 

Ús actual: Forestal de plantació  Data inventari: 18/02/2010 
Ubicació: Es troba just davant del cementiri de Palamós. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 1.714 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                 
                          Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                             Ortofotomapa (Escala 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai constituït per Pi blanc, en el que va ser una plantació homogènia. Es pot observar que alguns peus 
s’han extret per mantenir el creixement regular de tots els pins, al sotabosc està constituït per diverses espècies d’herbàcies. 
 

                  
                                     Vista general de l’espai                               Camí                               Aparcament del cementiri 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: Proximitat amb el cementiri i el seu aparcament. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Forestal - Plantació 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Número de 

peus 
DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus halepensis - 20 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 1000 Natural NATURAL 

 
Parterre - 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presència de moltes espècies diferents d’ocells: fauna urbana, passeriformes,... 
Espai molt utilitzat per animals domèstics degut a proximitat amb vivendes. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Manteniment de les condicions naturals de la massa arbòria  
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Absència de vegetació arbustiva. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Plantació d’espècies arbustives autòctones i amb baixos requeriments hídrics, ubicades de forma esparsa 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: No cal  donades les reduides dimensions de l’espai. 
Senyalització: - 
Altres: millorar l’accesibilitat de l’espai i Instal·lació de mobiliari urbà (bancs i papereres). 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 290 

Nom espai: Pineda Vedruna 
Subcodi: FP_2 

Ús actual: Forestal de plantació Data inventari: 18/02/2010 
Ubicació: Al final del Carrer de Sant Jordi arribant al cementiri de Palamós. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat:???? 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PMU9 
Superfície (m2): 3.590 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                         Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                   Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Petita massa boscosa majoritàriament de pi pinyer (Pinus pinea), envoltada per l’escola, el cementiri i 
varies vivendes. És un espai molt utilitzat pels veïns. 
 

                 
                                              Zona boscosa                                    Sender                        Tancament perimetral metàl·lic 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: Com a zona de pas i esbarjo 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Forestal 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Número de 

peus 
DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus pinea - 40-45 BO 

Quercus ilex - 10-15 BO 
Olea europaea ssp. 
sylvestris 

- <5 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Rubus ulmifolius Natural NATURAL 

Hedera helix Natural NATURAL 

Smilax aspera Natural NATURAL 

Asparagus acutifolius Natural NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis (Saponaria, Polipodium,...) 30 Natural NATURAL 

 
Parterre - 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’hi poden observar moltes espècies d’ocells. És una zona molt utilitzada per a animals domèstics degut a la proximitat de les 
vivendes. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: La realització de podes i d’aclarides ajudaria a que espècies com l’alzina (Quercus ilex) o 
l’ullastre (Olea europaea ssp. Sylvestris) no creixessin tan ramificades com si es tractessin d’arbustos, així també es reduiria la 
competència entre elles. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Les aclarides també serien una ajuda per les agrupacions d’espècies 
arbustives. Establir un manteniment per a controlar la continuïtat del combustible vegetal en front al risc d’incendi. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. Manteniment del caràcter forestal natural del sector. 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: Creació d’itineraris aprofitant el traçat dels corriols existents, adequació del ferm (actualment hi ha 
xaragalls) per tal que sigui apte per a vianants i ciclistes. 
Senyalització: Senyalització dels itineraris de nova creació 
Altres: Manteniment i neteja de l’espai al ser molt utilitzat pels veïns. Instal·lació de mobiliari urbà bàsic (bancs i papereres). 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 477 

Nom espai: Pineda del Cementiri de Sant Joan 
Subcodi: FP_3 

Ús actual: Forestal de plantació Data inventari: 19/02/2010 
Ubicació: A la cruïlla del C/ del Cementiri de Sant Joan i el C/ de les Dues Palmeres, just al costat del Cementiri de Sant Joan de 
Palamós. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 725 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                       
                     Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                   Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Plantació de pi blanc situada entre el Cementiri i els blocs residencials. L’estrat arbori està format 
exclusivament per pi blanc, procedents d’una plantació homogènia i regular. No hi ha estrat arbustiu. 

                               
                                         Imatge general de l’espai                            Vorera enrajolada                       Mobiliari urbà 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Papereres i enllumenat viari 
Elements d’ús social: Contenidors soterrats de recollida selectiva a un lateral de l’espai 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: forestal 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus halepensis - 30-35 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Densitat 
(peus/ha) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 5000 BO NATURAL 

 
Parterre - 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Molta presència d’ocells passeriformes degut a la gran cobertura vegetal que aporta l’espai, s’hi pot observar fauna urbana, i és 
zona de pas per a molts animals domèstics. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: cal anar aclarint els pins i podar les branques baxies  
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No. Absència d’estrat arbustiu. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies:millorar les plantacions del costat del contenidors 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: Intensificar el manteniment dels itineraris especialment després d’episodis de pluges intenses. Realitzar 
treballs de manteniment sobre la vorera enrajolada (substitució rajoles trencades o aixecades, etc.) 
Senyalització: Col·locar senyalització per a un ús correcte de l’espai on s’informés dels equipaments disponibles (papereres, etc.) 
Altres:  cal aplanar i despedregar el terreny per facilitar les tasques de manteniment. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 778 Nom espai: Parc pineda d’en Gori 
Subcodi: FP_4 

Ús actual: Forestal de Plantació Data inventari: 22/02/2010 
Ubicació: A la intersecció del C/del Cap de Planes amb el Camí de terra a la Cala de s’Alguer, el qual ens condueix a 
l’aparcament habilitat per a l’espai. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: Privat 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PAU10 
Superfície (m2): 31.343 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                       
                    Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                   Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  

CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Pineda situada a la punta de Sant Esteve, és una massa homogènia i sense gaire estrat arbustiu la qual 
està habilitada com a camí de ronda i zona d’esbarjo amb diversos equipaments i mobiliari públic. Zona molt atractiva per les 
vistes que aporta. 
 
 

                               
                           Imatge general de l’espai                                  Camí de sorra                           Aparcament per a bicicletes 
 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 
Mobiliari urbà: Papereres, bancs, aparcaments per a bicicletes. 
Elements d’ús social: Aparcaments per a vehicles al costat de l’espai 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: forestal plantació 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus alepensis    

Pinus pinea - 50-60 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques 
DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 

 
Estrat arbustiu 

Espècie 
Distància 
entre peus 

(m) 

Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Pistacea lentiscus 1 
Grup de 17 

peus 
NATURAL NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie 
Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varies Clapes NATURAL NATURAL 

 
Parterre –  
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Molta presència de passeriformes i observació de varies garses (Pica pica). Aquest punt gracies les vistes que aporta de la zona 
de la costa de tota la Punta de Sant Esteve, és un punt molt interessant per a l’observació d’us marines i altres. 
 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: aclarides selectives i poda de branques baixes 

Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No. Vegetació arbustiva escassa. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. Tot i que fora convenient estudiar com incentivar la regeneració natural que actualment és nul·la. 
Millora del reg: No.  
Itineraris i/o camins: Manteniment del bon estat actual del camí. 

Senyalització: - 
Altres: control de vegetació al·lòctona. Millora de la integració paisatgística de la zona d’estacionament de vehicles 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 809 

Nom espai: Parc forestal Mas Pepó 
Subcodi: FP_5 

Ús actual: Forestal de plantació Data inventari: 02/03/2010 
Ubicació: A prop de la urbanització de la Fosca al costat de les carretera de Sant Esteve i el camí del cap de Planes. 
Classificació del sòl: SNU Públic o privat: Privat 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 112.543 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), C2 
SITUACIÓ 

 

                       
                         Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                  Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Aquest espai ocupa molta extensió de terreny, però en tot ell la formació boscosa presenta les mateixes 
característiques llevat de la zona que ocupa la construcció (ruïnes) de Mas Pepó. 
 
 

                               
                       Imatge general de l’espai                                Vorera                                     Ruïnes del Mas Pepó 
 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: No 
Elements d’ús social: Proximitat a càmpings i urbanització. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): Ruïnes del Mas Pepó 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: forestal plantació 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus pinea - 40 BO 

Pinus pinea - 20 BO 

Pinus halepensis - 35 BO 

Quercus suber - 30 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Cistus salvifolius NATURAL NATURAL 

Pistacia lentiscus NATURAL NATURAL 

Asparagus officinalis NATURAL NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varies 40000 NATURAL NATURAL 

 
Parterre - 
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Espai molt interessant faunísticament (fàcil observació de passeriformes) ja que aporta molta cobertura vegetal i les seves 
dimensions són importants, a més crea un lligam entre les zones boscoses de les Serres i també en direcció Vall-llobrega, 
malgrat la fragmentació provocada per la carretera C-31. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: poda branques baixes i arbres afectats per les nevades 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: selectiva coma  mesura de prevenció d’incendis 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. Els tractaments han d’anar enfocats a la regeneració natural d’espècies autòctones 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: delimitació dels corriols existents dins el sector per concentrar els visitants en el mínim de corriols possibles 
(disminució de l’impacte antròpic). Evitar l’accés de vehicles. Neteja de punts d’abocament incontrolats. 
Senyalització: Senyalització del risc de caiguda d’elements de les ruïnes del Mas Pepó, senyalització dels corriols. 
Altres: Instal·lar alguns elements de mobiliari urbà en indrets molt específics del sector (Mas Pepó, límits del sector, etc.) o fins i 
tot planificar la ubicació de taules de fusta repartides per tot el sector. Veure pla de patrimoni local 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 887 Nom espai: Parc forestal les Serres 
Subcodi: FP_ 6 

Ús actual: Forestal de plantació  Data inventari: 02/03/2010 
Ubicació: Al tram mig de la carretera de Sant Esteve, just al punt central de l’espai de les Serres. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PAU14 
Superfície (m2): 46.743 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                       
              Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                                   Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  

CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Pineda de pi pinyer, gairebé sense vegetació arbustiva. A causa de l’extracció de terres just al sud de 
l’àmbit s’ha format una depressió que s’inunda en períodes de pluja. 
 
 

                    
                                        Imatge general de l’espai                                       Zona inundada                                 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 
Mobiliari urbà: No 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: forestal plantació 
Descripció  
 
L’espai està format per una pineda de pi pinyer (Pinus pinea) ben delimitada i la formació mixta d’aquests pins amb alzines 
sureres (Quercus suber). L’estrat arbustiu és força esclarissat. Només caldria destacar les agrupacions de figueres de moro 
(Opuntia ficus-indica) en algunes parts del sector. El recobriment herbaci és més aviat pobre, amb només uns 50 m2 de 
recobriment en bon estat.  
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Fàcil observació de diverses espècies d’aus (marines, passeriformes, etc.). La formació de la llacuna es deu a l’extracció de terres 
en temps passats que han provocat que en l’actualitat s’acumuli aigua dolça en aquest punt i aquest fet aporti certa riquesa 
faunística, actualment incipient però que en un temps futur podria donar peu a la presència de noves espècies associades a 
aquests ambients. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Tenint en consideració el caràcter típicament forestal de l’espai, es proposa dur a terme les propostes de gestió 
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mitjançant alguna fórmula de custòdia del territori entre l’Ajuntament i entitats, organismes o associacions vinculades a la gestió 
d’espais ambientals o d’educació ambiental. Es proposa que la gestió tingui en compte els criteris diferencials de la pineda i de la 
massa mixta de pi i alzina surera, intentant potenciar en aquest segon cas, la sureda i realitzar una gestió enfocada al 
manteniment de les característiques d’aquest espai.  
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. Les densitats i característiques actuals es consideren correctes. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No. Vegetació arbustiva escassa i agrupada. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Només com a últim recurs. Cal potenciar la regeneració natural de les espècies autòctones existents. 

Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: Planificar itineraris que donin accés a la zona humida des del vial principal més proper al sector. 
Senyalització: Instal·lar senyalització de la zona humida. 
Altres: Potenciació de la zona que rodeja la llacuna, afavorint la fauna i controlant la possible aparició de vegetació invasora. 
Control de la presència o no del mosquit tigre al tractar-se d’una zona humida amb aigües estancades. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 92 

Nom espai: Zona verda convent Agustins 
Subcodi: J_1 

Ús actual: Jardí Data inventari: 03/03/2010 
Ubicació: Entre els carrers: C/del Padró, C/del Xaloc i C/de Terç dels Napolitans. 
Classificació del sòl: SUC/SUNC Públic o privat: Públic 
Subsistema: Parcs (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 716 Executat / Pendent d’executar: En execució 
Figura de protecció: Municipal 
Gestió: Municipal 
SITUACIÓ 

 

           
                                        Delimitació POUM (Escala 1:10.000)                            Ortofotomapa (Escala 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Zona verda en execució. 
 

                             
                           Vista general de l’espai                       Clapes a la gesta                        Vorera                             Enllumenat 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Enllumenat. 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Zona verda 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Albizia julibrissim - 5 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 90 Bo, però presenta 
clapes. 

- 

 
Parterre - 
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Zona de molt de trànsit d’animals domèstics. S’observen varies espècies d’ocells passeriformes. Pas de Gavians degut a la 
proximitat a la costa (Port esportiu). 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: no hi trobem vegetació arbustiva. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Realitzar sembra per omplir els espais buits sense gespa i plantació d’altres espècies de caràcter 
ornamental per afavorir a la riquesa de l’espai i fer-lo més atractiu (hi ha molt d’espai útil). 
Millora del reg: Si, al sector amb gespa. 
Itineraris i/o camins: Es proposa delimitar nous itineraris, el traçat del qual es basi en l’ús actual (traçat del trepig), mantenint el 
ferm de sauló compactat, diferenciant-lo així de la vorera. 
Senyalització: - 
Altres: - 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 868 

Nom espai: Zona Verda C.Gaspar Matas II. 
Subcodi: J_2 

Ús actual: Jardí Data inventari: 10/02/2010 
Ubicació: A la intersecció del carrer de Gaspar Matas i el carrer Zoilo Costart. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 506 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                  Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                   Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Petita zona verda que es troba a la intersecció de dos carrers, hi trobem mobiliari urbà envoltant una 
petita illeta on hi ha varies espècies de plantes ornamentals, aquest espai està situat just al costat d’un comerç. 
 

                       
                                                                    Imatge general de l’espai                             Vorera                                   

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, enllumenat i papereres. 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Plaça 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Número de 

peus 
DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Broussetia peperifera 6 (Filera) 10-15/35 BO 

Butia capitata 1 >50 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Laurus nobilis 1 BO PLANTACIÓ 
Rosmarinus officinalis 
“prostratus” 

3 BO PLANTACIÓ 

Varies esp. 
ornamentals 

10 BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre 
 
Hi ha una zona arbustiva (info. shape ID= 168). 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Zona de freqüentació d’animals domèstics, així com fauna urbana i varies espècies de passeriformes. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: periòdica 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: replantació d’arbustives 
Millora del reg: No.Interesant disposar de boca de reg 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: - 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 834 

Nom espai: Zona Verda Gaspart Matas I 
Subcodi: J_3 

Ús actual: Jardí Data inventari: 10/02/2010 
Ubicació: Aquest espai es troba a l’inici del carrer Camí a Bell-lloc, fent cantonada amb el c/ Gaspar Matas. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PAU9 
Superfície (m2): 275 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                     Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                   Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Zona verda, que esdevé degut a la seva col·locació entre les primeres vivendes de la zona un espai 
òptim pel descans i esbarjo dels veïns. Hi ha varies espècies de vegetació ornamental que fan d’aquest un espai vistós i 
còmode, tot i la seva proximitat amb les carreteres. 
 

                                 
                                   Vegetació ornamental                         Límit amb la carretera                 Jocs infantils i mobiliari urbà                            
Reg: automatitzat per goteig 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, enllumenat i joc infantil. 
Elements d’ús social: -  
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Jardí 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, 
paràsits...) 

Lagerstroemia indica - 5-10 BO 

Pseucocacia delbata - 25-30 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Viburnum lucidum BO PLANTACIÓ 

Varis ornamental BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varies 750 NATURAL - 

 
Parterre  
Hi ha una zona que conté arbrat i arbustiva (info. shape ID= 170). 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’observa algun passeriforme, però actualment no n’hi deuen parar gaires degut a les obres de l’altre costat de la carretera, 
les quals aporten maquines i vehicles tot el dia en funcionament. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. La densitat actual és adequada. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: retallades periòdiques 
Tractaments sanitaris: No 
Plantació d’espècies: Es proposa continuïtat en quant a les espècies escollides, respecte les existents actualment. 
Millora del reg: Ampliar el reg gota a gota a les noves plantacions- 
Itineraris i/o camins: Tot el sector ha de ser transitable i es proposa una vorera que rodegi el sector, separada per una 
plantació lineal d’arbustos o arbustos i arbres combinats. 
Senyalització: - 
Altres: Completar la urbanització amb la instal·lació del mobiliari urbà necessari. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 484 

Nom espai: Jardí Ctra. de la Fosca. 
Subcodi: J_4 

Ús actual: Jardí  Data inventari: 19/02/2010 
Ubicació: Entre la Carretera de la Fosca i el Passeig de la Fosca, a l’alçada de la Cala Tamardia. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat:Públic de gestió privada 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 75.533 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: municipal 
SITUACIÓ 

 

                        
                   Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                           Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Petit jardí de forma triangular, que constitueix una petita àrea d’esbarjo, amb jocs infantils i diferents 
espècies de plantes ornamentals. És un espai particular dels veïns de l’edifici annex (senyalitzat). 

                               
                            Imatge general de l’espai                               Camí d’entrada                                     Mobiliari urbà 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs i jocs infantils. 
Elements d’ús soical: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: jardí 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Metasequoia 
glyptostroboides 1 50 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Nerium oleander 8 BO PLANTACIÓ 

Yuca 2 BO PLANTACIÓ 

Viburnum tinus 2 BO PLANTACIÓ 

Olea europaea 1 BO PLANTACIÓ 

Euonimus fortunei 65 (lineal) BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 80 BO PLANTACIÓ 

 
Parterre - 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presència de passeriformes, observació de pas d’aus marines i pot se un lloc de pas per a diverses espècies domèstiques. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria:de manteniment 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: si. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. 
Millora del reg: Planificar un sistema de reg per aspersió automatitzat a la gespa 
Itineraris i/o camins: Intensificar el manteniment dels itineraris especialment després d’episodis de pluges intenses, 
mitjançant l’estabilització del ferm i el disseny d’infraestructures per a la correcta evacuació de l’aigua pluvial. 
Senyalització: No. Existeix la senyalització que indica que es tracta d’un espai particular dels veïns. 
Altres:  S’ha de realitzar les actuacions necessàries per recuperar la gestió pública d’aquest espai 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI  
Codi espai: 724 

Nom espai: Zona Verda edifici Sant Esteve 
Subcodi: J_5 

Ús actual: Jardí  Data inventari: 22/02/2010 
Ubicació: Al carrer de Sant Esteve en el punt que inicia una corba pronunciada 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 319 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                       
                            Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                         Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Petit espai molt simple format per la cobertura total de gespa amb uns pocs peus de plantes arbustives. 
Es troba al costat de l’aparcament que correspon a uns blocs d’apartaments que estan al costat. 
 
 

                
                                  Imatge general de l’espai i aparcaments                    Vorera que envolta l’espai 
 

Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Enllumenat viari. 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: complement viari 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie 
Distància 

entre peus 
(m) 

Densitat 
(peus/ha) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Pittosporum tobira 1.50 3 BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 40 NATURAL PLANTACIÓ 

 
Parterre - 
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Només s’observen restes d’animals domèstics. 
 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. Absència de vegetació arbòria. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Sembrar gespa als claps on no n’hi ha i augmentar la densitat de peus arbustius, ja que aquesta és molt 
baixa. 
Millora del reg: Sistema d’aspersió automatitzat allà on s’hi sembri gespa. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres:  En la darrera modificació de POUM ha passat a propietat privada 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 151 

Nom espai: Mirador el morro del vell 
Subcodi: M_1 

Ús actual: Mirador  Data inventari: 18/02/2010 
Ubicació: A la carretera de la Fosca, a l’alçada del Morro del Vedell. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Municipal  Costes estat 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 2.007 Executat / Pendent d’executar: Executat  
Figura de protecció: DPMT 
SITUACIÓ 

 

                        
                        Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                   Ortofotomapa (Escala 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Petit espai habilitat com a mirador del mar i el port esportiu de Palamós, està modificat de tal manera 
que l’acera el ressegueixi i hi trobem un espai per poder aparcar el vehicle, a més esta preparat amb mobiliari urbà com són 
bancs i papereres. 
 

                  
                               Vista general de l’espai                        Vorera                           Zona d’aparcament 
Reg: automatitzat  per goteig. 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, papereres i barana, llums bandalitzades 
Elements d’ús social: Com a mirador i zona de pas. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Mirador 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Pistacia lentiscus Bo Plantació 

Gaura lindheimeri Bo Plantació 

convolvulus Bo Plantació 
Tubalgia Bo Plantació 
Avandula officnalis Bo Plantació 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa  + lipia repens 300 Bo Plantació 

 
Parterre - 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Punt molt interessant per a l’observació d’espècies d’aus marines degut a la bona panoràmica que ofereix d’un bon tros de 
costa. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Absència de vegetació arbòria. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: retalls periòdics de les arbustives per mantenir port i estructura. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Reposicions periòdiques de les baixes. 
Millora del reg: control del reg per evitar fongs i creixement desmesurat de la lipia. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: Es proposa incorporar un cartell o plafó de caràcter explicatiu o pedagògic, aprofitant el bon punt d’observació 
que ens dóna l’espai. 
Altres: Modificar la vorera per facilitar l’accés a vianants amb dificultats de mobilitat. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI  
Codi espai: 499 

Nom espai: Plaça Torroella II 
Subcodi: P_1 

Ús actual: Parc Data inventari: 03/03/2010 
Ubicació: Al costat del camp de futbol municipal, entre av. Catalunya i C/ Santiago Bañeras i Goday. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: públic 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 5.772 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: No 
SITUACIÓ 

 

                        
                         Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                  Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Parc d’esbarjo situat just al costat de l’estadi de futbol municipal de Palamós.  És molt ampli, i esdevé una 
zona tranquil·la i còmode pel fet que no hi passen carreteres pel costat, la major part la forma l’extensió de sorra que dóna molta 
sensació d’amplitud. Existeixen diverses espècies vegetals arbòries i arbustives amb molt bona qualitat de manteniment i també 
zona de gespa que fa de mur entre el parc i el la zona d’aparcament de l’estadi. 
 

         
                                                                      Zona central amb sauló                     Laterals amb gespa 
Reg: automatitzat per aspersió 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, papereres, enllumenat. 
Elements d’ús social: Punt d’interès ja que està al costat de l’estadi de futbol municipal. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Parc 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus pinea - 20 Molt bon estat 

Magnolia grandiflora - 20 Molt bon estat 
Liquidambar 
stiracifula 

- 15 Molt bon estat 

Olea europaea - 35 Molt bon estat 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Situació Característiques Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Nerium oleander Molt bon estat Plantació 

Agave ferox Molt bon estat Plantació 

Agave americana Molt bon estat Plantació 

Cupressus sp. Molt bon estat Plantació 

Cyca reboluta Molt bon estat Plantació 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 250 BO Plantació 

 
Parterre 
 
Hi ha cinc zones, tres d’elles amb arbrat i gespa (info shape ID=18, 20 i 21), una zona arbustiva (info shape ID=22) i per últim 
una zona arbustiva amb sorral (info shape ID= 23). 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Molta freqüentació d’animals domèstics , així com fauna urbana antropòfila. No presenta interès per a la connectivitat. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment com a parc urbà amb espècies ornamentals. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Bons criteris de selecció com a parc amb vegetació ornamental, s’hi porta a terme un molt 
bon manteniment. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Seguir la gestió actual. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No es considera necessari, però es pot augmentar la diversitat amb noves espècies.  
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: donada l’amplitud de la zona si podran ubicar equipament de lleure o esportius i millorar l’ornat amb més vegetació 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 107, 108 

Nom espai: Passeig Port Marina 
Subcodi: P_10 

Ús actual: Parc  Data inventari: 02/03/2010 
Ubicació: Just davant del Port Esportiu, ressegueix tot el carrer del port 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: P3 Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): No  
Superfície (m2): 13.465 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: Municipal. 
SITUACIÓ 

 

           
                                   Delimitació POUM (Escala 1:10.000)                    Ortofotomapa (Escala 1:5.000) 
 

CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Passeig marítim de davant del port esportiu de Palamós (Fotografies 1,2 i 3). 
 

       
                                          Fotografia 1                                  Fotografia 2                                       Fotografia 3 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, enllumenat, papereres 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 2 Tipologia: parc 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Cupressus 
sempervirens 

- 10-15 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 
Evonimus europaeus Bo PLANTACIÓ 
Nerium oleander Bo PLANTACIÓ 
Rosmarinus 
prostratus 

Bo PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 
 
Parterre 
Hi ha dues zones, una de gespa (info shape ID=121) i una altre formada per arbrat i arbustiva (info shape ID= 85). 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presència d’algun passeriforme. Es poden observar varies espècies d’aus marines degudes a la proximitat amb la costa. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les condicions de naturalitat forestal preexistents. Incrementar la vegetació herbàcia en aquells punts 
on hi ha més pendent per tal d’evitar l’erosió edàfica 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No. . 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: No. 
Senyalització: No. 
Altres: Identificar la presència d’espècies invasores de l’àmbit i eliminar-les. 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

SUBÀMBIT 2: Tram passeig vegetació potencial Tipologia subàmbit 2: parc 
Tipus de reg (exsudació, goteig, a manta...): - 

Estrats Alçada mitja 
(m) 

Recobriment 
(%) 

Arbori: 3 10 
Arbustiu: 0.50 50 

Descripció de la vegetació (general): 
Illeta a l’inici del passeig del port esportiu, molt a prop del C/del port on hi trobem 
varies espècies de plantes ornamentals totes procedents de plantació. 

Herbaci: - - 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Distància 

entre peus 
(m) 

Densitat 
(peus/ha) 

DBH (cm) Abundància 
relativa (%) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) Tipus de poda 

Pinus pinea 4 10 (grup) 15-25 100 BO CAP 

Acer negundo 3 32 (filera) 15-20 100 BO 
Escapçat a 3 

metres 
 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Situació Característiques Punt 
GPS 

Foto 
nº 

DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

Tipus de poda 

- - - - - - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie 
Distància 

entre peus 
(m) 

Densitat 
(peus/ha) 

Estat fitosanitari Tipus de poda Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Agave ferox 0.50 2000 Natural CAP NATURAL 
Opuntia ficus-indica 0.50 2000 Natural CAP NATURAL 
Altres 1 1000 Natural CAP NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Tipus de poda/sega Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 3000 natural No NATURAL  

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
Molta presència d’ocells passeriformes. 
S’observa el pas de gavians i altres aus marines degut a la proximitat amb la costa (Port esportiu). 
 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No, desenvolupament natural correcte formant un bosc madur, amb peus de gran 
diàmetre i alçada.  
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: molta competència i cobertura arbustiva 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: -  
Senyalització: -  
Altres: - 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 655 Nom espai: Plaça Mossèn Gumersind. 

Plaça apadrinada per l’escola “Vila-romà”.  Subcodi: P_11 
Ús actual: Parc Data inventari: 11/02/2010 
Ubicació: Es troba entre els següents carrers: C/de la Fosca, C/del Mas Oliver i el C/ de Llevant. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic 
Subsistema:   Places (P3)  Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 3.782 Executat / Pendent d’executar: Executat  
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                  Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                 Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Gran Parc/zona verda amb molta varietat de zones: jocs infantils, mobiliari urbà, pista d’esports, serveis,... 
Ocupa una àmplia superfície i està rodejada per vivendes. 

                       
                       Itineraris existents                                               Zona de jocs                                                Bancs públics 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Gran quantitat de bancs, papereres, enllumenat, jocs infantils. 
Elements d’ús social: Lavabos públics però que no pertanyen directament a l’espai. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  Estàtua commemorativa al Mossèn Gumersind 
Vilagran i Roquí rector de la parròquia de Sta. Eugènia de Vilaromà. 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Plaça 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Celtis australis - 15-20 BO 

Prunus pisardii - 18-20 BO 

Populus alba - 20-25 BO 

Albizia julibrissim  20-25 Bo 

Cercis siliquastrum  20-25 BO 
Cupressus 
sempervirens 

- 15 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Eleagnus ebbingei BO PLANTACIÓ 
Eleagnus ebbingei 
limelight 

BO PLANTACIÓ 

Rosmarinus prostratus BO PLANTACIÓ 

Abelia floribunda BO PLANTACIÓ 

Altres ornamentals BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 100 BO PLANTACIÓ 

 
Parterre 
 
En aquesta zona hi trobem tres zones arbustives  (info shape ID=136,177 i 135) ), quatre zones amb arbrat, arbustiva i gespa 
(info shape ID= 137,141,140 i 87).  
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Per la seva col·locació dins el nucli urbà és una zona molt utilitzada per animals domèstics, hi podem observar forces espècies de 
passeriformes i de fauna urbana. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Tot i que hi ha espai per a realitzar-hi plantacions, la densitat actual es considera adequada. 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres:- 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI  
Codi espai: 575 

Nom espai: Circuit de lleure i esport 
Subcodi: P_12 

Ús actual: Parc Data inventari: 18/02/2010 
Ubicació: Prop de la intersecció entre el carrer de Nàpols i el carrer de Santiago Bañeras i Goday. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: Privat 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PPU1 
Superfície (m2): 1.372 Executat / Pendent d’executar: executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                        Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                        Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai situat al costat de la riera d’Aubi que transcorre al costat de la carretera C-31 d’entrada a Palamós, hi 
trobem varis subàmbits els quals hi podem diferenciar la zona de marge, tota ella més arbustiva i la zona que el precedeix que 
està dedicada a l’aprofitament agrícola. 
 

                       
               Cartell en mal estat al entrar a l’espai          Entrada a l’espai                                           Mobiliari urbà 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Banc, paperera i enllumenat. 
Elements d’ús social: Circuit esportiu. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Zona verda 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varies 750 BO (clapes) NATURAL 

 
Parterre  
Hi ha una zona amb gespa (info. shape ID=168). 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’observa el pas de diferents aus, no hi paren degut a la poca cobertura vegetal. Aquest pas també es degut a la riera del costat 
de la carretera, la qual té molta vegetació arbustiva i esdevé un atractiu important per a totes aquestes espècies d’ocells. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: El manteniment que s’hi porta a terme actualment és el desbrossament 
del marge entre la carretera i l’espai per eliminar la vegetació arbustiva que hi pugui créixer, a part del marge no hi creix 
vegetació arbustiva. Continuar amb aquestes tasques. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Es proposa plantar arbres que en un futur puguin proporcionar ombra als bancs ja instal·lats. 
Millora del reg: Instal·lar sistema de regadiu gota a gota als arbres de nova plantació. 
Itineraris i/o camins: Adequar el camí d’accés a l’espai, consolidant-ne el ferm o substituint-lo per un de més estable. 
Senyalització: Substitució de la senyalització malmesa per bretolades i el pas del temps. 
Altres: Pot ser recomanable posar cartells a cada un dels exercicis de manera explicativa. 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 883 

Nom espai: Parc Vila-Roma. 
Subcodi: P_13 

Ús actual: Parc Data inventari: 10/02/2010 
Ubicació: Parc/zona verda, situat just al davant del Pavelló Municipal d’esports de Palamós, entre els carrers: C/Gaspar 
Matas, C/Ter i C/Gavarres. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 2.155 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                     Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                      Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Parc rodejat dels equipaments esportius de la població i per l’altra banda per vivendes, tot ell l’envolten 
un seguit d’espècies d’arbrat viari, entre elles hi ha moltes palmeres. A més hi trobem molt equipament d’ús públic com ara 
la pista de futbol. 
 

                                 
                                Vorera i parterres de l’espai                 Tancament àrea de jocs                              Palmeres                
Reg: automatitzat per aspersió 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, papereres, enllumenat i balles perimetrals per a l’àrea de jocs infantils.. 
Elements d’ús social: Parc infantil, pista d’esports, àrea de pas per arribar al pavelló municipal i parada de bus. Font 
ornamental 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Parc 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Brousonetia 
paperifera 20 35-40 BO 

Phoenix canariensis 1 >50 BO 

Trachicarpus fortunei 1 10-15 BO 

Chamaerops humilis 1 10-20 BO 
Whashingtonia 
fillifera 

4 >50 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre  
Hi ha una zona amb arbrat i gespa (info. shape ID=168) 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Molta presència d’animals domèstics i fauna urbana. S’observen varies espècies de passeriformes. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Si de manteniment anual  
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No. Absència de vegetació arbustiva. 
Tractaments sanitaris: No, però avaluar el risc sanitari sobre les palmeres i fer-ne un seguiment. 
Plantació d’espècies: Es disposa d’espai suficient. 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: Tot el parc és transitable, seria recomanable fer-hi algun embornal per evitar l’acumulació de basses en 
alguns punts. 
Senyalització: Substituir una senyal de ruta amb bicicleta que es troba en molt mal estat de conservació. 
Altres: dificultats per al manteniment donat l’alta vandalisme que pateix el sector 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 755 

Nom espai: Parc la Fosca Vella. 
Subcodi: P_14 

Ús actual: Parc Data inventari: 22/02/2010 
Ubicació: Al mig de la urbanització de sant Esteve de la Fosca entre el C/dels Esports i el Camí del Cap de Planes. 
Classificació del sòl: SUC  Públic o privat: Públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 1.999 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                       
                         Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                   Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Parc cèntric a la urbanització que està equipat amb varies estructures de jocs infantils i presenta un 
aspecte atractiu degut a la presència de varies espècies de plantes ornamentals. 
 
 

                               
                       Vista general de l’espai                               Detall de la vorera                     Mobiliari urbà: jocs infantils 
 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs i enllumenat. 
Elements d’ús social: Jocs infantils , tennis taula i contenidors de superfície al límit de l’espai. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: parc 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Psedocacia     
Cupressus 
sempervirens 120 (lineal) 5 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Nerium oleander 19 esparsos BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 1500 B0 PLANTACIÓ 

 
Parterre 
Hi ha una zona formada per arbrat, arbustiva i prat (info.shape ID= 164). 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Molts passeriformes atrets per les tanques de xiprer. Punt d’observació de pas de Gavians degut a la proximitat amb la platja de 
Sant Esteve de la Fosca. Zona de pas d’animals domèstics. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: si, manteniment de les tanques de xiprers  
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: si periòdiques 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Es disposa d’espai per a realitzar més plantacions, d’espècies arbustives i arbrat. Però es considera que la 
densitat actual és adequada. 
Millora del reg: estudiar la possibiliatt de instal·lar reg automàtic 
Itineraris i/o camins: No. 
Senyalització: cal rètol gossos. 
Altres: Realitzar tasques de manteniment sobre les estructures de la zona de jocs infantil i juvenil. Millores en l’arbrat 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 

Codi espai: 447 
Nom espai: Pl. Torroella 

Subcodi: P_2 
Ús actual: Parc Data inventari: 03/03/2010 
Ubicació: Al costat del camp de futbol municipal, entre av. Catalunya i C/ Santiago Bañeras i Goday. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat:Públic 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 3.492 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: No 
SITUACIÓ 

 

           
     Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                        Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Parc d’esbarjo situat just al costat de l’estadi de futbol municipal de Palamós. És molt ampli i esdevé una 
zona tranquil·la i còmode pel fet que no hi passen vials pel costat. Bona part la forma l’extensió de sorra que dóna molta 
sensació d’amplitud. Existeixen diverses espècies vegetals arbòries i arbustives en molt bon estat de manteniment i també zona 
de gespa que fa de separació entre el parc i el la zona d’aparcament de l’estadi. 
 

                      
                                    Zona central amb sauló                                       Mobiliari urbà                              Laterals amb gespa 
 
Reg: automatitzat en la zona de gespa propera a l’estadi, comptador en la paret de l’estadi. Illeta triangular sense reg. 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, papereres, enllumenat. 
Elements d’ús social: Punt d’interès ja que està al costat de l’estadi de futbol municipal. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Parc 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Número de 

peus 
DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Albizia julibrissim    

Lagestroemia indica    
Liquidambar 
stiracifula 4 20 Molt bon estat 

Olea europaea 9 >35 Molt bon estat 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Nerium oleander Molt bon estat Plantació 

Altres ornamentals   

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Sembra): 

Gespa 2000 BO Sembra 

 
Parterre 
Té una zona de gespa (info shape ID=19) 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Molta freqüentació d’animals domèstics, així com fauna urbana antropòfila. No presenta interès per a la connectivitat. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment com a parc urbà amb espècies ornamentals. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Bons criteris de selecció com a parc amb vegetació ornamental, s’hi porta a terme un molt 
bon manteniment. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: millorar plantacions. 
Tractaments sanitaris: Pulgó i fongs en lagestroemies i albizies. 
Plantació d’espècies: es pot augmentar la diversitat amb noves espècies, escollint aquelles amb menor requeriment hídric i a 
poder ser, espècies autòctones. 
Millora del reg: si dotar de reg el sector de gespa que no en té. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres:  donada l’amplitud de la zona si podran ubicar equipament de lleure o esportius i millorar l’ornat amb més vegetació 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 396 

Nom espai: Plaça Josep Sarquella i Escobet. 
Subcodi: P_3 

Ús actual: Parc Data inventari: 04/02/2010 
Ubicació: C/ Narcís Pagès i Prats, prop del camp de futbol municipal. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 2.434 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

           
              Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                         Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Parc públic format sobretot per àrea de sorra, que està envoltat per petits comerços i per l’IES i proper 
al camp de futbol municipal. 
 

             
          Diversitat de paviments.                                 Mobiliari urbà                            Panell informatiu 

Reg: automatitzat per aspersió i goteig en parterres arbustives 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, font d’aigua i enllumenat. 
Elements d’ús social: Punt d’interès ja que està al costat de l’estadi de futbol municipal. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): Panell informatiu sobre Josep Sarquella i 
Escobet 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Parc 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Platanus hispanica 20 alineats 35 Bon estat 
Robinia pseudoacacia 
( varies varietats) 

   

Catalpa bignoides 15  10-15 Bon estat 

 
 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

ornamentals bo Plantació 
 
 
Parterre  
 
Pel que fa a l’estrat herbaci, hi trobem una superfície  sembrada de Gespa, aproximadament 500m2, presenta un bon estat. 
Trobem 2 zones amb gespa i una amb gespa i arbres (info shape ID=94,95 i 96).  
 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Molta freqüentació d’animals domèstics, així com fauna urbana antropòfila. Existència de nius de passeriformes en l’arbrat. No 
presenta interès per a la connectivitat. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment com a parc urbà amb espècies ornamentals. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: les escàcies estan donant problemes d’estabilitat i caldrà no reposar-ne  de noves i 
anar retirant les que facin miment. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Seguir la gestió actual. 
Tractaments sanitaris: No. S’aconsella dur un seguiment de l’estat fitosanitari de les espècies de tot l’espai. 
Plantació d’espècies: Cal millora el parterre dels ebes amb replantacions  
Millora del reg: si, els reg dels ebes està en males condicions, i cal fer-ne una revissió a fons. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: Es proposa la instal·lació de jocs infantils i juvenils, donada la proximitat amb el centre educatiu. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 277  

Nom espai: Plaça Comtes de Palamós. 
Subcodi: P_4 

Ús actual: Parc Data inventari: 04/02/2010 
Ubicació: entre el C/ President Macià, C/ Aragó i el C/ Rosselló. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 3.168 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

           
             Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                            Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Zona verda, situada en una zona cèntrica de la població. És una àrea d’esbarjo idònia pels veïns de la 
zona, rodejat per molts comerços, però sobretot vivendes. Hi trobem la zona de jocs infantils, zona enjardinada, divers 
mobiliari urbà i fins i tot una petita pista de patinatge.   
 

                    
                       Zona enjardinada                               Zona amb sauló                                Espai amb jocs infantils 
Reg: per aspersió en la zoan de gespa. Boac de reg per l’arbrat i les jardineres  
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, enllumenat, aparcaments de bicicletes 
Elements d’ús social: Petita pista de patinatge, altell/escenari. jocs infantils. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Plaça. 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Tranes    

Tipuana Tipu    

Albizia julibrissim    

Platanus hyspanica 14 alineats 15-20 BO 

Pinus pinea 13 35-40 BO 

Quercus suber 2 30 BO 
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Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Equium candicans    

Laurus nobilis 18 BO PLANTACIÓ 

Nerium oleander 8 BO PLANTACIÓ 

Viburnum tinus 3 BO PLANTACIÓ 

Canna indica varis BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Sembra 

Gespa 550 BO SEMBRA 
  
Parterre 
 
Trobem una zona formada amb arbrat, arbustiu i herba (ID=37). 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
Molta freqüentació d’animals domèstics, així com fauna urbana antropòfila. No presenta interès per a la connectivitat. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les característiques actuals de l’espai 
Poda i millora de la vegetació arbòria: de formació 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva:  retallades periòdiques 
Tractaments sanitaris:  tractament per la negrilla del suro. 
Plantació d’espècies:  reposicions periòdiques 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: Manteniment de la senyalització pel que fa a la restricció d’animals domèstics i les indicacions d’aparcaments 
per a bicicletes. 
Altres: - 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 293 

Nom espai: Plaça del Suro. 
Subcodi: P_5 

Ús actual: Parc Data inventari: 04/02/2010 
Ubicació: Es troba al costat del C/  Londres. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic 
Subsistema:Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 2.011 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                
        Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                              Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Zona verda amb mobiliari urbà i la meitat de la plaça està habilitada com a skate-park, envoltada de 
places d’aparcament gratuït. Està rodejat per vivendes a dues bandes i les altres dues donen, una a l’escola i l’altre directament 
a una sala polivalent.  
 

                      
          Arbrat i paviment de sauló          Voreres perimetrals                             Mobiliari urbà       

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: 6 bancs, 4 papereres, equipament de skate-park. 
Elements d’ús social:: Skate parc. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Zona verda 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Platanus hispanica 3 35 BO 

Ligustrum japonicum    

Tipuana tipu 20 esparsos 35-40 BO 

 
 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre  -   
 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Molta freqüentació d’animals domèstics, així com fauna urbana antropòfila. No presenta interès per a la connectivitat. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les característiques actuals 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Podes de manteniment. Presència de cablejat elèctric aeri i lluminàries col·locades en les 
capçades dels plataners. Evitar el contacte del cablejat aeri amb les copes dels arbres. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No.  
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: Manteniment de la senyalització pel que fa a la restricció d’animals domèstics i les indicacions d’aparcaments per 
a bicicletes. 
Altres: En el cas de no poder actuar sobre les capçades dels arbres, realitzar els treballs necessaris de soterrament del cablejat 
aeri que està en contacte amb les capçades dels arbres. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 276 

Nom espai: Plaça Monument Vincke. 
Subcodi: P_6 

Ús actual: Parc Data inventari: 04/02/2010 
Ubicació: Entre C/ València, C/ Mallorca, C/Santa Marta i C/ Londres. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 2.510 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                
   Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                 Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general:  Parc molt utilitzat pels veïns de la zona. Es troba en una zona cèntrica i disposa de zones de: jocs 
infantils, enjardinaments, cistella de bàsquet, jocs de petanca. 
 

                          
         Vista general del sector central                         Illes d’espècies arbustives                      Aparcament bicicletes 

Reg: automatitzat per goteig i aspersió en el parterre i per goteig a l’arbrat ( comptadors dina de l’edifici). Dos programadors 
diferents. 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, papereres, aparcament de bicicletes. 
Elements d’ús social: Pistes de petanca, jocs infantils, cistella de bàsquet. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): Monument a la fàbrica Vincke. 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Parc  
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Quercus Ilex    

Celtis australis    

Platanus hispanica 39 15 BO 

 
 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 
Diverses 

(ornamentals) 
BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 40 BO PLANTACIÓ 

 
Parterre:  
 
Pel que fa a l’estrat herbaci, hi trobem una superfície amb arbrat (info shape ID=41) i una superfície arbustiva amb gespa 
(info shape ID=32). 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Molta freqüentació d’animals domèstics, així com fauna urbana antropòfila. No presenta interès per a la connectivitat. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les característiques actuals de l’espai 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Són arbres joves, que requereixen poda de formació.. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: si. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: reposicions periòdiques arbustives 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: Manteniment de la senyalització existent. 
Altres:  espai poc utilitzat, en concret la zona de petanca, donat l’amplitud de l’espai permetria ubicar-hi nous usos, ludics, 
esportius i/o d’esbarjo, tals com parcs infantils 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 335 

Nom espai: : Cal Jardiner I 
Subcodi: P_7 

Ús actual: Parc Data inventari: 04/02/2010 
Ubicació: C/ Martí Montaner i Coris. 
Classificació del sòl: Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 1.688 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

              
                         Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                          Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general:  Zona verda amb parc de jocs infantils, que conformen una plaça entremig d’unes vivendes que tenen 
accés directe. Es tracta d’un espai poc transitat. 
  

                                  
                               Sector amb gespa                     Sector central, amb jocs infantils                       Vorera existen 

Reg. Per inundació          
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Itineraris existents: Vorera que l’envolta, però tot el parc és transitable..  
Mobiliari urbà: Bancs, papereres i enllumenat. 
Espais d’ús públic: Jocs infantils. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
Altres: - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Parc 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Salyx babylonica 1 25-30  
Platanus hyspanica - 45 BO 
Albizia julibrissim - 5-10 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Situació Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 
- - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 65 Algunes clapes PLANTACIÓ 

 
Parterre 
Hi ha dues zones de gespa (info shape ID=58 i ID=59). 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Zona molt utilitzada pels animals domèstics. Espai sense interès connector. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les condicions actuals. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Seguint els tractaments actuals. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No 
Tractaments sanitaris: ocasionalment pulgó en el desmall i albizies, i tigre i oïdi pels palnataner 
Plantació d’espècies: Es proposa realitzar treballs de millora sobre els ressalts amb gespa ja que el seu aspecte és millorable. 
Millora del reg: Si, especialment del sector amb gespa. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: - 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 347 

Nom espai: : Cal Jardiner II 
Subcodi: P_8 

Ús actual: Parc Data inventari: 04/02/2010 
Ubicació: C/ Martí Montaner i Coris. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 1.721 Executat / Pendent d’executar: Exacutat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                     
                         Delimitació POUM (Escala original 1:5.000)                                              Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general:  Zona verda amb parc de jocs infantils, que conformen una plaça entremig d’unes vivendes que tenen 
accés directe. Es tracta d’una zona poc transitada. 
  

                          
                                      Sector amb gespa               Sector central amb jocs infantils               Vorera perimetral 

Reg: automatitzat per aspersió          
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, papereres i enllumenat. 
Elements d’ús social: Jocs infantils. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Plaça 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Platanus hispanica - 15 BO 
Salix babylonica 5 40-45  
Albizia julibrissim - 45-50 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 

Estrat arbustiu 
Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 
 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 65 Bo PLANTACIÓ 

 
Parterre 
Trobem una zona formada per arbrat i gespa (info shape ID=45). 
 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Zona molt utilitzada pels animals domèstics, així com alta fauna antropòfila. Espai sense interès connector. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les condicions actuals. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Seguint els tractaments actuals. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No 
Tractaments sanitaris: pulgó en els desmalls, i tigre del plàtan i oÏdi 
Plantació d’espècies: Hi ha espai suficient per a nova vegetació.  
Millora del reg: Si, especialment del sector amb gespa. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: l’estacionament dels vehicles dificulta les tasques de reg automatitzat enm bloquejar els aspersors 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 405 

Nom espai: C/ Enric Vincke III 
Subcodi: P_9 

Ús actual: Parc Data inventari: 04/02/2010 
Ubicació: Al C/ Enric Vinke, entre el C/Santiago Bañeras i Goday i el C/de Pere Joan 46. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat:Públic 
Subsistema: Places (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 788 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                     
                        Delimitació POUM (Escala original 1:5.000)                                             Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general:  Zona verda/parc de sorra, formada per dues àrees amb extensió de sorra en la qual hi ha molt 
mobiliari urbà. Presència d’arbrat viari típic de la zona. 
  

                            
               Vista general                                        Bancs i enllumenat                                  Paviments de sauló 

Reg: automatitzat per goteig          
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, papereres i enllumenat. 
Elements d’ús social: Zones de pas i descans. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Parc 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Acer negundo 7peus(filera) 15-20 BO 
 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 

Estrat arbustiu 
Espècie Número de 

peus 
Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Westringia 4 Una mica secs PLANTACIÓ 
Abelia floribunda varis   
Rosmarinus 
officinalis. 4 Una mica secs PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre 
Trobem dues zones, les dues estan formades per arbrat i arbustives (info shape ID=52 i 53). 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Molt utilitzat per a animals domèstics. Presència de fauna antropòfila. Espai sense interès connector. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: millora manteniment i enjardinaments. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Seguint els tractaments actuals. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Si, podes per donar forma als peus. Millorar plantacions 
Tractaments sanitaris: No 
Plantació d’espècies: No. No hi ha espai disponible.  
Millora del reg: Millorar la dosificació de reg quan convingui a les illetes de plantes aromàtiques.  
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: Millora del mobiliari urbà (bancs) i proposta d’instal·lació de jocs infantils donada la disponibilitat d’espai. Senyalització 
pels gossos. Espai molt freqüentat per gossos que comporta la degradació de la vegetació 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 264 

Nom espai: Plaça Vincke -St Antoni. 
Subcodi: PL_1 

Ús actual: Plaça  Data inventari: 04/02/2010 
Ubicació: A la confluència dels carrers Sant Antoni i ’Enric Vincke. 
Classificació del sòl: SUC  Públic o privat: Públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 1.046 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

             
      Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                           Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general:  Petita plaça situada just al davant d’un comerç de mobles, tota ella és transitable i també té una petita 
zona enjardinada.  
 

                
                                               Vista general                             Detall mobiliari urbà i vegetació arbustiva 

Reg: reg per goteig automatitzat en el parterre d‘ornamentals  
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Itineraris existents: Tota la placeta és transitable, està envoltada de voreres. 
Mobiliari urbà: Bancs, papereres i enllumenat públic. 
Espais d’ús públic: Utilitzat com a zona d’esbarjo i com a zona de pas.  
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
Altres: - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Plaça. 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Jacaranda mimosifolia 6 18-20 Bo 

Platanus hyspanica 6  25 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Ornamentals 
15 

esparsos BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre 
 
Trobem una zona arbustives ornamentals (info shape ID= 43). 
 
 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presència d?espècies de passeriformes i fauna urbana. Zona molt transitada per animals domèstics. No presenta interès per a 
la connectivitat. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les condicions actuals. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: poda de manteniment 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: retallades periòdiques 
Tractaments sanitaris: ocasionalment tractament pel  pugó en les jacarrades 
Plantació d’espècies: Reposicions periòdiques. 
Millora del reg:  es milloraria el creixement de les Jacarandes is es pogués instal·lar reg automàtic 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització:  rètols gossos 
Altres: Es proposa la instal·lació de jocs infantils o juvenils (gronxadors, tennis taula, etc) i d’un aparcament per a bicicletes. 
O un petit equipament esportiu tipus cistella de bsaquet. 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 281 

Nom espai: Placeta Av. Catalunya. 
Subcodi: PL_2 

Ús actual: Plaça Data inventari: 01/03/2010 
Ubicació: a la intersecció entre Av. Catalunya i Av. del President Lluís Companys. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic 
Subsistema: Places (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 335 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

               
                           Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                             Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Zona verda situada en un espai molt cèntric davant la intersecció de l’Av. Catalunya i l’Av. del President 
 Lluís Companys. Conforma un espai molt transitat. El paviment és enrajolat, amb parterres i abundant mobiliari urbà.  
                                       

                               
                 Vista general                     Paviment enrajolat                          Mobiliari urbà                     Aparcament de bicicletes   

Reg: automatitzat per goteig 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, papereres i enllumenat, aparcaments de bicicletes. 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): Placa Homenatge al Sr. Ramos 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Plaça 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 
Número de 
Peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Phoenix canariensis 1 >50 BO 
Acer negundo 4 40 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 

 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 
Ornamentals 
arbustives  

BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre  
Hi ha una zona amb arbrat i arbustiva (info shape ID= 37). 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Zona de pas per a molts animals domèstics. No presenta cap interès connector. 
 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les condicions actuals. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Poda de manteniment anual dels acers, i bianual de la palmera. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva:  retallades periòdiques 
Tractaments sanitaris: pugó freqüent en  els rosers i en el jasmi. 
Plantació d’espècies: - 
Millora del reg: - 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres:  Cal millorar les plantacions arbustives. 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 292  

Nom espai: Placeta del Mercat 
Subcodi: PL_3 

Ús actual: Plaça Data inventari: 01/03/2010 
Ubicació: A la intersecció entre Av. Catalunya i Carrer de Joan Emili 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic 
Subsistema: Places (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 351 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                     
                             Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Petita plaça sense gaires elements, la qual s’utilitza com a zona d’aparcament per a vehicles del mercat i on s’hi 
col·loca una parada de fruites diàriament. Es una important zona de pas.  L’únic element de jardineria es un conjunt de jardineres amb 
margallons 
                                     

                                                                                   
                                  Vista general                                       

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Enllumenat, contenidors soterrats, jardineres 
 Elements d’ús social:  Si realitza Mercat dimarts i dissabtes 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Plaça 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
Peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 

Estrat arbustiu 
Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Chamaerops humilis BO PLANTACIÓ 
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Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

  
Parterre - 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Al ser una zona tan cèntrica només s’hi pot observar el pas d’algun animal domèstic. No presenta cap interès connector. 
 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les condicions actuals. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Seguint els tractaments actuals. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No 
Tractaments sanitaris: No 
Plantació d’espècies: -  
Millora del reg: - 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: - 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 372 

Nom espai: Plaça Pere el Gran 
Subcodi: PL_4 

Ús actual: Plaça Data inventari: 01/03/2010 
Ubicació: La plaça Pere el Gran es troba al C/de Lluís Barceló i Bou. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 1.114 Executat / Pendent d’executar: Executat, tot i que amb les obres del Pla de 

Barris pot patir modificacions 
Figura de protecció: Municipal 
SITUACIÓ 

 

                        
                Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                  Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Parc envoltat de vivendes del C/de Lluí Barceló i Bou on també hi trobem un bar. L’espai està equipat amb 
mobiliari urbà, jocs infantils, escenari i altres. Hi ha dues jardineres. 
 

                  
                                          Vista de l’espai amb jocs infantils               Accés a vivendes                 Cabina telefònica 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, enllumenat, papereres, zona de jocs infantils 
Espais d’ús públic: Jocs infantils, escenari. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Plaça 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Jacaranda mimosifolia 2 18-20 Bo 

Albizia julibrissim 3 18-20 Bo 

Til·lia Cordata 3 18-20 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre - 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Zona de pas d’animals domèstics. No s’observen ocells degut a la poca cobertura vegetal del lloc. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: de manteniment. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Espai sense vegetació arbustiva. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Hi ha espai útil per tal d’aprofitar-lo per a realitzar-hi plantacions (arbustives sobretot), incrementant així la 
riquesa visual del sector 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: - 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 874 

Nom espai: Zona Verda C.Gaspar Matas III 
Subcodi: PL_5 

Ús actual: Plaça Data inventari: 10/02/2010 
Ubicació: Al carrer Gaspar Matas, a la confluència del carrer Zoilo Costart i el carrer de les Gavarres. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 241 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                   Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                                 Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Petita zona verda que es troba a la intersecció de dos carrers, hi trobem mobiliari urbà i una petita illeta on 
hi ha varies espècies de plantes ornamentals, aquest espai està situat just al costat d’un comerç. 
 

                       
                                Imatge general de l’espai                                Vorera                                           Mobiliari urbà 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, enllumenat, telèfon d’us públic i papereres 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Plaça 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 
DBH (cm) Número de 

peus 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Ligustrum japonicum 6 (Filera) 10-15 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Rosmarinus officinalis 
“prostratus” 3 BO PLANTACIÓ 

Varies esp. 
ornamentals 

10 BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre – 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 Zona de freqüentació d’animals domèstics, així com fauna urbana i varies espècies de passeriformes. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: poda de manteniment 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: retallades periòdiques 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: replantació de baixes 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: - 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 456 

Nom espai: C/Enric Vincke IV 
Subcodi: PRV_1 

Ús actual: Previst  Data inventari: 04/02/2010 
Ubicació: Al C/Enric Vinke, entre el C/Santiago Bañeras i Goday i el C/de Pere Joan 46. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: privat 
Subsistema: Places (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PMU 7 
Superfície (m2): 857 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

       
               Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                             Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general:  Zona verda prevista al sector de millora urbana PMU 7. En continuació a les zones existents més al sud. 
Actualment és una zona de transició entre l’espai urbà i la plana agrícola de Sant Joan o Pla d’en Nau. 
  

                                           
              Vista general                                Vegetació ruderal i bardisses   

   
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: -  
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Solar 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 

Estrat arbustiu 

Espècie 
Distància 

entre peus 
(m) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Arundo donax 0.20 - Natural. 
Rubus ulmifolius 0.10 - Natural. 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Diverses 450 Natural Natural 

 
Parterre - 
 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Zona amb molta presència d’espècies de passeriformes degut a la alta cobertura arbustiva que hi trobem. També presència de 
petits micromamífers. Una vegada executat no presentarà interès connector. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Urbanització completa del sector, donant continuïtat als sectors precedents que formen part de la mateixa unitat global 
del carrer Enric Vincke. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Eliminar tota la vegetació arbustiva (desbrossada) 
Tractaments sanitaris: - 
Plantació d’espècies: Espècies autòctones amb baix requeriment hídric, seguint els criteris que es donen als sectors anteriors 
que formen part també del carrer Vincke. 
Millora del reg: Valorar la instal·lació de sistemes de reg automatitzats d’alta eficiència. 
Itineraris i/o camins: Dissenyar itineraris que donin continuïtat a la unitat global del carrer Vincke. 
Senyalització: - 
Altres: donada l’amplitud de la zona si pot realitzar un projecte de paisatgisme o donar a l’espai una funcionalitat lúdica o 
d’esbarjo pel barri en el moment en que es desenvolupi aquest sector. Seria interessant obrir un procés de participació 
ciutadana En funció dels temps que trigui a desenvolupar-se el sector podria ser un àmbit interessant per desenvolupar hortes 
urbanes 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 571 Nom espai: Ronda de l’Est I 
Subcodi: PRV_10 

Ús actual: Previst  Data inventari: 11/02/2010 
Ubicació: Ronda Est, a tocar de la segona rotonda. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PPU5 
Superfície (m2): 1.019 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                       
                       Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                         Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 

CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Marge alçat uns metres de la carretera que passa al seu costat. Hi trobem varies espècies arbustives tant 
autòctones com de caràcter invasor. 
 

                 
                                                                  Vista general de l’espai                                      Vorera 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 
Mobiliari urbà: -. 
Espais d’ús públic: No, propietat privada. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  -. 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Marge 
Descripció  
L’estrat arbustiu de l’espai està únicament representat per alguns peus d’alzina (Quercus ilex). La canya (Arundo donax) té una 
presència més o menys destacada en alguns indrets de l’espai. Pel que fa al recobriment herbaci, ocupa quasi la meitat de la 
superfície de l’espai (uns 400 m2 aproximadament) i està compost sobretot per gramínies, amb poca presència de lleguminoses. 
L’estat fitosanitari global de l’espai és natural. 
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Aquest espai es relativament petit i no presenta gaire estrat ni arbustiu ni arbori que atragui als ocells, però és una àrea d’enllaç 
amb l’espai del costat, el qual ja presenta més vegetació arbustiva i arbòria i per tant i podrem observar més espècies. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Es proposa el disseny de l’itinerari paral·lel a l’actual vorera però amb un traçat més allunyat del vial i que es separi 
d’aquest per un mur vegetal d’espècies autòctones. Així, es genera una zona de passeig més segura per als vianants i la 
circulació de vehicles. Es proposa que aquest itinerari tingui continuïtat amb l’espai contigu de Ronda de l’Est II. 

Poda i millora de la vegetació arbòria: Poca densitat arbòria i en etapa de creixement. Cal millorar 
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Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Eliminació de la canya americana (Arundo donax) 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Hi ha espai per a realitzar-hi plantacions. Mantenir l’estrat herbaci per protegir els talussos i plantar 
arbustos per a estabilitzar-los. Es proposa la revegetació del talús mitjançant hidrosembra de composició variable sobre malla de 
coco o similar per tal d’evitar els efectes erosius de la pluja sobre l’estructura i evitar així l’aparició de xaragalls. 
Millora del reg:  caldrà disposar de boques de reg 
Itineraris i/o camins: carril bicicleta en construcció i fer la vorera més ample 

Senyalització: No.  
Altres: Instal·lar mobiliari urbà (bancs, papereres i enllumenat) 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 693 

Nom espai: Ronda Est III 
Subcodi: PRV_11 

Ús actual: Previst Data inventari: 11/02/2010 
Ubicació: Al marge de ponent de la ronda Est. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PPU9 
Superfície (m2): 1.396 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                        Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                      Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai molt pròxim a la carretera corresponent al camí vell de la fosca, actualment aquest no té cap ús i 
sembla que es preveu la seva utilització en la construcció, ja que s’hi observa un cartells de la promotora immobiliària. 
 

                    
                                                                 Vista general de l’espai                                          Vorera 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: -. 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  -. 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Marge 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Vàries Natural NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Vàries 300 NATURAL NATURAL 

 
Parterre -  

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
A les rodalies s’observa el pas de moltes espècies de passeriformes, en aquest espai concretament no s’observen segurament 
degut a la poca cobertura vegetal. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Hi ha espai per a realitzar-hi plantacions. Mantenir coberta herbàcia i plantar arbustos d’espècies 
autòctones amb pocs requeriments hídrics. Donar continuïtat als anteriors sectors de la Ronda Est en quant a les espècies 
escollides, marcs de plantació i distribució. 
Millora del reg: - 
Itineraris i/o camins: Augmentar l’amplada de la vorera. Carril bicicleta en construcció. 
Senyalització: Senyalització del carril bicicleta. 
Altres: Instal·lar mobiliari urbà (bancs, papereres, enllumenat) 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 669 

Nom espai: C/del Mossèn Miquel Juanola i Marés
Subcodi: PRV_12 

Ús actual: Previst  Data inventari: 11/02/2010 
Ubicació: A la cruïlla del carrer Mossèn Miquel Juanola i Marés i el carrer de Juli Garreta. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: 
Subsistema: Places (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PAU13 
Superfície (m2): 1.271 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                   Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                        Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Extensió de terreny d’ús agrícola (actualment sense ús). Ara està format només per espècies herbàcies. 
 

                       
                                               Conreu herbaci existent                          C. Juli Garreta              C. Mossèn Miquel Juanola 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: -. 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  -. 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Marge 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Quercus suber 1 50 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Vàries 2000 NATURAL NATURAL 

 
Parterre - 
 
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’observa la presència de moltes espècies de passeriformes. Segurament s’hi pot trobar algun petit micromamífer en els marges 
del camp de conreu. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Mantenir el suro en la futura urbanització del sector i catalogar-lo per a protegir-lo. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Plantar espècies arbòries i arbustives amb requeriments hídrics baixos i aptes per a l’ús que es vulgui donar 
al sector, segons el planejament. 
Millora del reg: Valorar la instal·lació d’un sistema de reg automatitzat. 
Itineraris i/o camins: Es proposa que l’espai sigui completament transitable i també la creació d’una vorera a l’extrem de l’espai 
que doni continuïtat a la trama urbana. 
Senyalització: - 
Altres: Instal·lació del mobiliari urbà necessari i d’un espai de jocs infantils, al ser un sector força protegit en front al trànsit de 
vehicles. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 719 

Nom espai: C/Joan Rovira i Bastons 
Subcodi: PRV_13 

Ús actual: Previst  Data inventari: 08/02/2010 
Ubicació: Seguint pel carrer Joan Rovira i Bastons quan el aquest passa a camí de terra. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: 
Subsistema: Places (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PMU5 
Superfície (m2): 3.848 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                       Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                       Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Parcel·la privada destinada al conreu i a altres activitats per part del propietari. S’hi diferencia la zona on hi 
realitza les tasques agrícoles i la vivenda o construcció. 

                       
                                        Parcel·la de conreu                                        Parcel·la de conre                       Torrent provinent de la bassa 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Espais d’ús públic: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Conreu 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Número de 

peus 
DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Ficus carica - >40 BO 

 
Estrat arbustiu 

Espècie 
Distància 

entre peus 
(m) 

Densitat 
(peus/ha) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Laurus nobilis Sol 1 peu BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Vàries 77 NATURAL NATURAL 

 
Parterre - 
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Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’hi poden observar moltes espècies de passeriformes. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris: - 
Plantació d’espècies: En la tria d’espècies tant arbòries com arbustives, escollir aquelles amb un requeriment hídric menor i les 
que s’adaptin millor al nou espai urbanitzat. 
Millora del reg: Instal·lar un sistema de reg eficient (gota a gota, etc.) 
Itineraris i/o camins: Es proposa que tot l’espai sigui transitable per a vianants, a part de les voreres que s’hi puguin construir.  
Senyalització: - 
Altres: L’extensió del sector permet la instal·lació d’una zona de jocs infantils i fins i tot d’algun tipus de pista poliesportiva (de 
bàsquet o futbol, per exemple), a part del mobiliari urbà necessari. Caldrà redactar projecte i pla de participació ciutadana per 
definir usos. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 792 

Nom espai: Parc Fluvial de l’Aubi. 
Subcodi: PRV_14 

Ús actual: Previst  Data inventari: 08/02/2010 
Ubicació: Marge de la Riera d’Aubi, situat al Pla de sa Nau. 
Classificació del sòl: SUD  Públic o privat: 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PPU1, PPU2 i PPU4. 
Superfície (m2): 35.009 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                       Delimitació POUM: (Escala original 1:10.000)                                         Ortofotomapa (Escala 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai situat al costat de la riera d’Aubi que transcorre al costat de la carretera C-31 d’entrada a Palamós, hi 
trobem varis subàmbits els quals hi podem diferenciar la zona de marge, tota ella més arbustiva i la zona que el precedeix que 
està dedicada a l’aprofitament agrícola. 
 

                       
                                   Marge                                  Subàmbit de la riera                                          Camps de conreu 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: No. 
Espais d’ús públic: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Riera 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus pinea - 40 Natural 

Populus alba - 35 Natural 

 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Rubus ulmifolius Natural NATURAL 

Arundo donax Natural NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varies 13500 Natural NATURAL 

 
Parterre - 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Es poden observar moltes espècies de passeriformes entre la vegetació arbustiva, així com d’altres alçan el vol com ara: merles 
(Turdus merula), tudons (Columba palumbus), puputs (Upupa epops),... 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: En general hi ha poca vegetació arbòria, aquesta molt repartida per tota la superfície que 
ocupa el marge de la riera, tot i així el seu creixement es correcte.  
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Molta vegetació arbustiva, s’haurien de fer desbrossades i sobretot 
eliminació de la canya (Arundo donax) que ocupa gran part d’aquest espai. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: Es proposa adequar el marge superior  de la riera i fer-la apte per a vianants i ciclistes. 
Senyalització: - 
Altres:  Caldrà redactar un projecte d’enjardinament i recuperació de la vegetació de ribera, així com iniciar un  pla de 
participació ciutadana per definir els ussos del parc fluvial. En les proximitats d’aquesta zona existeix un bosquet de gatells que 
donat que amb el desenvolupament urbanístic del sector desapareixerà es pot estudiar la viabilitat de traspassar alguns exemplar 
al parc fluvial. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 574 

Nom espai: C/ Enric Vincke V 
Subcodi: PRV_15 

Ús actual: Previst  Data inventari: 15/02/2010 
Ubicació: Es troba a l’actual C/de la Font. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: privat 
Subsistema: Places (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PMU6 
Superfície (m2): 4.293 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                          Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                       Ortofotomapa (Escala 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai el qual una part és ocupada per les vivendes de Can Roc nº5 i La formiga nº3, aquestes en 
contacte entre elles, i per la banda on no es toquen hi continuen els prats de plantes herbàcies de la zona, que tenen ús 
agrícola. 
 

                       
                     Imatge general de l’espai                                 Edificacions a l’espai                                          Prats d’herbàcies 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: No 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Construcció / prat 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Número de 

peus 
DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus pinea 8 45-60 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Plantes ornamentals - BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varies 700 NATURAL NATURAL 

 
Parterre - 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presència de molt ocells passeriformes atrets per les capçades dels grans pins i possiblement hi trobaríem algun petit 
micromamífer, ja que ens trobem en zones agrícoles. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Si s’opta per mantenir algun dels peus de pi pinyoner (Pinus pinea) existents 
actualment, probablement caldrà realitzar-hi treballs de poda encaminats a la seguretat dels vianants. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Es proposa una plantació de peus arboris o arbustius autòctons que separin l’espai del futur vial. En la 
tria d’espècies caldrà prioritzar les que tinguin requeriments hídrics més baixos. 
Millora del reg: Implantar sistemes de reg eficients (gota a gota) en l’enjardinament de l’indret. 
Itineraris i/o camins: Es proposa que tot l’espai sigui transitable, a part de la vorera del futur vial. 
Senyalització: - 
Altres: caldrà redactar un projecte de jardineria i/o paisatgisme. Definir-ne les usos a través d’un procés de participació 
ciutadana 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 570 

Nom espai: Parc urbà Molí de Vent II 
Subcodi: PRV_16 

Ús actual: zona de passeig i esbarjo Data inventari: 01/03/2010 
Ubicació: entre el front d’habitatges del C/de Puigpedró i el sector central del Puig del Molí de Vent. 
Classificació del sòl: SUC  Públic o privat: Públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PAU4 
Superfície (m2): 1.457 Executat / Pendent d’executar: executat 
Figura de protecció: Municipal 
SITUACIÓ 

 

                        
                  Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                             Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Camí de vianants que travessa antigues zones agrícoles amb abundància d’ametllers: la part del turo està 
ocupada per un bosc de pi pinyer amb sotabosc d¡alzines,  

                       
                                  Imagte general de l’espai           Contacte de l’espai amb vivendes                 Camí d’accés al Puig 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Banc i enllumenat. 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  bunkers de la Guerra civil 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Zona verda 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Número de 

peus 
DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Prunus avium 6 20 BO 

Pinus pinea    

Quercus ilex 5 15-20 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Opuntia ficus-indica 4 Natural NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varies 1200 NATURAL NATURAL 

 
Parterre - 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Observació de forces espècies de passeriformes. Zona molt transitada per animals de companyia. 
 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: neteja dels pins  
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Efectuar neteges de l’estrat arbustiu en aquells indrets amb densitats 
molt elevades. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Es proposa realitzar plantacions amb la finalitat d’estabilitzar els talussos amb pendents més elevades. 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: Mantenir el bon estat actual del camí que dóna accés al Puig. 
Senyalització: Senyalització de suport al itinerari existent. 
Altres: Instal·lar elements de mobiliari urbà al llarg del camí (bancs i papereres sobretot).  
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 835 

Nom espai: C/ Almogàvers 
Subcodi: PRV_17 

Ús actual: Previst Data inventari: 01/03/2010 
Ubicació: C/ dels Almogàvers, a l’alçada del passatge Vila-romà. 
Classificació del sòl: SUNC  
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PMU3 
Superfície (m2): 2.043 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                     Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                        Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Parcel·la que formaria part de la formació boscosa de la zona corresponent a pineda o brolla, però en 
aquest cas no hi ha estrat arbori degut a la preparació del terreny, hi trobem plantes arbustives corresponents al procés 
regeneratiu de la vegetació actual. Tot l’espai està envoltat per una tanca i amb una porta d’accés. 
 

                       
                                Imatge general de l’espai                             Itinerari                                        Entrada a l’espai 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: -  
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Solar 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Matolls 4  Natural Natural 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varies  NATURAL NATURAL 

 
Parterre - 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Aquesta zona es troba en contacte directe amb una formació boscosa, la qual garanteix la presència de fauna a l’espai, i si més 
no, que esdevingui una zona de pas important per a varies espècies. Amb la observació directe s’ha pogut observar moltes 
espècies de passeriformes i algun gaig (Garrulus glandarius).  
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Depenent de la previsió que tingui aquest espai s’hauran de planificar els 
manteniments, tot i que és recomanable dur-hi un control per vigilar amb el risc d’incendis. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Es proposa mantenir l’estrat herbaci i incrementar el nombre d’espècies arbustives per tal de consolidar els 
talussos del sector. 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: - 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 881 

Nom espai: Zona Verda C.Gaspar Matas IV 
Subcodi: PRV_18 

Ús actual: Previst Data inventari: 10/02/2010 
Ubicació: Al C/ de Gaspar Mata, a l’alçada del C/ del Ter i del C/ de les Gavarres 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 589 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
            Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                           Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Petita zona que és utilitzada per alguns vehicles com a aparcament, també hi trobem una torre 
elèctrica. 
 

                       
                                 Imatge general de l’espai                                Vorera                                    Contenidors soterrats 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Enllumenat, bústies, punt de contenidors de recollida selectiva i punt de recollida d’oli domiciliari i caseta 
distribuïdora de la xarxa elèctrica . 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Solar 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Ligustrum japonicum - 15 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre - 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
Espai de freqüentació per animals domèstics, amb presència de fauna urbana. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Algun peu està sec,  poda de manteniment 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Es proposa plantar peus arboris que proporcionin ombra a l’estiu i de peus arbustius que separin el 
sector del vial més proper. 
Millora del reg: Es proposa instal·lar un sistema de reg gota a gota d’alta eficiència 
Itineraris i/o camins: Es proposa que tot l’espai sigui transitable i integrar la vorera existent. 
Senyalització: - 
Altres: Donada la superfície del sector es proposa equipar-lo degudament amb mobiliari urbà i amb una zona de jocs infantils 
ubicada el més lluny del vial possible. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 886 

Nom espai: Plaça Figuera 
Subcodi: PRV_19 

Ús actual: Previst Data inventari: 10/02/2010 
Ubicació: Situat a llevant de la Riera de Bell-lloc, a les proximitats del Pi d’en Xana. Entre els barris del Tennis i el Figuerar. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat:n Privat 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PAU9 
Superfície (m2):3.322 Executat / Pendent d’executar: pendent execució 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                    Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                              Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Inici d’una zona extensiva de conreu, la qual aquest camp és el primer. És troba prop del torrent, 
entremig hi passa una carretera i per l’altre costat delimita amb el passatge del Figuerar. 
 

                                 
                                                                    Vista general de l’espai                               Carretera 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social:  - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Conreu 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 

 
Arbres monumentals o d’interès 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varies 750 NATURAL - 

 
Parterre - 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’observa el pas d’espècies diverses de passeriformes. És molt probable trobar-hi espècies de micromamífers. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 

Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris: - 
Plantació d’espècies: Es proposa una plantació perimetral d’arbustos o combinació d’arbustos amb arbres per tal de separar 
el sector dels futurs vials que l’envoltaran pels 3 costats.  
Millora del reg: Instal·lació de reg gota a gota d’alta eficiència 
Itineraris i/o camins: Es proposa que tot l’espai sigui transitable i que estigui rodejat d’una vorera, quedant així integrat en la 
trama urbana prevista. 
Senyalització: - 
Altres: Caldrà redactar projecte de paisatgisme, i iniciar un pla de participació per definir els ussos. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 449 

Nom espai: Intersecció C/ dels Rentadors i C/ de la Font 
Subcodi: PRV_2 

Ús actual: Previst Data inventari: 08/02/2010 
Ubicació: Al l’encreuament del C/ dels Rentadors i C/ de la Font 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: privat 
Subsistema: Places (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PMU 7 
Superfície (m2): 2.652 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

           
            Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                         Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general:  Sector triangular ocupat actualment per naus industrials (magatzems) i un solar utilitzat com 
aparcament. Actualment representa el contacte entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzat.  Presenta un elevat estat de 
degradació, amb abocaments de deixalles i la proliferació de vegetació ruderal.  
  

                                         
                                                   Vista general                               Solar destinat a aparcament 

   
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
 Elements d’ús social: S’utilitza com aparcament. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Solar 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
Peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 

Estrat arbustiu 
Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Rubus ulmifolius Natural Natural 
Arundo donax Natural Natural 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 15 Natural Natural 

 
Parterre - 
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
La vegetació arbustiva com són els esbarzers, són un element important d’atracció per a espècies d’ocells, sobretot per a 
passeriformes, ja que els hi aporta recer, aliment, etc. També és una zona freqüentada per animals domèstics i fauna urbana.  
Una vegada executat no presentarà interès connector. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Urbanització del sector 
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Desbrossat de la vegetació arbustiva 
Tractaments sanitaris: - 
Plantació d’espècies: Espècies autòctones i de baix requeriments hídrics 
Millora del reg: Valorar la instal·lació de sistemes de reg automatitzats i d’alta eficiència 
Itineraris i/o camins:  
Senyalització: - 
Altres: donada l’amplitud de la zona si pot realitzar un projecte de paisatgisme o donar a l’espai una funcionalitat lúdica o 
d’esbarjo pel barri en el moment en que es desenvolupi aquest sector. Seria interessant obrir un procés de participació 
ciutadana. En funció dels temps que trigui a desenvolupar-se el sector podria ser un àmbit interessant per desenvolupar 
hortes urbanes 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 820 

Nom espai: Prge. les Oliveres I 
Subcodi: PRV_20 

Ús actual: Previst Data inventari: 10/02/2010 
Ubicació: A la futura prolongació del carrer del Maresme, entre el c/ Camí a Bell-lloc i el c/ del Canigó. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PPU8 
Superfície (m2): 439 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
               Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                     Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Parcel·la destinada per a l’ús privat agrícola i altres utilitats. 
 

 
Imatge de l’espai de conreu 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Conreu 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, 
paràsits...) 

Ficus carica 4 15-20 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre - 
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Observació directa de varies espècies de passeriformes, és molt probable la presència de petits micromamífers degut a la 
zona destinada a l’ús agrícola. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris: - 
Plantació d’espècies: Es proposa realitzar una plantació d’arbres, d’espècies mediterrànies amb uns requeriments hídrics 
baixos i disposats de forma lineal de forma paral·lela al futur vial. 
Millora del reg: Es proposa instal·lar un sistema de reg gota a gota d’alta eficiència 
Itineraris i/o camins: Pavimentar adequadament el ferm amb un paviment estable. 
Senyalització: - 
Altres: Instal·lar els elements de mobiliari urbà bàsics (bancs, papereres, enllumenat) 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 829 

Nom espai: Prge. les Olivers II 
Subcodi: PRV_21 

Ús actual: Previst Data inventari: 10/02/2010 
Ubicació: A la futura prolongació del c/ del Maresme, entre el c/ del Canigó i el c/ de Montagut. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PPU8 
Superfície (m2): 348 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                 Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                    Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Parcel·la destinada per a l’ús privat agrícola i altres utilitats. 
 

 
Imatge de l’espai de conreu 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Conreu 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Ficus carica 3 25 BO 

Magnolia grandiflora 1 20 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 
Varis 

(conreu) BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre - 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Observació directa de varies espècies de passeriformes, és molt probable la presència de petits micromamífers degut a la zona 
destinada a l’ús agrícola. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris: - 
Plantació d’espècies: Es proposa la plantació lineal d’arbres d’espècies mediterrànies amb baixos requeriments hídrics que 
donin continuïtat a la plantació del sector número 62. 
Millora del reg: Es proposa la instal·lació d’un sistema de reg gota a gota per als arbres, automatitzat i d’alta eficiència. 
Itineraris i/o camins: Es proposa que tot l’espai sigui transitable, amb un ferm estable i que doni continuïtat a la trama 
urbana. 
Senyalització: - 
Altres: Instal·lar el mobiliari urbà bàsic (bancs, papereres, enllumenat públic) 

 

162



 
 
Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 837 

Nom espai: Prge. les oliveres III 
Subcodi: PRV_22 

Ús actual: Previst Data inventari: 10/02/2010 
Ubicació: A la futura prolongació del c/ del Maresme, entre el C/ de Montagut i el c/ de Puig Cargol. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PPU8 
Superfície (m2): 431 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                 Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                    Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Parcel·la destinada per a l’ús privat agrícola i altres utilitats. 
 

 
Imatge de l’espai de conreu 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Conreu 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie Número 

de peus 
DBH (cm) Abundància 

relativa (%) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Ficus carica 3 45 - BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 
Varis 

(conreu) BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre - 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Observació directa de varies espècies de passeriformes, és molt probable la presència de petits micromamífers 
degut a la zona destinada a l’ús agrícola. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 

Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris: - 
Plantació d’espècies: Es proposa la plantació lineal d’arbres d’espècies mediterrànies amb baixos requeriments 
hídrics que donin continuïtat als sectors 63 i 62. 
Millora del reg: Es proposa la instal·lació d’un sistema de reg gota a gota per als arbres, automatitzat i d’alta 
eficiència. 
Itineraris i/o camins: Es proposa que tot el sector sigui transitable pels vianants, amb un ferm estable i que doni 
continuïtat als sectors 63 i 62 i s’integri a la trama urbana existent. 
Senyalització: - 
Altres: Instal·lació dels elements de mobiliari urbà bàsics (bancs, papereres, enllumenat) 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 845 

Nom espai: Prge. les Oliveres IV 
Subcodi: PRV_23 

Ús actual: Previst Data inventari: 10/02/2010 
Ubicació: A la futura prolongació del c/ del Maresme, entre el C/ de Montagut i el c/ de Puig Cargol. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PPU8 
Superfície (m2): 291 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                  Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                     Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Parcel·la destinada per a l’ús privat agrícola i com a aparcament i altres utilitats. 
 

 
Imatge de l’espai de conreu 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Conreu 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Ficus carica 1 40 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis Varis (conreu) BO PLANTACIÓ 
 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre - 
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Observació directa de varies espècies de passeriformes, és molt probable la presència de petits micromamífers degut a la zona 
destinada a l’ús agrícola. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris: - 
Plantació d’espècies: Es proposa la plantació lineal d’arbres d’espècies mediterrànies amb baixos requeriments hídrics que 
donin continuïtat als sectors 64, 63 i 62. 
Millora del reg: Es proposa la instal·lació d’un sistema de reg gota a gota per als arbres, automatitzat i d’alta eficiència. 
Itineraris i/o camins: Es proposa que tot el sector sigui transitable pels vianants, amb un ferm estable i que doni continuïtat 
als sectors 63 i 62 i s’integri a la trama urbana existent. 
Senyalització: - 
Altres: Instal·lació dels elements de mobiliari urbà bàsics (bancs, papereres, enllumenat) 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 454 

Nom espai: Perpendicular Ronda de l’Est. 
Subcodi: PRV_24 

Ús actual: Previst Data inventari: 18/02/2010 
Ubicació: Es troba a llevant de la Ronda Est, en posició perpendicular respecte aquesta via. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: Privat 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PPU 5 
Superfície (m2): 1.231 Estat d’execució (acabat, en construcció, previst...): Previst.  
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                    Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                  Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Actualment sense cap utilització, està ocupat per espècies arbustives varies. 
 

 
Imatge de l’espai de conreu 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Erm 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie 
Distància 

entre peus 
(m) 

Densitat 
(peus/ha) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis <1 5000 Natural Natural 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre - 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Molta presència d’ocells passeriformes. Observació de pas de gavians (Laurus michahelis) degut a la proximitat de la costa. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris: - 
Plantació d’espècies: Es proposa una plantació lineal d’espècies arbòries mediterrànies, amb baixos requeriments hídrics. 
Millora del reg: Es proposa la instal·lació d’un sistema de reg gota a gota automatitzat i d’alta eficiència. 
Itineraris i/o camins: Es proposa que tot l’espai sigui transitable i quedi integrat en una vorera amb un ferm estable. 
Senyalització: - 
Altres: Instal·lació del mobiliari urbà bàsic (bancs, papereres i enllumenat). Requerirà de projecte de jardineria 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 435 

Nom espai: Ronda Est IV. 
Subcodi: PRV_ 25 

Ús actual: Previst Data inventari: 10/02/2010 
Ubicació: Es troba a la part superior al camí vell de la fosca. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PMU9 
Superfície (m2): 521 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                  Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Zona verda/passeig, tot ell transitable al costat del camí vell de la fosca zona d’accés molt important i 
comunicada amb l’hospital, el port esportiu,... 
 

                
                                                             Imatge de la zona de passeig                         Detall de la vorera 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Itineraris existents: Tot l’espai és transitable, hi trobem l’acera que ressegueix tot el camí. 
Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: Línia elèctrica. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Marge 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Numero de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus pinea 5 (filera) 20-25 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie 
Distància 

entre peus 
(m) 

Densitat 
(peus/ha) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis <1 5000 Natural Natural 

 
Estrat herbaci 
 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat 
fitosanitari 

Origen (Natural / 
Naturalitzat / 

Plantació): 

Gespa 170 BO PLANTACIÓ     

 
Parterre – 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presència de passeriformes i de fauna urbana. S’observa el pas de molts gavians degut a la proximitat amb la costa. Àrea de 
pas per a mols animals domèstics. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: poda de manteniment 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: si 
Tractaments sanitaris: - 
Plantació d’espècies: Mantenir la gespa existent i plantar espècies arbustives a densitats baixes i disposades linealment sobre 
el talús on hi ha la gespa. Així incrementarà la riquesa visual del sector. 
Millora del reg: Es proposa instal·lar un sistema de reg gota a gota per a les noves plantacions arbustives. 
Itineraris i/o camins: Actualment s’estan executant les obres d’un carril bici. Les accions han de donar continuïtat al sector 69 
i 70. 
Senyalització: - 
Altres: Instal·lació del mobiliari urbà bàsic (bancs, papereres, enllumenat) 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 398 

Nom espai: Ronda Est V. 
Subcodi: PRV_26 

Ús actual: Previst Data inventari: 10/02/2010 
Ubicació: Es troba a la part superior al camí vell de la fosca. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PMU9 
Superfície (m2): 463 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                  Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                              Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Zona verda/passeig, tot ell transitable al costat del camí vell de la fosca zona d’accés molt important i 
comunicada amb l’hospital, el port esportiu,... 
 

                
                                                              Imatge de la zona de passeig                         Detall de la vorera 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: -  
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Marge 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Tipus de poda 

Quercus suber 5 (filera) 15-20 BO CAP 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis Natural Natural 

 
Estrat herbaci 

Espècie 
Superfície 

aprox. (m2) 
Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 200 BO PLANTACIÓ 

 
Parterre -  

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presència de passeriformes i de fauna urbana. S’observa el pas de molts gavians (Laurus michahellis) degut a la proximitat 
amb la costa. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Col·locar tutors als peus torts per evitar futures deformacions dels arbres. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: si. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Mantenir la gespa existent i plantar espècies arbustives a densitats baixes i disposades linealment sobre 
el talús on hi ha la gespa. Així incrementarà la riquesa visual del sector. 
Millora del reg: Es proposa instal·lar un sistema de reg gota a gota per a les noves plantacions arbustives. 
Itineraris i/o camins: Si està executant les orbres d’un carril bici. Cal tenir en compte que les actuacions han de donar 
continuïtat al sector 68 i 70. 
Senyalització: - 
Altres: Instal·lació del mobiliari urbà bàsic (bancs, papereres, enllumenat) 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 354 

Nom espai: Ronda Est VI 
Subcodi: PRV_27 

Ús actual: Previst  Data inventari: 18/02/2010 
Ubicació: Es troba a la part més superior de la Ronda Est. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat:  
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PMU9 
Superfície (m2): 457 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                      Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                            Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Zona verda/passeig, tot ell transitable al costat de la Ronda Est zona d’accés molt important i 
comunicada amb l’hospital, el port esportiu,... 
 

                
                                                        Imatge de la zona de passeig                            Detall de la vorera 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: zona de pas 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Marge 

173



 
 
Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Distància 
entre 

peus (m) Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus pinea >2 7 20-40 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Situació Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie 
Distància 

entre peus 
(m) 

Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Spartium junceum 1.5 2 Natural NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 200 BO PLANTACIÓ 

 
Parterre - 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presència de passeriformes i de fauna urbana. S’observa el pas de molts gavians (Laurus michahellis) degut a la proximitat 
amb la costa. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Reforçar les plantacions existents. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: si. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Mantenir la gespa existent i plantar espècies arbustives a densitats baixes i disposades linealment sobre 
el talús on hi ha la gespa. Així incrementarà la riquesa visual del sector. 
Millora del reg: Es proposa instal·lar un sistema de reg gota a gota per a les noves plantacions arbustives. 
Itineraris i/o camins: Si està executant les orbres d’un carril bici Cal tenir en compte que les actuacions han de donar 
continuïtat al sector 68 i 69 
Senyalització: -  
Altres: Instal·lació del mobiliari urbà bàsic (bancs, papereres, enllumenat) 
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Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 470 

Nom espai: Cementiri de Sant Joan  
Subcodi: PRV_28 

Ús actual: Previst Data inventari: 19/02/2010 
Ubicació: Sector ubicat al sud oest del cementiri de Sant Joan 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PPU5 
Superfície (m2): 1.487 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                       
                 Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                               Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai actualment de difícil accés que en un extrem està ocupat per erms només amb vegetació herbàcia. A 
la resta del sector hi ha presència d’algun peu de pi blanc acompanyat d’un estrat arbustiu més aviat incipient. 

- 

Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Itineraris existents: No 
Mobiliari urbà: No 
Elements d’ús social: No 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  No 
Altres: - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia:  Erm 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus halepensis  2 20 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Vàries BO NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gramínies diverses 1400 BO PLANTACIÓ i NATURALITZAT 

 
 
Parterre – 
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Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’observa fàcilment la presència de passeriformes. Molt probablement hi ha la presència de petits mamífers que viuen als marges 
del camp de conreu actual. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris:- 
Plantació d’espècies: Es proposa la plantació d’espècies arbustives i arbòries mediterrànies, amb baixos requeriments hídrics. 
Millora del reg: Es proposa la instal·lació de sistemes de reg gota a gota automatitzat per les plantacions arbustives i arbòries 
previstes. 
Itineraris i/o camins: Es proposa que tot l’espai sigui transitable i que estigui rodejat per una vorera amb ferm estable, que 
estarà en contacte amb els futurs vials. 
Senyalització: - 
Altres: Donada la proximitat amb el cementiri de Sant Joan, es proposa una dotació extra de mobiliari urbà (sobretot bancs) a 
més de la dotació prevista per l’espai. També es proposa la instal·lació d’una àrea de jocs infantils. Projecte execuctiu a 
desenvolupar en el PPU5, caldrà projecte de participació ciutadana 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 728 

Nom espai: Parc petanca St. Esteve. 
Subcodi: PRV_29 

Ús actual: Previst Data inventari: 22/02/2010 
Ubicació: Entre el C/ de Garbí i la platja de Sant Esteve de la Fosca. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PMU8 
Superfície (m2): 966 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                       
                 Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                               Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Parcel·la/Solar que es troba just al costat del passeig marítim de la platja de Sant Esteve de la Fosca. 
Actualment s’utilitza per a l’ús lliure de repòs i zona de pas. Presenta poc mobiliari urbà. 
 
 

                               
                       Vista general de l’espai                                  Detall de la vorera                                 Mobiliari urbà 
 

Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs i enllumenat. 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: plaça 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

DBH (cm) Abundància 
relativa (%) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Carpobrotus edulis 40 peus Bo PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 25 B0 PLANTACIÓ 

 
Parterre – 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presència de passeriformes degut a la cobertura vegetal que aporten els arbres dels espais del voltant com per exemple el 
passeig marítim. Punt d’observació de gavians i possiblement alguna altra espècie d’ocell marítim 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Evitar tractaments que afavoreixin la proliferació del Carpobrotus i 
substituir-la poc a poc per altres espècies arbustives autòctones i amb pocs requisits hídrics. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Espècies de substitució del Carpobrotus que siguin autòctones (Lauris sp, Nerium oleander, etc.) 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: No. 
Senyalització: No. 
Altres: Manteniment de la zona de sauló compactat sobretot després d’episodis de pluja intensa i manteniment del mobiliari urbà. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 508 

Nom espai: Camps del C/ de la Font 
Subcodi: PRV_3 

Ús actual: Previst Data inventari: 08/02/2010 
Ubicació: Al C/ de la Font 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: privat 
Subsistema: Places (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PMU 7 
Superfície (m2): 901 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

        
                    Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                              Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Correspon a una petita part allargada d’una gran parcel·la de les mateixes característiques, tota ells és un 
prat . 
  

                                         
                Vista general                                                                             

   
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
 Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Solar 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
Peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 

Estrat arbustiu 
Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 
 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 100 Natural Natural 

 
Parterre - 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Escassa presència de fauna. Una vegada executat no presentarà interès connector. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Urbanització del sector  
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris: - 
Plantació d’espècies: Plantació d’espècies arbustives i arbòries autòctones a densitats baixes i amb requeriments hídrics baixos.  
Millora del reg: Valorar la necessitat d’instal·lar un sistema de reg automatitzat d’alta eficiència. 
Itineraris i/o camins: L’espai ha de ser fàcilment transitable i accessible per als vianants. El sector ha de donar continuïtat al vial 
existent. 
Senyalització: - 
Altres: Instal·lació de mobiliari urbà (bancs, papereres, enllumenat) 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 699 

Nom espai: Punta de Sant Esteve 
Subcodi: PRV_30 

Ús actual: Previst Data inventari: 22/02/2010 
Ubicació: Espai situat a la punta de Sant Esteve, entre el camí de Ronda i el límit del domini públic marítimo-terrestre. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PAU2 
Superfície (m2): 3.228 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar  
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                       
                            Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                          Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai situat a la punta de Sant Esteve, entre les vivendes i el passeig de ronda. 
 
 

                               
                                 Imatge general de l’espai                              Camí de ronda                    Vivendes properes 
 

Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: solar 

181



 
 
Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus pinea 1 40 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Pistacia lentiscus NATURAL NATURAL 

Rubus ulmifolius NATURAL NATURAL 

Daphne gnidium NATURAL NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 55 NATURAL NATURAL 

 
Parterre – 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
La proximitat a la costa permet la fàcil observació sobretot d’aus. En destaca la presència d’un grup nombrós de merles (Turdus 
merula), diverses espècies de passeriformes i el pas freqüent d’aus marines. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Mantenir el règim de desbrossades actuals per evitar un creixement 
excessiu de la vegetació arbustiva de l’espai. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. Manteniment de l’estat natural del sector. 
Millora del reg: - 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: Intensificar les tasques de sega de l’estrat herbaci en èpoques de major afluència de visitants al sector. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 901 Nom espai: Antic club de tennis 

Petites zones verdes són apadrinades per l’escola “Els Àngels”. Subcodi: PRV_31 
Ús actual: Previst  Data inventari: 23/02/2010 
Ubicació: C/de Gaspar Matas (Vilarromà) 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 5.870 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                       
                    Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                      Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Antic recinte d’un club esportiu de tenis, dins l’espai hi trobem cinc pistes les quals han sigut víctimes de 
l’abandonament i el vandalisme, allà on n’hi trobaríem una altra pista, el que hi trobem són varis arbres els quals han envaït 
l’espai. A causa d’aquest abandonament la vegetació arbustiva també s’hi ha fet el seu lloc. 
 
 

                               
                     Terres remogudes i runes                              Pistes de tennis encara existents                    Camí d’accés               

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: No.  
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: equipament esportiu abandonat 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus pinea - 45 BO 

Pinus halepensis - 15-20 BO 

Quercus ilex - 35 BO 

Quercus suber - 40 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Erica scoparia 60 NATURAL NATURAL 

Cistus salviifolius 180 NATURAL NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varies 90 NATURAL NATURAL 

 
Parterre - 
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Observació de molts passeriformes sobretot mallerengues (Parus sp.). La formació boscosa propera a aquest espai permet 
l’observació de diferents espècies, que es veu afavorida per l’absència d’activitats humanes dins el propi espai (abandonament 
total de les activitats). 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. La vegetació és colonitzadora i la seva ordenació actual careix de sentit tenint en 
compte l’estat d’abandonament del paratge. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No, pels mateixos motius que en el cas anterior. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Intentar mantenir aquells peus més singulars. Es proposa que les plantacions siguin d’espècies 
mediterrànies amb baixos requeriments hídrics. 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: No. 
Senyalització: Seria recomanable impedir el pas a possibles visitants fins que l’espai no estigués ordenat adequadament. 
Altres: Presència de materials de construcció i de les antigues estructures de les pistes de tennis, deixalles i abocaments 
incontrolats. Caldria fer una ordenació acurada de l’espai, retirant tot aquest material en primer lloc. Redacció projetce i pla de 
participació ciutadana per definir usos. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 911 

Nom espai: Bobila 
Subcodi: PRV_32 

Ús actual: Previst  Data inventari: 24/02/2010 
Ubicació: L’espai es troba entre l’empresa Emilio Mató S.A. i la massa forestal de Belitrà. Aquest ressegueix tota la vora de la 
indústria fins a arribar al camp de conreu del costat del Mas Pagès. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PPU11 
Superfície (m2): 7.447 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: municipal 
SITUACIÓ 

 

                       
                     Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                            Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai de transformació (marge), entre l’aparcament de la indústria i l’inici de l’espai forestal de Belitrà. Té 
forma allargada, i ressegueix l’espai ocupat per l’industria surera Emilio Mató. 
 
 

                                        
                                            Imatge general de l’espai                           Aparcament de la indústria surera 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: forestal natural 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus pinaster - >35 NATURAL 

Quercus ilex - 35 NATURAL 

Quercus suber - 30 NATURAL 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Rubus ulmifolius NATURAL NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 1000 NATURAL NATURAL 

 
Parterre - 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’observa el pas de moltes espècies de passeriformes. Encara que no estigui classificat com a espai connector, aquesta zona hi té 
una gran importància, ja que estableix de lligam entre la formació boscosa de Balitrà i les Gavarres.  
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Realitzar aclarides per a disminuir la densitat, actuant sobretot sobre el pi. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Tot i no ser excessiva, caldria realitzar-ne un control per a eliminar la 
continuïtat entre l’estrat arbustiu i arbori, reduint la disponibilitat de combustible i la seva continuïtat en front als incendis 
forestals. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. Es proposa que aquest sector sigui una zona de transició entre l’àrea industrial i la massa forestal 
annexa. 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: No. 
Senyalització: - 
Altres: - 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 919 

Nom espai: Sòl industrial la Pietat I 
Subcodi: PRV_33 

Ús actual: Previst  Data inventari: 24/02/2010 
Ubicació: Es troba al Camí a Bell-lloc, el primer trencant a l’esquerra direcció Emilio Mató S.A. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: 
Subsistema: Espais connectors (P4) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PPU10 
Superfície (m2): 190.006 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: municipal 
SITUACIÓ 

 

                       
                   Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                                Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Aquest espai connector es troba rodejat per dues carreteres i té un ús exclusiu agrícola. Connectarà la 
massa forestal de Belitrà i Puig de les Roques amb el sòl no urbanitzable d’ús agrari. Queda delimitat per la riera de Bell-lloc i la 
carretera d’accés al sector industrial (Camí a Bell-lloc). 
 
 

                                 
                                Imatge general de l’espai                               Camí a Bell-lloc                      Carretera de Belitrà 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Conreu 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Quercus ilex - 35 NATURAL 

Quercus suber - 35 NATURAL 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Ulex parviflorus NATURAL NATURAL 

Erica scoparia NATURAL NATURAL 

Cistus salviifolius NATURAL NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie 
Superfície 

aprox. (m2) 
Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varies 600 NATURAL NATURAL 

 
Parterre - 
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
A partir de l’observació directa es poden veure moltes espècies d’aus passeriformes. Cal remarcar que es un espai forestal el qual 
connecta directament amb la zona de les Gavarres, per tant és el punt de connectivitat més proper de cara a la zona més 
cèntrica de Palamós, cal tenir-ho en compte ja que moltes espècies de fauna poden ser conduïdes per aquestes zones. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. Manteniment del caràcter agrícola del sector, pel seu paper en la biodiversitat i en la connectivitat de 
certes espècies animals que viuen associades a les zones de transició agro-forestal.  
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: Dotar el sector d’una vorera transitable i preveure la construcció d’un carril bici separat físicament de la 
calçada. 
Senyalització: - 
Altres: Instal·lació del mobiliari urbà bàsic al llarg de la vorera de nova construcció (bancs, papereres, enllumenat) 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 924 i 928 

Nom espai: Sòl industrial la Pietat II i Sòl industrial la Pietat IV 
Subcodi: PRV_34 

Ús actual: Previst  Data inventari: 24/02/2010 
Ubicació: Al costat dret del Camí a Bell-lloc just abans d’arribar a la fàbrica Hutchinson. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: 
Subsistema: Espais connectors (P4) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PPU10 
Superfície (m2): 32.711 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: municipal 
SITUACIÓ 

 

                       
                         Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                        Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Aquest espai es subdivideix en tres; dos d’ells són utilitzats com a camps de conreu, l’altre es troba 
entremig dels dos camps (juntament amb el camí), i aquest és utilitzat com a zona de dipòsit i abocaments de diversos residus i 
materials com ara runes, material d’obra, dipòsits d’aigua, pneumàtics,... 
 
 

                                 
                      Imatge general de l’espai                                 Camí a Bell-lloc                         Àrea de dipòsit i abocaments 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: Senyalització de pas de camions als camins que travessen l’espai. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 2 Tipologia: Conreu 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Eucalyptus globulus 6 (aliniats) 40 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Agave ferox 2 BO PLANTACIÓ 

Nerium oleander 3 BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Conreu 22500 BO PLANTACIÓ 

 
Parterre - 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
A partir de l’observació directa: Pas de gavians (Laurus sp.), gralles (Corvus sp.) i varies espècies de passeriformes. 
El fet de que sigui un espai connector significa que la fauna pròxima a la zona utilitza l’espai com a tal. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No. L’actual propietari realitza un manteniment adequat d’aquest estrat. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: No. 
Senyalització: - 
Altres: - 
SUBÀMBIT 2: Sòl industrial de la Pietat II Tipologia subàmbit 2: Àrea de 

dipòsits 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Arundo donax 1200 NATURAL NATURAL 

Rubus ulmifolius 600 NATURAL NATURAL 

Varis - NATURAL NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 300 NATURAL NATURAL 

 
 
Parterre -  
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Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’observen molts passeriformes degut a la cobertura que aporten les espècies arbustives i la proximitat amb els conreus de la 
zona. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. Absència de vegetació arbòria. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Realitzar un manteniment per afavorir el caràcter connector de l’espai, 
tenint en compte la distribució i densitat d’aquest estrat en tot l’espai. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Afavorir la continuitat de l’estrat arbori o arbustiu realitzant les plantacions necessàries per a tal finalitat. 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: No. 
Senyalització: - 
Altres: L’ús com a zona d’abocaments o dipòsit no és la més adequada en un espai d’interès connector. Es proposa traslladar 
aquestes activitats en un indret més adequat o modificar els processos per tal de minimitzar l’efecte pertorbador sobre la 
connectivitat. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 955 i 962 

Nom espai: Sòl industrial de la Pietat V i Sòl industrial la pietat III 
Subcodi: PRV_35 

Ús actual: Previst  Data inventari: 25/02/2010 
Ubicació: Es troba per tot l’entorn de la fàbrica Hutchinson, s’hi arriba pel camí a Bell-lloc. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: 
Subsistema: Espais connectors (P4) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PPU10 
Superfície (m2): 110.584 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                       
                                         Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)            Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  

Descripció general: Espai extens que envolta tot el complexe de la fàbrica Hutchinson, el qual es pot dividir en varis subàmbits 
(5), ja que tenen varies utilitats. Està classificat com a espai connector, però encara no està executat. Es preveu que aquets 
espais que l’envolten serveixin de mesures correctores davant els impactes que produeix la fàbrica. 
 
 

                                 
            Marge del camí de Bell-lloc                                  Magatzem agrícola                                                  Ús agrícola a l’espai 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: Tancament metàl·lic perimetral en tot l’espai. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 5 Tipologia: Conreu 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Olea europaea 1 50 BO 

Quercus ilex 3 15 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Nº peus Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 15 NATURAL NATURAL 

 
Parterre - 
 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’observen moltes espècies d’ocells passeriformes. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Seguiment del programa de podes actual. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No. Absència de vegetació arbustiva. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: No. 
Senyalització: - 
Altres: - 
SUBÀMBIT 2: Marge Camí de Bell-lloc Tipologia subàmbit 2: Forestal 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Olea europaea - >40 BO 

Quercus ilex - 25 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie 
Densitat de 

peus 
(peus/ha) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Salvia officinalis - NATURAL NATURAL 

Rubus ulmifolius - NATURAL NATURAL 

Asparagus officinalis - NATURAL NATURAL 

Smilax aspera - NATURAL NATURAL 

 
 
 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre - 
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Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’observen moltes espècies d’ocells passeriformes. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Seguiment del programa de podes actual. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Manteniment mitjançat desbrossades per a disminuir-ne la densitat i 
impedir la continuitat vertical del combustible en front al risc d’incendis. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: No. 
Senyalització: - 
Altres: - 
SUBÀMBIT 3: Edificació amb terreny privat Tipologia subàmbit 3: Privat 
 

Estrat arbori 
Classes diamètriques dominants: 

classe i % aprox. Espècie 
Nº peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Cupressus 
sempervirens 

25 5-10 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Nº peus Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Rubus ulmifolius ESPARSOS NATURAL NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre - 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’observen moltes espècies d’ocells passeriformes. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. Ja que la funció dels arbres és el tancament de l’espai, les podes que es realitzen són 
les adequades. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Tot i que l’estrat arbustiu és poc important, convé no deixar que es 
desenvolupi en excés. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: No. 
Senyalització: - 
Altres: - 
SUBÀMBIT 4: Magatzem Tipologia subàmbit 4: Privat 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Olea europaea 22 40-45 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Nº peus Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 1200 BO NATURAL 

 
Parterre - 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’observen moltes espècies d’ocells passeriformes. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Seguir amb el programa de podes de formació actual. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No. Absència de vegetació arbustiva. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: No. 
Senyalització: - 
Altres: - 
SUBÀMBIT 5: Camps de conreu Tipologia subàmbit 4: Conreus 
 Herbaci - - 

 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Nº peus Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre - 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’observen espècies d’ocells passeriformes, sobretot als marges del camp de conreu en contacte amb les formacions forestals de 
l’entorn.  
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. Absència de vegetació arbòria. 
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Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No. Absència de vegetació arbustiva. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. Manteniment del caràcter agrícola pel seu paper en la biodiversitat i connectivitat ecològica de diverses 
espècies de mamífers i rèptils. 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: Restaurar el ferm de la pista forestal, ja que els xaragalls en dificulten el trànsit rodat. 
Senyalització: - 
Altres: - 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI  

Codi espai: 458 
Nom espai: Queserias Moradell 

Subcodi: PRV_4 
Ús actual: Previst Data inventari: 08/02/2010 
Ubicació: Als entorns de la nau de Queserias Moradell al C/ de la Font    
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: 
Subsistema: Places (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PMU 6 
Superfície (m2): 1.906 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

         
  Delimitació POUM (Escala original 1:5.000)                                               Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Correspon a una parcel·la actualment ocupada amb altres usos, on s’hi ubica l’empresa “Queserias 
Moradell”.  

                                         
Vista general                                                                             

   
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Plaça 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 
Número de 
Peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 
 
 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 

Estrat arbustiu 
Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 
 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre - 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
S’observa el pas d’aus de diferents espècies. 
 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Urbanitzar el sector segons el planejament previst. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: - 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris: - 
Plantació d’espècies: Espècies arbustives i arbòries autòctones de baix requeriment hídric. 
Millora del reg: Valorar la instal·lació d’un sistema de reg automatitzat d’alta eficiència 
Itineraris i/o camins:  
Senyalització: - 
Altres: donada l’amplitud de la zona si pot realitzar un projecte de paisatgisme o donar a l’espai una funcionalitat lúdica o 
d’esbarjo pel barri en el moment en que es desenvolupi aquest sector. Seria interessant obrir un procés de participació 
ciutadana En funció dels temps que trigui a desenvolupar-se el sector podria ser un àmbit interessant per desenvolupar 
hortes urbanes 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 161 

Nom espai: C / Dídac Garrell i Tauler 
Subcodi: PRV_5 

Ús actual: Previst Data inventari: 01/03/2010 
Ubicació: A la intersecció entre Av. Catalunya i Carrer de Joan Emili 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: públic 
Subsistema: Places (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PMU 4 
Superfície (m2): 862 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

            
                     Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                             Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai previst situat dins l’àmbit de millora urbana PMU 4. Actualment està edificat.  
                                     

                                                                                 
                                Vista general                                       

Reg: goteig automatitzat 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Enllumenat, papereres. 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Edificat 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Magnolia grandiflora - 20-25 - 
 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 

Estrat arbustiu 
Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 
 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre - 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
No s’observa fauna. 
 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: D’acord amb la seva futura tipologia. 
Poda i millora de la vegetació arbòria:  poda de manteniment 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: - 
Tractaments sanitaris: - 
Plantació d’espècies:  
Millora del reg:  
Itineraris i/o camins: Donada la ubicació de l’espai, aquest ha de ser completament transitable i de fàcil accés per a tots els 
vianants. 
Senyalització: - 
Altres:  
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 115 

Nom espai: Plaça Port Nou 
Subcodi: PRV_6 

Ús actual: Previst Data inventari: 03/03/2010 
Ubicació: Entre els carrers: C/del Padró, C/del Xaloc i C/de Terç dels Napolitans. 
Classificació del sòl: SUC/SUNC Públic o privat: públic ajuntament 
Subsistema: Parcs (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PAU 8 (parcialment) 
Superfície (m2): 440 Executat / Pendent d’executar: en execució 
Figura de protecció: Municipal 
SITUACIÓ 

 

           
                                     Delimitació POUM (Escala 1:10.000)                              Ortofotomapa (Escala 1:5.000) 

 
 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Zona verda situada prop del port esportiu i envoltada de vivendes, moltes d’elles en construcció. És una 
zona sense un ús concret ja que tota ella és transitable i no hi trobem equipaments públics. 
 

                   
                                               Zona central amb sauló                                Vorera                         Marge de l’espai 
 
Reg: automatitzat per aspersió. 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: No 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Zona verda 

203



 
 
Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Phoenix dacyilifera 1 60-80 Bo 

Washintonia filifera 2 40-50 Bo 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Nerium oleander Bo  

Buddeia davidii   
Lavandula 
angustifolia 

Bo Plantació 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 90 Bo Artificial 

 
Parterre - 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Zona de molt de trànsit d’animals domèstics. S’observen varies espècies d’ocells passeriformes. Pas de gavians degut a la 
proximitat a la costa (Port esportiu). 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Si periòdica de les palmeres. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva:  retallada annual de neriums I bianual de lavandes 
Tractaments sanitaris: no, però cla estar atent al morrut de les palmeres. 
Plantació d’espècies:  
Millora del reg: Valorar la instal·lació d’un sistema de reg automatitzat i d’alta eficiència. 
Itineraris i/o camins: Realitzar obres de millora a la vorera. 
Senyalització:  gossos  
Altres: valorar l’establiment de jocs infantil per mainada de tres a 8 anys. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 315 

Nom espai: Bosc Cementiri Palamós 
Subcodi: PRV_7 

Ús actual: Previst  Data inventari: 03/03/2010 
Ubicació: Es troba entre el camí vell de la Fosca i el cementiri de Palamós. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: Privat 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PMU9 
Superfície (m2): 2.919 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                 Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Massa boscosa (pineda) que es troba al costat del cementiri, és una àrea de pas entre el camí vell de la 
fosca i la zona d’aparcament i d’entrada al mateix cementiri. 
 

                            
                                           Vista general de l’espai                                     Sender                  Pi de dimensions considerables 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: Com a zona de pas. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Forestal 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Número de 

peus 
DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus pinea - 45 i >50 BO 

Quercus ilex - <10 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Smilax aspera BO NATURAL 

Hedera helix BO NATURAL 

Sparcium junceum Secs NATURAL 

Rubus ulmifolius BO NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis (Asparagus,Brachipodium 
phoenicaoides,...) 

2000 Natural NATURAL 

 
Parterre - 
 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Zona molt interessant degut a la cobertura vegetal que aporta, tenint en compte les dimensions del pins, molt atractiva per a 
moltes espècies d’ocells. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Manteniment mitjançant aclarides, afavorint la regeneració natural, disminuint d’aquesta 
manera,la competència entre peus joves i es garantint un creixement naturalitzat de la massa. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: La presència de la vegetació arbustiva d’aquesta zona dóna una 
cobertura molt bona i atractiva per la fauna, però realitzar unes aclarides de neteja també seria adequat. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No. Es proposa identificar peus arboris singulars i catalogar-los per a la seva protecció.  
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: Es proposa la creació d’itineraris aprofitant el traçat dels corriols originats per trepig, adequar-ne el ferm, la 
senyalització, etc., per a fomentar l’ús com a zona de passeig. 
Senyalització: Senyalitzar els itineraris amb balises. 
Altres: Instal·lar mobiliari urbà bàsic al llarg dels itineraris. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 350 

Nom espai: C/Roqueta 
Subcodi: PRV_8 

Ús actual: Previst  Data inventari: 01/03/2010 
Ubicació: A la cruïlla entre el carrer de Roqueta i el carrer de Sant Jordi. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat:per_determinar 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 412 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                   Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                               Ortofotomapa (Escala 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai molt petit situat al costat d’una vivenda, es troba a un nivell superior del carrer que el ressegueix i el 
seu accés no és possible, és un espai que no rep cap manteniment i per tant l’ocupen espècies vegetals arbustives. 
 

         
Vista de l’espai 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Jardí 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Número de 

peus 
DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Quercus ilex - 25 Bo 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 
Varis Natural NATURAL 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 15 Natural NATURAL 

 
Parterre - 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presència d’ocells passeriformes, ja que és un dels pocs espais del barri que dóna aquest tipus de cobertura vegetal. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: En la urbanització de l’espai, mantenir aquells peus arboris que destaquin per la seves 
dimensions, forma, edat o característiques morfològiques. Realitzar les podes necessàries encaminades a l’ús públic del sector. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Desbrossades a l’estrat arbustiu per a disminuir la densitat de peus i 
separar-lo físicament de l’estrat arbori. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No, mantenir la naturalitat del sector. 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: Preveure l’espai reservat per a la vorera i procurar que l’espai sigui completament transitable per a 
vianants. 
Senyalització: - 
Altres: estudiar la  Instal·lació del mobiliari urbà mínim (bancs, papereres, enllumenat). 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 537 Nom espai: Ronda de l’Est II 
Subcodi: PRV_9 

Ús actual: Previst  Data inventari: 11/02/2010 
Ubicació: Camí Vell de la Fosca (ronda Est), a tocar de la segona rotonda. 
Classificació del sòl: SUD Públic o privat: Públic i privat 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PPU5 
Superfície (m2): 1.915 Executat / Pendent d’executar: Pendent d’executar 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                       Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                  Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 

CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Marge alçat uns metres del la ronda Est. 
 

                      
                                 Vista general de l’espai                                    Vorera                                Tancament de l’espai 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 
Mobiliari urbà: -. 
Espais d’ús públic: No, propietat privada. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  -. 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Marge 
Descripció 
 
Espai amb un estrat arbori ben definit on es poden trobar espècies tant variades com el xiprer (Cupressus sempervirens), el pi 
pinyer (Pinus pinea), l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris), l’alzina (Quercus ilex) i la mimosa (Acacia delbata). En l’estrat 
arbustiu, que presenta una elevada densitat, destaquen espècies com l’esbarzer (Rubus ulmifolius), la ginesta (Spartium 
junceum), l’arítjol (Smilax aspera), l’heura (Hedera helix), el boix (Buxus sempervirens) i el llentiscle (Pistacia lentiscus). L’estrat 
herbaci té un recubriment de pràcticament 600 m2 i l’estat fitosanitari global de l’espai és natural. 
 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Molta presència d’espècies d’ocells passeriformes degut a la riquesa arbustiva de l’espai. S’observa el pas de molts gavians 
argentats  (Larus michahellis) a causa de la proximitat a la zona costanera. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Es proposa el disseny de l’itinerari paral·lel a l’actual vorera però amb un traçat més allunyat del vial i que es separi 
d’aquest per un mur vegetal d’espècies autòctones. Així, es genera una zona de passeig més segura per als vianants i la 
circulació de vehicles. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Poca densitat arbòria i en etapa de creixement. Realitzar podes de formació. Plantacions 
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espècies autòctones. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Eliminació de canya americana (Arundo donax) i desbrosades 
periòdiques. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Hi ha espai per a realitzar-hi plantacions. Mantenir l’estrat herbaci que protegeix el sòl i plantar espècies 
arbustives autòctones a peu de talús. Es proposa la revegetació del talús mitjançant hidrosembra de composició variable sobre 
malla de coco o similar per tal d’evitar els efectes erosius de la pluja sobre l’estructura i evitar així l’aparició de xaragalls. 

Millora del reg:  cal disposar de boca de reg. 
Itineraris i/o camins: carril bici en construcció, zona destinada també a estacionament de vehicles. 
Senyalització: Retirar les peces de formigó que separen l’espai de la vorera. 
Altres: Instal·lar mobiliari urbà (bancs i papereres) així com un enllumenat adequat a l’ús de vianants. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 169 

Nom espai: Passeig del Mar I 
Subcodi: PS_1 

Ús actual: Passeig Data inventari: 24/02/2010 
Ubicació: Passeig de Mar sector oest (limitant amb Calonge). 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic municipal i en part dins DPMT 
Subsistema: Places (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 1.355 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

           
                Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                                   Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general:  Aquest espai correspon únicament a l’inici del passeig del mar de Palamós, tot ell conforma una vorera 
transitable i zona de pas. Les zones amb arbrat i paviment de sauló se situen fora del sistema d’espais lliures (domini públic 
marítim terrestre).  
  

        
               Vista general                                       Punt d’informació                                Serveis públics 

Reg: automatitzat per aspersió en els parterres de gespa 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Itineraris existents: Tot l’espai és transitable.  
Mobiliari urbà: Els bancs existents se situen en la zona de domini públic marítim terrestre.  
Espais d’ús públic: Utilitzat com a zona d’esbarjo i com a zona de pas.  
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): -Placa a Josep Gonzàlez i Campeny 
Altres: Guixeta d’informació turística municipal i lavabos públics adaptats. 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Passeig vianants. 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Ailanthus altissima    

Melia azedarach  - - 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 
Plantes de temporada 

en testos 
BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre 
Zona arbustiva amb gespa (info shape ID=17). 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Només s’hi detecten animals domèstics. No presenta interès per a la connectivitat, degut a la poca superfície i les 
característiques de l’espai. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les condicions actuals. 
Poda i millora de la vegetació arbòria:  periòdica bianual de ailants i melies 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Seguint els tractaments actuals. 
Tractaments sanitaris: No 
Plantació d’espècies:No, ja que aquesta és de temporada i es disposa en jardineres de dimensions contingudes. 
Millora del reg: Plantejar la substitució del reg manual per un reg gota a gota a les jardineres, o bé l’adaptació d’aquestes a nous 
sistemes de reg més eficients. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres:  caldria fer un projecte de transformació del passeig i millorar la connexió entre aquest i la platja. Costes de l’estat exigeix 
per  a l’aprovació i finanziació del projecte retirar l’aparcament sitaut entre el passeig i la platja 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 171 

Nom espai: Passeig de Mar II 
Subcodi: PS_2 

Ús actual: Parc Data inventari: 01/03/2010 
Ubicació: Passeig de Mar, sector central.  
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Places (P3) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 18.376 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

  
           Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                                            Ortofotomapa (Escala 1:7.500) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general:  Aquest espai lineal correspon al passeig marítim de Palamós. Constitueix una important àrea de passeig, 
repòs, accés a la platja,etc., ja que està equipat amb molt mobiliari urbà. És un espai atractiu, no només per la seva proximitat 
al mar, sinó per la varietat botànica existent. Està constituït per  un passeig central, envoltat per arbrat viari, constituït per 
plataners. Al final existeixen varies illetes amb diverses plantes ornamentals. 
  

                                 
                                   Jocs infantils                                   Sector central amb sauló                   Entorns de l’oficina de Turisme 

 
Reg: automatitzat per aspersió en els parterres de gespa  
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, papereres, fonts, enllumenat... 
Elements d’ús social: Oficina municipal de Turisme, jocs infantils.  
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): Monument als treballadors de Vincke 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Parc/Passeig. 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Platanus hyspanica 285 (Fileres) 20 BO 

Phoenix canariensis 3 >50 BO 

Whashingtonia Filifera 10 >50 BO 

Pinus pinea 1 >50 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Chamaerops humilis 15 BO PLANTACIÓ 
Nandina sp. 20(tanca) BO PLANTACIÓ 
Varis ornamentals - BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa 900 Bo PLANTACIÓ 

 
Parterre 
Hi ha set zones diferents, una d’arbrat i gespa (info shape ID=1); una altre d’arbrat, arbust, gespa i planta de temporada (info 
shape ID=1); una altre d’arbrat, gespa i planta de temporada (info shape ID=3); una altre d’arbrat, arbust, gespa i planta de 
temporada (info shape ID=4); una de gespa (info shape ID=5); una altre d’arbrat, gespa i planta de temporada (info shape 
ID=6) i una última que conté arbrat, arbust i gespa (info shape ID= 7). 
 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
És un zona de pas molt utilitzada per als animals domèstics. S’observen forces passeriformes degut a la cobertura vegetal que 
troben en l’espai. D’es d’aquest espai s’observen diferents espècies d’aus marines: gavià argentat (Larus michaellis), gavina 
vulgar (Larus ridibundus), baldrigues (Puffinus sp.), etc. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les condicions actuals. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Seguint els tractaments actuals. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Seguint els tractaments actuals. 
Tractaments sanitaris: No 
Plantació d’espècies: No és necessari, ja hi ha força varietat botànica i la cobertura és molt acceptable. 
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: caldria fer un projecte de transformació del passeig i millorar la connexió entre aquest i la platja. Costes de l’estat exigeix 
per  a l’aprovació i finanziació del projecte retirar l’aparcament situat entre el passeig i la platja. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 333 

Nom espai: Vincke –Av. Catalunya 
Subcodi: PS_3 

Ús actual: Passeig Data inventari: 04/02/2010 
Ubicació: Al C/Enric Vincke entre l’Av. de Catalunya i el C/de Martí Montaner i Coris. 
Classificació del sòl: SUC  Públic o privat: Públic 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 426 Executat / Pendent d’executar: Exacutat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                     
                         Delimitació POUM (Escala original 1:5.000)                                             Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general:  Àrea de pas per a vianants, presenta una filera d’arbrat viari i petites illes amb arbustos ornamentals.  
 
  

                          
                                 Vista general                                    Detall amb parterres 

          
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs i enllumenat. 
Elements d’ús social: Ocupació de la via pública (terrasses). 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Passeig 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Prunus Pisardii    

Olea europaea 
1 peu per 

illeta 
5-15 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
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Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 
Ornamentals BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

  
Parterre 
Trobem set zones, totes estan formades per arbrat i arbustiva (info shape ID= 114,115,116,117,118,119,120). 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Zona poc utilitzada pels animals domèstics. Presencia escassa de fauna antropòfila. Espai sense interès connector. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les condicions actuals. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Seguint els tractaments actuals. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Seguint els tractaments actuals. 
Tractaments sanitaris: No 
Plantació d’espècies: No. No hi ha espai disponible.  
Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: Seria interesant fixar les graves dels parterres per tal de reduïr les tasques de manteniment- 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 

Codi espai: 378 
Nom espai: C/Enric Vincke II 

Subcodi: PS_4 
Ús actual: Passeig Data inventari: 04/02/2010 
Ubicació: Al C/Enric Vinke, entre el C/ de Pere Joan 46 i l’Avinguda Catalunya. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Parcs (P1) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 299 Executat / Pendent d’executar: Exacutat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                     
                   Delimitació POUM (Escala original1:5.000)                                                    Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general:  Zona exclusiva per al trànsit de vianants, totalment pavimentat amb rajola. Presència d’arbrat viari. 
  

                          
                                  Vista general                                      

          
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Enllumenat. 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Passeig vianants 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Prunus pisardii 
Filera de 6 

peus 20-25 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 

Estrat arbustiu 
Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 
 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - - 

 
Parterre 
Trobem una zona arbustiva (info shape ID=49). 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Zona poc utilitzada pels animals domèstics. Presencia escassa de fauna antropòfila. Espai sense interès connector. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les condicions actuals. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Seguint els tractaments actuals. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No. 
Tractaments sanitaris: ocasionalment pugó  
Plantació d’espècies: No. No hi ha espai disponible.  
Millora del reg: No. INteresants instal·lar boca de reg. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: - 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI Data inventari: 03/03/2010 
Codi espai: 678, 677, 676 i 675 Nom espai: Mas Pareres II, Pont del Ferro, Mas Pareres i Riera 

dels Huguets. Subcodi: ZV_1 
Ús actual: Zona Verda 
Ubicació: Entre el C/ Huguet i la carretera d’entrada C-256. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 4.675 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: No 
SITUACIÓ 

 

           
                    Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                            Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Zona verda, situada al costat de la urbanització. Esdevé una zona d’esbarjo, aparentment poc utilitzada, 
llevat dels veïns de la zona. És un espai de pas entre la urbanització i el nucli urbà, just al costat de la carretera d’entrada al 
poble, la C-256. A part s’hi diferencia el subàmbit que és el torrent dels Huguet, zona que no rep cap manteniment on s’hi 
troben gran quantitat d’espècies arbustives i altres. 
 

                             
                                     Vorera peatonal                             Torrent dels Huget                               Banc existent 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Escàs (1 sol banc) i enllumenat públic. 
Elements d’ús social: Exclusivament com a zona lliure i d’esbarjo. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): No 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 2 Tipologies: Zona verda / Torrent 
SUBÀMBIT 1: Torrent dels Huguet I Tipologia subàmbit 1: Zona verda 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
Peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Polpulus nigra    

Platanus hispanica - 15-20 Bon estat. 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Sembra): 

Gespa 200 Bon estat. Sembra  

SUBÀMBIT 2: Torrent dels Huguet I Tipologia subàmbit 2: Torrent 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Número de 

Peus 
DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Platanus hispanica - - Bon estat. 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

- - - 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gramínies 200 Bon estat. Naturalitzat 

 
Parterre 

Té una zona formada per arbrat i gespa (Info shape ID= 31) 
 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
Al subàmbit I només s’hi detecten animals domèstics i espècies antropòfiles. Al subàmbit II, abunden les espècies ornítiques. 
Quan el torrent porta aigua és interessant per a les espècies d’amfibis. El torrent actua com a corredor ecològic, per espècies 
de petites dimensions com micormamífers, amfibis, rèptils, petites aus, etc. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Manteniment de les condicions de la zona verda existent. Recuperar la llera del torrent dels Huguets. Millorar la 
neteja i el manteniment de l’espai donada la importància del caràcter de connector ecològic del torrent en un espai amb tanta 
pressió urbanística. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Si, poda de les capçades dels Platanus hispanica, ja que n’hi ha que es toquen entre 
elles.  
Desbrossades i manteniment de la vegetabió arbustiva: Si, per franja perimetral. En el torrent, reduir la densitat de canyes ja 
que es tracta d’una espècie al·lòctona i de caràcter invasor. 
Tractaments sanitaris: No 
Plantació d’espècies: Si, per augmentar la diversitat de vegetació. Sobretot d’espècies de ribera autòctones. 
Millora del reg: Si, exclusivament al subàmbit 1. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: Senyalitzar el torrent dels Huguets. 
Altres: Plantejar la possibilitat de crear una pantalla vegetal per reduir l’impacte visual de la C-256. Recupera la franja de riera 
del Huguets com espai públic i connectar aquest amb els existents  amb la urbanització de mas Pareres. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 337 

Nom espai: Plaça Josep Maria Sert 
Subcodi: ZV_2 

Ús actual: Zona Verda Data inventari: 01/03/2010 
Ubicació: C/del Foment 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 560 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
            Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                             Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Petita zona verda situada en una zona molt cèntrica de la població, està envoltada de vivendes, és un espai 
que aporta molta tranquil·litat ja que els carrers només són transitats pels veïns de la zona. 

          
                                                                          Vista de l’espai                               Vorera 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Enllumenat 
Elements d’ús social: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Zona verda 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

Abundància 
relativa (%) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Acer negundo - 100 BO 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Viburnum tinus BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa / Varis 40 BO (clapes) PLANTACIÓ 

 
Parterre - 
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presència d’ocells passeriformes, ja que és un dels pocs espais del barri que dóna aquest tipus de cobertura vegetal. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No, els arbres reben un bon manteniment. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: No es creu convenient. 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: - 
Altres: Instal·lació d’algun element de mobiliari urbà com ara algun banc i joc infantil per incentivar el seu ús, donant així un nou 
ús a part de com a zona de pas. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 733 

Nom espai: Parc de Can Carreviu II 
Subcodi: ZV_3 

Ús actual: Zona Verda Data inventari: 08/02/2010 
Ubicació: En la intersecció entre el C/Joan Rovira i Bastons i C/Arnau Sa Bruguera. És la continuació de l’espai amb codi número 
49. 
Classificació del sòl: SUNC Públic o privat: Públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): PMU5 
Superfície (m2): 549 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                     Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)             Ortofotomapa (Escala 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Gran zona verda situada al bell mig del polígon industrial, que trenca la monotonia entre les grans naus 
industrials del voltant i la resta d’edificacions hi aporta un espai d’esbarjo amb moltes espècies vegetals i d’animals. És la 
continuació de l’espai amb codi número 49 que delimita amb vivendes per un costat, i per l’altra amb uns conreus. 
 

                       
                                           Zona verda                                         Itinerari                              Banc i paperera als itineraris 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, enllumenat i papereres. 
Espais d’ús públic: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Zona verda 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. 

Espècie 
Número de 

peus 
DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Populus alba 15 10-45 BO (algun sec) 

 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Spartium junceum 1 BO PLANTACIÓ 

Nerium oleander 2 BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa i altres 70 BO (alguna clapa) PLANTACIÓ 

 
Parterre 
Hi ha una zona amb arbrat i arbustiva (info shape ID=40) 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Zona de trànsit de molts animals domèstics de les vivendes de més a prop de la zona. 
La gran cobertura vegetal fa que s’observi molta varietat d’espècies d’ocells com poden ser: estornells (Sturnus vulgaris), 
cuereta blanca (Motacilla alba), gaigs (Garrulus glandarius), tudons (Columba palumbus), pardals (Passer domesticus),... 
La proximitat per una banda amb una zona més de caràcter agrícola fa que sigui possible la presència d’altres espècies com 
podria ser algun micromamífer. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Mantenir un règim periòdic de manteniment per tal de netejar les restes de branques que 
degut a les inclemències del temps van caient. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: No. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Increment de la cobertura vegetal i increment en la diversitat d’espècies. 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: Les llambordes que delimiten el camí de sorra reben un desgast amb el temps. El manteniment d’aquestes 
llambordes és un factor important a tenir en compte, ja que pot provocar algun risc per a la seguretat pública 
Senyalització: - 
Altres: Portar un manteniment de les restes que s’acumulen al petit torrent que ve de la bassa. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 768 

Nom espai: Parc de Can Carreviu I 
Subcodi: ZV_4 

Ús actual: Zona Verda Data inventari: 08/02/2010 
Ubicació: En la intersecció entre els Carrers: C/Arnau Sa Bruguera i C/Joan Rovira i Bastons 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...): - 
Superfície (m2): 8.086 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                  Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                              Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Gran zona verda situada al bell mig del polígon industrial, la qual trenca la monotonia entre les grans naus 
industrials del voltant i la resta d’edificacions hi aporta un espai d’esbarjo on hi podem trobar moltes espècies vegetals i altres 
d’animals. 
 

                       
                               Zona verda                                              Taules de picnic                                Caseta de distribució d’electricitat 

 
UUUsssooosss   pppúúúbbblll iiicccsss   (((dddeeessscccrrr iiipppccciiióóó   gggeeennneeerrraaalll    iii    eeessstttaaattt    dddeee   cccooonnnssseeerrrvvvaaaccciiióóó)))  

MMMooobbbiii lll iiiaaarrr iii    uuurrrbbbààà:::    Bancs, papereres, enllumenat, taules de picnic.   
EEEssspppaaaiiisss   ddd’’’úúússs   pppúúúbbblll iiiccc:::    Aparcament per a bicicletes.   
PPPaaatttrrr iiimmmooonnniii    hhhiiissstttòòòrrriiiccc///cccuuullltttuuurrraaalll    (((mmmooonnnuuummmeeennntttsss,,,    fffeeeiiixxxeeesss,,,    pppaaarrreeetttsss   dddeee   pppeeedddrrraaa   ssseeecccaaa... ... ...))):::  Estació transformadora de llum, i dipòsit 
d’acumulació d’aigües de pluja  
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Zona verda 

225



 
 
Pla d’usos i gestió del sistema d’espais lliures de Palamós   

 
 
Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de 
peus 

DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Populus alba 132 40-45 Algun està escapçat i sec 

Populus nigra 12 35 Bo (algun de tort) 

 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Rosmarinus officinallis 2 BO PLANTACIÓ 

Berberis otawensis 2 BO PLANTACIÓ 

Nerium oleander 15 BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Gespa i altres 500 BO (alguna clapa) PLANTACIÓ 

 
Parterre 
Hi ha una zona d’arbrat i arbustiva (info shape ID= 40). 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Zona de trànsit de molts animals domèstics de les vivendes de més a prop de la zona. 
La gran cobertura vegetal fa que s’observi molta varietat d’espècies d’ocells com poden ser: estornells (Sturnus vulgaris), 
cuereta blanca (Motacilla alba), gaigs (Garrulus glandarius), tudons (Columba palumbus), pardals (Passer domesticus),... 
La proximitat per una banda amb una zona més de caràcter agrícola fa que sigui possible la presència d’altres espècies com 
podria ser algun micromamífer. 
 
PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Mantenir un règim periòdic de manteniment per tal de netejar les restes de branques que 
degut a les inclemències del temps van caient. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Realitzar podes a les espècies arbustives amb més creixement. 
Reparar la filera de Baladre que delimita amb la balla de fusta de la bassa: plantar-ne per ocupar els espai buits i fer la poda 
corresponent. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Increment de la cobertura vegetal i increment en la diversitat d’espècies. 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: Les llambordes que delimiten el camí de sorra reben un desgast amb el temps. El manteniment d’aquestes 
llambordes és un factor important a tenir en compte, ja que pot provocar algun risc per a la seguretat pública 
Senyalització: - 
Altres: Es proposa pintar la caseta elèctrica amb algun color que l’insereixi en el paisatge que l’envolta. Al centre de la zona 
verda hi ha un dipòsit d’acumulaciò d’aigües de pluja que requereix un manteniment periòdic. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 349 

Nom espai: Zona verda Ctra. de la Fosca. 
Subcodi: ZV_5 

Ús actual: Zona Verda Data inventari: 19/02/2010 
Ubicació: A la Carretera de la Fosca, entre el C/ de Sa Tamardia i el C/ des Queixal. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 4.147 Executat / Pendent d’executar: Executat  
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                       Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                     Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

 
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Zona verda situada al bell mig d’una zona residencial, just al costat del Cap Gros, aquesta és una 
important àrea de pas de la zona, ja que els carrers que el toquen són els més importants per accedir a la zona. 
Majoritàriament l’espai està format per estrat arbori, i al mig de l’espai hi trobem una petita placeta transitable per cotxes que 
és el final del C/del Tamariu. 
 

                               
                         Imatge de la zona de passeig                            Detall d’itinerari                                       Mobiliari urbà 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Bancs, papereres i enllumenat. 
Elements d’ús públic: - 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Zona verda 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus pinea 15 35-40 BO 

Pinus pinea 15 20-25 BO 

Lagestroemia indica - 16-18 Bo 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 
Vegetació autòctona 

en tal·lus 
- Natural 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 2500 NATURAL NATURAL 

 
Parterre – 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presència de diferents espècies d’ocells passeriformes i fauna urbana. És una zona molt utilitzada per a animals domèstics 
degut a la proximitat amb les edificacions. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Continuar amb les podes programades. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: desbrossada selectiva de tal·lus. 
Tractaments sanitaris: oïdi en lagestroemies . 
Plantació d’espècies: No. La densitat actual és adequada. 
Millora del reg: caldria dotar de reg les lagestroemies de la vorera  
Itineraris i/o camins: Intensificar el manteniment del paviment de sauló compactat dels camins. 
Senyalització: Substitució de la senyalització viària que es troba en mal estat. 
Altres: Substitució de les pilones malmeses. L’escocell dels arbres de la vorera està excavat a la roca  fet que condiciona el 
creixement de l’arbrat, que requereix aportació de terra vegetal i adobs orgànics freqüentment. Aquest arbrat pateix sovint 
actes de bandalisme, i cal fer algunes reposicions. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 244 

Nom espai: Zona verda Cala Margarida. 
Subcodi: ZV_6 

Ús actual: zona Verda  Data inventari: 18/02/2010 
Ubicació: Espai paral·lel a la cala Margarida, s’hi accedeix pel camí d’entrada a la cala, i estableix de pas entre la urbanització 
aquest camí. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 1.497 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                        
                    Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                      Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai enjardinat de forma allargada que esdevé un camí/passeig, entre la urbanització i l’accés a la Cala 
Margarida, hi ha una zona destinada a les plantes ornamentals i paral·lelament l’atravessa un camí de sauló compactat. 

                               
                     Imatge de la zona de passeig                        Detall del canal de desguàs            Mobiliari urbà: papereres 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: Filera de pilones que també tenen la funció d’enllumenat. Totes estan malmeses. 
Elements d’ús social: Zona de pas 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: Zona verda 
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Estrat arbori 

Classes diamètriques dominants: 
classe i % aprox. Espècie 

Número de peus DBH (cm) 

Estat fitosanitari (peus 
morts o secs, paràsits...) 

Pinus halepensis 3 25-30 2 peus secs 

 
Arbres monumentals o d’interès: 

Espècie Característiques DBH 
(cm) 

Estat fitosanitari (peus morts o 
secs, paràsits...) 

- - - - 
 
Estrat arbustiu 

Espècie Número de 
peus 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Nerium oleander 20 BO PLANTACIÓ 

Carpobrotus edulis Clapes BO PLANTACIÓ 

Barberis ottawensis 2 BO PLANTACIÓ 

Yuca 5 BO PLANTACIÓ 

 
Estrat herbaci 

Espècie Superfície 
aprox. (m2) 

Estat fitosanitari Origen (Natural / Naturalitzat / Plantació): 

Varis 135 NATURAL PLANTACIÓ 

 
Parterre - 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Presència de diferents espècies d’ocells passeriformes i fauna urbana. És una zona molt utilitzada per a animals domèstics 
degut a la proximitat amb les edificacions. 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Substitució dels pins secs per altres peus sans, siguin pins o no 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Substituir a llarg termini el Carpobrotus per altres espècies 
autòctones, ja que la primera és al·lòctona i té un fort caràcter invasor. 
Tractaments sanitaris: Verificar estat fitosanitari dels peus arboris més propers als secs i fer tractament en cas necessari. 
Plantació d’espècies: Substitució dels pins secs. 
Millora del reg: No 
Itineraris i/o camins: Intensificar el manteniment del paviment de sauló compactat dels camins. 
Senyalització: Substitució de la senyalització viària que es troba en mal estat. 
Altres: Reparació o substitució si cal, de les pilones malmeses. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 509 

Nom espai: Zona verda Cementiri Sant Joan 
Subcodi: ZV_7 

Ús actual: Zona Verda Data inventari: 19/02/2010 
Ubicació: Al camí vell del cementiri, just davant del cementiri de Sant Joan 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: Públic 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  - 
Superfície (m2): 1.691 Executat / Pendent d’executar:pendent execució 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                       
                    Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                       Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  
CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai amb varietat botànica, subjecte a un baix manteniment, on s’hi desenvolupa vegetació 
espontània. Actualment no presenta cap ús concret. 

                               
                  Imatge general de l’espai                                   Vorera enrajolada                     Zona de sòl nu 

 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 

Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: -  
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...):  - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: zona verda 
Descripció  
 
L’espai es defineix com a un bosc mixt típicament mediterrani, on predominen les alzines sureres (Quercus suber), les alzines 
(Quercus ilex) i el pi pinyer (Pinus pinea). La comunitat arbustiva presenta varietat de densitat, essent més densa en aquells 
indrets on hi ha menys densitat d’espècies arbòries que deixen el sotabosc lliure. L’estrat herbaci es desenvolupa 
espontàniament a quasi tot l’espai, exceptuant aquelles zones on el trepig intensiu n’impedeix el creixement natural, deixant 
àrees amb el sòl nu. 
 
Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Observació directa de forces espècies de passeriformes que busquen recer en la cobertura vegetal de l’espai, s’observa el pas 
de Gavians degut a la proximitat a la costa. Pel camí es punt molt utilitzat per al pas d’animals domèstics.  

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: A partir del caràcter forestal de l’espai es proposa dur a terme les propostes de gestió mitjançant algun tipus d’acord 
de custòdia de l’espai entre l’Ajuntament i altres organismes, entitats o associacions relacionades amb la gestió o l’educació 
ambiental. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: Millora de la vegetació de l’estrat herbaci per tal de disminuir l’erosió edàfica.  
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: desbrossada selectiva 
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Tractaments sanitaris: No. Es proposa eliminar aquells peus que presentin un estat fitosanitari deficient o un risc per a 
l’estabilitat del propi individu. 
Plantació d’espècies: Únicament per a substituir els peus que s’hagin pogut extreure. En tot cas, les espècies seran les 
mateixes que ja es desenvolupen de forma natural a l’espai (alzines,alzines sureres i pins pinyoners).  
Millora del reg: No. En tot cas, només plantejar un reg en aquelles plantes de nova plantació durant el primer any. 
Itineraris i/o camins: - 
Senyalització: Instal·lar indicadors per a regular el pas de vianants i vehicles dins l’espai. 
Altres: Tasques de manteniment de l’enrajolat de la vorera en els trams on està malmès. Espai pendent de millores. Es 
proposa la instal·lació d’elements de mobiliari urbà com ara bancs en el perímetre de l’espai, prop de la vorera existent per a 
que l’accés sigui fàcil. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPAI 
Codi espai: 706 Nom espai: Castell de Sant Esteve 
Subcodi: ZV_8 

Ús actual: Zona Verda Data inventari: 22/02/2010 
Ubicació: Espai situat a la punta de Sant Esteve, entre el camí de Ronda i el límit del domini públic marítimo-terrestre. 
Classificació del sòl: SUC Públic o privat: 
Subsistema: Jardins i zones verdes (P2) Àmbit de planejament derivat (PPU, PMU, PAU...):  PAU2 
Superfície (m2): 3.004 Executat / Pendent d’executar: Executat 
Figura de protecció: - 
SITUACIÓ 

 

                       
              Delimitació POUM (Escala original 1:10.000)                                                  Ortofotomapa (Escala original 1:5.000) 

  

CARACTERÍSTIQUES  GENERALS DE L’ESPAI 
Descripció general: Espai situat a la punta de Sant Esteve, on hi ha les restes arqueològiques del castell de Sant Esteve. 
Abundant vegetació al·lòctona que cal controlar. 
 
 

                              
                   Ruïnes del castell de Sant Esteve                         Penya-segats                           Itinerari pavimentat 
 
Usos públics (descripció general i estat de conservació) 
Mobiliari urbà: - 
Elements d’ús social: Senyalització del risc d’esllavissades de les ruïnes del castell. 
Patrimoni històric/cultural (monuments, feixes, parets de pedra seca...): - 
SUBÀMBITS EXISTENTS DINS L’ESPAI 
Nº subàmbits considerats: 1 Tipologia: zona verda 
Descripció 
 
La principal espècie de l’estrat arbori és el pi pinyer (Pinus pinea), els individus de la qual presenten tots un bon estat 
fitosanitari. Pel que fa a l’estrat arbustiu, les espècies dominants són el llentiscle (Pistacia lentiscus) i les al·lòctones àloe o 
atzavara vera (Agave ferox) i la figuera de moro (Opuntia ficus-indica). L’estrat herbaci recobreix només uns 55 m2 de la 
superfície total de l’àmbit. 
 

Descripció de la fauna existent (a partir de l’observació directa i les restes): 
 
Molts passeriformes atrets per les tanques de xiprer. Punt d’observació de pas de gavians degut a la proximitat amb la platja 
de Sant Esteve de la Fosca. Zona de pas d’animals domèstics. 
 

PROPOSTES DE GESTIÓ: 
General: Potenciar les actuacions de recuperació d’espècies vegetals autòctones i eliminació d’aquelles al·lòctones i que tenen 
un fort caràcter invasor. Es proposa enfocar la gestió de l’espai cap aquest sentit, ajudant-se d’acords de custòdia o 
col·laboració amb entitats o organitzacions de l’àmbit de la gestió d’espais naturals o de l’educació ambiental. Es proposa que 
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els treballs i els resultats dels mateixos es comuniquin pels mitjans disponibles a la ciutadania de Palamós per donar a 
conèixer el tema de les plantes invasores. 
Poda i millora de la vegetació arbòria: No. 
Desbrossades i manteniment de la vegetació arbustiva: Si, focalitzant els treballs en l’eliminació de les espècies al·lòctones, 
potenciant les autòctones i mantenint una densitat de recobriment adequada. 
Tractaments sanitaris: No. 
Plantació d’espècies: Es disposa d’espai per a realitzar més plantacions, en tot cas, d’espècies arbustives autòctones i 
adaptades a les necessitats hídriques i climàtiques de la zona. 

Millora del reg: No. 
Itineraris i/o camins: No. 
Senyalització: No. 
Altres: Intensificar els treballs de sega de l’estrat herbaci en èpoques de major afluència de visitants al sector. Element inclòs 
en el pla local de patrimoni que en determina les actuacions. Espai interessant per a la recuperació de vegetació litoral, ara 
molt degradada. 
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