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Pla director del verd urbà d'Argentona
Diagnosi i propostes d'espais verds

codi nom UG localització categoria àrea total descripció nombre d'arbres
nombre de 
jardineres

gestió sctual àrea gespa àrea prat
àrea vegetació 

espontània

àrea altres 
superfícies 
plantades

àrea paviments 
durs

àrea paviments tous àrea làmina d'aigua diagnosi propostes

EV001 Rotonda BV-5106 C-1415 - BV-5106 Elements de vialitat 453 m²
Rotonda amb perímetre extern de rocalla i part central que 
combina diferents tipus d'arbustives i entapissants.

FCC 453 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV002 Pl. de Vendre
C. Torras i Bages - C. Dolors 
Montserdà

Places arbrades 874 m²
Plaça de paviment dur amb plàtans en escocell. Parterres amb 
arbustives retallables. Bancs, fanals i papereres.

15 Urbaser + FCC 66 m² 808 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV003 Pl. de l'Església C. Lladó - C. Torras i Bages Places arbrades 815 m²
Plaça de paviment dur ocupada per aparcament de vehicles i amb 
pas de vehicles. Arbrat en escocell a la vorera. Jardineres amb 
arbustives.

5 5 Urbaser + FCC 815 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV004 Entrada Ginesteres
Av. de les Corts Catalanes - 
Plaça de les Ginesteres

Espais de transició amb 
l’entorn

955 m²
Zona de talús amb fort pendent, amb algun peu arbrat aïllat 
d'ailant, i ocupat per canya americana. Zona més planera al costat 
del carrer amb una troana i arbustives.

4 gestió puntual 936 m² 19 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV005 Talús entrada Ginesteres Av. de les Corts Catalanes
Espais de transició amb 

l’entorn
804 m²

Zona de marge al costat de la carretera, ocupat per massa forestal 
d'alzina i pi, amb canya americana.

gestió puntual 804 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV006 Pl. Nova
Av. Puig i Cadafalch - C. Sant 
Jaume

Places arbrades 3.268 m²
Plaça de paviment dur amb alineació de plàtans vells al perímetre. 
Petits parterres amb arbustives i arbrat divers. Antic tramvia, 
bancs, focus, papereres. Terrasses de bars.

24 Urbaser + FCC 392 m² 2.875 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV007 Mitjana entrada Ginesteres
Av. de les Corts Catalanes - 
C. Carles Buigas i Sans

Elements de vialitat 206 m²
Triangle allargat entre dos carrers amb desnivell. Espai de prat, 
amb zones ocupades per canya americana i tres peus arbrats de 
negundo.

3 gestió puntual 206 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV008 Escales
Plaça del Mirador - C. Josep 
Irla i Bosch

Altres espais lliures 249 m²
escales pe paviment dur amb arbustives aïllades a una banda i 
una estreta franja de prat a l'altra banda. A la part de baix, una 
font de pedra i un peu de morera jove en escocell.

1 gestió puntual 28 m² 74 m² 147 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV009 Triangle Joaquim Blume
C. Joaquim Blume - C. Mercè 
Rodoreda

Elements de vialitat 29 m² Triangle entre carrers ocupat per prat i arbustives diverses. gestió puntual 17 m² 12 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV010 Marge  Enric Prat de la Riba
C. Francesc Macià i Llussà - C. 
Enric Prat de la Riba

Espais de transició amb 
l’entorn

242 m²
Petita zona de prat amb alzines joves i un peu de lledoner. Zona 
de pendent en una corba del carrer sense accés per ús com a zona 
verda.

6 gestió puntual 242 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV011 Zona esportiva Ginesteres C. Ignasi Barraquer Espais verds en equipaments 6.524 m²

Zona de lleure envoltada de tanca metàl·lica. Parc infantil amb 
negundos en estat regular i soques. Diverses pistes esportives: 
pàdel, futbol i una piscina abandonada. Talús amb el carrer amb pi 
blanc i alzines. Focus, bancs, papereres i font.

56 FCC 4.354 m² 1.662 m² 166 m² 342 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV012 Triangle Ignasi Barraquer
C. Ignasi Barraquer - C. Josep 
Lluís Sert i López

Elements de vialitat 290 m²
Triangle entre carrers amb fort pendent. Ocupat per prat, 
arbustives i peus d'alzina i pi blanc. Trobem una zona amb rebrots 
d'ailant abundants.

4 gestió puntual 291 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

1  /  17



Pla director del verd urbà d'Argentona
Diagnosi i propostes d'espais verds

codi nom UG localització categoria àrea total descripció nombre d'arbres
nombre de 
jardineres

gestió sctual àrea gespa àrea prat
àrea vegetació 

espontània

àrea altres 
superfícies 
plantades

àrea paviments 
durs

àrea paviments tous àrea làmina d'aigua diagnosi propostes

EV013 Triangle Francesc Macià
C. Francesc Macià - C. Joan 
Maragall i Gorina

Elements de vialitat 176 m²
Triangle amb pendent entre carrers. Ocupat per prat, amb dos 
peus de pi pinyer i una morera.

6 gestió puntual 176 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV014 Escales
C. Enric Prat de la Riba - C. 
Francesc Macià i Llussà

Altres espais lliures 2.078 m²

Espais allargats de prat que comuniquen diversos carrers. Un tram 
sense accés; i un altre, amb unes escales de travesses de tren, 
envoltades de prat amb rebrots d'ailant i dos peus de xiprer. Pas 
de línia elèctrica.

21 gestió puntual 1.968 m² 110 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV015 Pas Ginesteres
C. Francesc Macià i Llussà - C. 
Joan Maragall i Gorina

Altres espais lliures 345 m²
Franges entre parcel·les amb fort pendent que comuniquen 
diversos carrers.  Espai ocupat per espècies herbàcies i canya.

gestió puntual 345 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV016 C. Ramon Llull
C. Ramon Llull - C. Joan 
Maragall i Gorina

Espais de transició amb 
l’entorn

2.561 m²

Zona de pendent entre carrers ocupada per massa forestal 
d'alzines, amb zones de canya i esbarzer. A la part que dóna al 
carrer de dalt, trobem un espai planer de prat. Pas de línia 
elèctrica.

1 gestió puntual 443 m² 2.118 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV017 Torrent Bo
C. Enric Prat de la Riba - 
Plaça Font del Mussol

Espais vinculats a la xarxa 
hidrogràfica

45.987 m²
Gran espai a l'entorn del Torrent Bo, ocupada per massa forestal 
d'alzina, roure, pi pinyer i pi blanc. Trobem diversos accessos i 
camins de terra.

7 gestió puntual 2.134 m² 42.837 m² 1.017 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV018 Dipòsit Ginesteres C. Joan Miró i Ferra Espais verds en equipaments 2.833 m²

Espai en una zona elevada, amb un dipòsit d'aigua envoltat de 
tanca metàl·lica. Escales estretes d'accés des de el carrer. Zona de 
prat amb alzines, pi pinyer, pi blanc i arboços tractada com a franja 
de protecció d'incendis.

30 gestió puntual 872 m² 1.517 m² 375 m² 68 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV019 Pl. del Pi C. Joan Miró i Ferra Elements de vialitat 100 m²
Placeta al mig del carrer. Zona de paviment dur amb un parterre 
elevat amb arbustives i un peu de pi pinyer. Línia elèctrica.

1 gestió puntual 54 m² 46 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV020 Triangle C. Ramon Llull
C. Ramon Llull - C. Josep Pla i 
Casadevall

Elements de vialitat 278 m²
Triangle entre carrers amb pendent. Ocupat per prat, amb peus de 
pi blanc i pi pinyer, i alzines joves.

17 gestió puntual 278 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV021 C. Ramon Llull C. Ramon Llull Altres espais lliures 491 m²
Solar amb una part planera de prat i un pi on aparquen vehicles, i 
una zona amb pendent ocupada per herbàcies, arbustives i pins.

10 gestió puntual 187 m² 304 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV022 Dipòsit C. Salvador Espriu i 
Castelló

C. Salvador Espriu i Castelló Espais verds en equipaments 347 m²
Dipòsit d'aigua en espai tancat i sense accés. Escales 
pavimentades d'accés al dipòsit. Tres peus de morera al costat de 
dipòsit.

3 gestió puntual 148 m² 198 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV023 Pas zona Ginesteres
C. Salvador Espriu i Castelló - 
C. Carles Pi i Sunyer

Altres espais lliures 239 m²
Franja estreta entre parcel·les amb fort pendent que comuniquen 
diversos carrers.  Espai ocupat per espècies herbàcies, arbustives i 
una alzina.

1 gestió puntual 239 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV024 C. Carles Pi i Sunyer
C. Salvador Espriu i Castelló - 
C. Carles Pi i Sunyer

Altres espais lliures 753 m²
Franja entre parcel·les amb pendent ocupada per  espècies 
herbàcies, arbustives i abundants rebrots d'ailant.

9 gestió puntual 753 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.
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EV025 Pas Carles Pi i Sunyer
C. Carles Pi i Sunyer - C. 
Joaquim Blume

Altres espais lliures 224 m²
Zona estreta entre parcel·les, que  baixa amb fort pendent i 
comunica dos carrers. Ocupat per vegetació herbàcia i canya, amb 
un peu d'alzina

1 gestió puntual 224 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV026 Triangle Guerau de Liost
C. Guerau de Liost - C. Mercè 
Rodoreda

Elements de vialitat 109 m²
Triangle amb pendent entre dos carrers. Zona de prat amb dos 
peus de pi pinyer. Fanal.

1 gestió puntual 109 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV027 Les Ginesteres
C. Joaquim Blume - C. Carles 
Riba i Bracons

Espais de transició amb 
l’entorn

8.685 m²

Zona forestal de pi pinyer, pi blanc i alzina, amb arbustives 
diverses, tractada com a franja  protecció d'incendis. Plaça del 
Mussol: una zona de prat amb escales fanals i font. Espai de 
paviment tou on aparquen vehicles amb contenidor de vidre.

3 gestió puntual 994 m² 7.443 m² 248 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV028 Les Ginesteres
C. Ignasi Barraquer - C. 
Carles Riba i Bracons

Espais de transició amb 
l’entorn

7.152 m²

Zona forestal amb massa de pi i alzina, i arbustives diverses. A la 
part baixa, trobem una zona d'antiga pedrera, actualment una 
zona planera de sauló usada com a espai d'aparcament de 
vehicles i contenidor de vidre.

1 gestió puntual 6.430 m² 722 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV029 Triangle Josep Irla i Bosch
C. Josep Irla i Bosch - C. 
Agustí Bartra i Lleonart

Elements de vialitat 79 m²
Triangle amb pendent entre dos carrers. Zona de prat amb un peu 
de cedre i xiprers. A la part del carrer de baix, trobem un petit mur 
de pedra.

4 gestió puntual 73 m² 6 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV030 Pl. dels enamorats C. Bellavista - C. Abat Escarré Jardins 1.504 m²
Plaça de sauló amb peus de negundo alineats. Dos parterres amb 
romaní. Perimetrada amb tanca de fusta i arbustives retallables. 
Bancs, papereres, fanals, font i cartellera municipal.

29 FCC 29 m² 195 m² 7 m² 1.274 m² cal reforma integral

Cal desenvolupar projecte de reforma integral per a 
convertir l'espai en un parc-pati  per a l'escola. Amb 
possibilitat de desenvolupar el projecte amb 
participació dels infants.

EV031 Pati Ajuntament vell C. Gran - C. Ramon Par Jardins 129 m²
Pati interior de paviment dur amb escales. Dos parterres de sauló 
amb diverses arbustives, dos peus de plàtan i altres peus arbrats. 
Heura enfiladissa en un mur. Accés tancat amb clau.

5 FCC 45 m² 85 m² cal reforma integral Cal adaptar tot l'espai als nous usos previstos.

EV032 Accés centre obert El Cros Altres espais lliures 6.548 m²
Camí d'accés al centre obert amb zones de marge de prat. Zona 
de prat a davant l'entrada del centre obert amb peus de tipuanes i 
una font.

5 CEO 4.896 m² 1.652 m² requereix canvis de gestió
Cal millorar la intensitat i freqüència de 
manteniment per facilitar el seu ús.

EV033 Patis centre obert El Cros Espais verds en equipaments 1.619 m² Patí de sauló amb peus de plàtans i altres peus arbrats diversos. 18 CEO 143 m² 29 m² 125 m² 1.322 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV034 Parterre C. Bernat Riudemeia
C. Bernat Riudemeia - Ptge. 
de les Escoles

Elements de vialitat 68 m²
Parterre elevat amb arbustives i una palmera. Escales de paviment 
dur.

FCC 68 m² cal reforma integral
Cal reforma amb incorporació de vegetació 
mediterrània no invasora.

EV035 Torrent de Madà Av. Mediterrani - ??
Espais vinculats a la xarxa 

hidrogràfica
4.630 m² Zona de torrent ocupada per prat i canyes 3 gestió puntual 4.630 m² requereix canvis de gestió

Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV036 Aparcament El Cros Av. Mediterrani Altres espais lliures 4.292 m²
Espai de sorra usat com a aparcament. Marges de prat i  canya 
amb un peu de plàtan.

1 gestió puntual 1.142 m² 3.150 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.
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EV037 Prats Ptge. Ponent
C. Garbí - Ptge. Ponent -  Av. 
Molí de les Mateves

Parcs 2.494 m²

Una peça de prat amb peus de freixe, sòfora, acàcia taperera i 
leilandis. Una peça de zona d'estada de prat amb alineació de 
plàtans i algun peu de negundo i morera. Camins de pas de terra. 
Bancs i taules de pícnic, taula ping pong, focus i paperera.

35 gestió puntual 2.346 m² 148 m² cal reforma integral
Cal desenvolupar una proposta de reforma integral 
per a transformar aquest espai en un veritable espai 
utilitzable per tot el veïnat del barri.

EV038 Pl. Ballot C. Sudamèrica Jardins 979 m²
plaça de sauló amb parterre perimetral amb arbustives i arbrat 
divers: plàtans, xiprers i altres espècies. Bancs, fanals i papereres.

26 Urbaser + FCC 363 m² 16 m² 600 m² cal reforma integral
Cal desenvolupar una proposta de reforma integral 
per a modernitzar tota la plaça, d'estètica molt 
envellida i poc funcional.

EV039 Zona esportiva del Cros El Cros Espais verds en equipaments 9.687 m²

Camp municipal d'esports amb poc ús. A baix, camp de futbol de 
prat, plàtans i talús amb pollancres i ailants. Caseta de vestidors. 
Colònia de gats. Nivell superior amb prat, porteries, petanques, 
caseta, barbacores i diversos arbres i arbustos.

43 gestió puntual 5.269 m² 278 m² 4.140 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV040 Parterre entrada Cors
Ptge. Ponent - Av. 
Mediterrani

Elements de vialitat 754 m²
Parterre de gespa amb palmeres i un tram de tanca d'arbustives 
retallables. Parada de bus.

10 gestió puntual 669 m² 47 m² 23 m² 15 m² cal reforma integral
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV041 Rotonda entrada Cros Av. Mediterrani Elements de vialitat 521 m²
Rotonda amb arbustives. Travesses de tren per crear diferents 
nivells i compartimentar arbustives. Senyals, focus.

FCC 338 m² 72 m² 110 m² cal reforma integral
Possibilitat de desenvolupar una proposta més 
representativa del barri, amb algún element 
emblemàtic.

EV042 Pl. Blas Infante
Av. Mediterrani - Camí del 
Mig

Jardins 2.542 m²
Plaça de sauló i prat, amb zones d'arbustives i arbrat divers. Tanca 
d'arbustives retallables. Bancs, fanals, papereres. Terrasses de bars.

38 FCC 539 m² 629 m² 20 m² 1.354 m² cal reforma integral

Cal reforma de l'espai per a oferir nous espais 
d'ombra i reduir les tanques de retall, substituint-les 
per altres elements vegetals de menors 
requeriments.

EV043 Jardineres veïnat Cros Av. Mediterrani Elements de vialitat 80 m²
Parterres amb arbustives i arbres del fanalet en escocell al costat, 
en vorera molt ampla.

8 FCC 80 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV044 Parterres Ctra. de Vilassar
Ctra. Vilassar B-502, entre C. 
Rafael Casanova i C. Torrent 
de Tossa

Elements de vialitat 211 m²
Parterres a la vorera a banda i banda del carrer. Arbustives i peus 
de prunera vermella a una banda i amb flor permanent i prunera 
vermella als parterres de l'altra banda del carrer.

43 FCC 116 m² 95 m² cal fer reformes puntuals
Cal eliminar les tanques de retall i incorporar 
vegetació herbàcia i de floració de port més petit i 
sense requeriments de retall.

EV045 Pl. Gran
Entre C. Pou i C. Garrofer 
(Can Madà)

Places arbrades 1.665 m²

Plaça de sauló amb un escenari d'obra elevat i pèrgola. Parterres 
de rocalla amb arbustives retallables i reg. Arbrat divers a la plaça. 
Barana de fusta i metàl·lica. Àrea de jocs infantils, bancs, 
papereres, fanals i font.

24 privat 93 m² 259 m² 1.312 m² estat i gestió actual correctes
Cal incorporar l'espai al sistema de gestió municipal 
que s'establirà, amb els acords corresponents amb 
els resposables actuals de l'espai.

EV046 Petanca Can Madà C. Alzina (Can Madà) Espais verds en equipaments 913 m²
Zona de sauló amb petanques. Peus arbrats de morera de paper i 
dos peus d'acàcia negre inerme. Bancs, focus.

10 FCC 59 m² 854 m² cal fer reformes puntuals
Cal estudiar la substitució integral de l'arbrat de la 
plaça i avaluar el manteniment de l'espai de 
petanques si ja no és funcional.

EV047 Pl. Petita C. Figuera Jardins 864 m²
Espai de sauló amb rocalla de pedres i arbustives retallables amb 
reg. Peus d'arbres de l'amor i catalpes alternats. Bancs, fanals, 
papereres i taula de ping pong.

9 2 privat 133 m² 4 m² 727 m² estat i gestió actual correctes
Cal incorporar l'espai al sistema de gestió municipal 
que s'establirà, amb els acords corresponents amb 
els resposables actuals de l'espai.

EV048 Pl. Salvador Dalí
Av. Mediterrani - Ptge. 
Ponent

Places arbrades 4.128 m²

Espai de sauló amb dues alineacions dobles de moreres, amb les 
branques en arcada. Diverses jardineres. Àrea de jocs infantils amb 
tanca de fusta. Entorn del consultori de sauló amb plàtans i 
moreres. Bancs, focus, papereres i font.

97 7 Urbaser + FCC 13 m² 696 m² 3.420 m² cal reforma integral

Cal desenvolupar un projecte integral de reforma 
per a crear un espai central del barri amb nou arbrat 
sense requeriments de poda intensa i freqüent i 
nous espais enjardinats.
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Pla director del verd urbà d'Argentona
Diagnosi i propostes d'espais verds
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durs

àrea paviments tous àrea làmina d'aigua diagnosi propostes

EV049 Parterres Madà
C. Figuera - C. Torrent - C. 
Olivera

Elements de vialitat 610 m²

Parterres allargats situats a la vorera de diversos carrers de la 
urbanització. Parterres de prat amb arbustives retallables i peus de 
plàtan. Un tram amb peus de plàtan i prat, sense arbustives. 
Aparcament en línia al costat.

35 FCC 155 m² 454 m² requereix canvis de gestió
Cal reduir intensitat i freqüència de retall de les 
arbustives, fent podes plurianulals de renovació 
integral des de la soca, i potenciant formes naturals.

EV050 Aparcament Madà C. Torrent Altres espais lliures 516 m²
Espai de sauló amb peus de plàtan, entre el carrer i les façanes de 
les cases. Usat com aparcament de vehicles.

19 FCC 516 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV051 Pl. Burriac
Av. Mediterrani - C. 
Argentona

Places arbrades 2.113 m²
Plaça de sorra amb oms, alguns peus d'om en estat regular i 
soques. Jocs infantils, bancs, paperera i fanal.

18 Urbaser + FCC 421 m² 1.692 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV052 Pl. Sant Miquel del Cros C. Argentona Places arbrades 3.602 m²

Plaça de paviment dur amb diversos parterres amb arbustives, 
peus arbrats de xicrandes i  pereres de Callery en escocell. Una 
construcció de fusta a mode de dos bancs llargs. Bancs, focus, 
papereres i focus.

11 FCC 261 m² 3.341 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV053 Parterres Madà C. Torrent Elements de vialitat 169 m²
Parterres allargats a la vorera, de prat amb arbustives retallables i 
peus de plàtan. Un parterre de part amb un peu d'olivera.

10 FCC 14 m² 155 m² requereix canvis de gestió
Cal reduir intensitat i freqüència de retall de les 
arbustives, fent podes plurianulals de renovació 
integral des de la soca, i potenciant formes naturals.

EV054 Torrent costat Centre Obert Centre obert El Cros
Espais vinculats a la xarxa 

hidrogràfica
1.566 m²

Torrent que passa enclotat en zona de terra i amb el marge del 
torrent ocupat per canya americana i algun peu arbrat d'alzina i 
ailant.

1 CEO 1.566 m² requereix canvis de gestió
Cal millorar intensitat i freqüència de manteniment, 
per lluitar contra la vegetació invasora.

EV055 Can Negoci i torrent
Av. del Molí de les Mateves - 
C. Negoci

Altres espais lliures 31.440 m²
Solar de prat amb zones ocupades per canya americana. Arbrat 
divers, agrupacions de mèlies, catalpes, algun peu de figuera vell. 
Zona ocupada per bosquet d'oms.

72 gestió puntual 31.440 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV056 Franges tanca autopista C. Baletes Elements de vialitat 481 m²
Zona de prat entre la vorera i la tanca metàl·lica de l'autopista. 
Peus joves d'ailant.

6 gestió puntual 481 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV057 Pl. del Sauló
C. Freixes - C. Dolors 
Montserdà

Places arbrades 403 m²
Plaça de sauló amb peus de pi, arbre del fanalet i til·lers. Envoltada 
de parterres de travesses de tren i rocalla, amb arbustives 
retallables. Bancs, paperera.

12 Urbaser + FCC 36 m² 367 m² cal fer reformes puntuals
Cal ampliar les franges arbustives laterals, per evitar 
el pas al seu través i millorar el seu manteniment.

EV058 Av. del Molí de les Mateves
Av. del Molí de les Mateves, 
entre el C. Can Negoci i C. 
Torrent de Madà

Elements de vialitat 4.972 m²
Diversos parterres de prat entre el carrer i la carretera. Un parterre 
amb alineació de peus de tipuana, un amb alineació d'àlbers. Un 
altre tram amb pollancres i mèlies amb diversos peus per soca.

66 FCC 4.972 m² cal fer reformes puntuals
Possibilitat d'incorporar elements arbustius, franges 
d'herbàcies de floració o altres elements singulars 
d'interés paisatgístic.

EV059 Franja del torrent de Madà C. Torrent - C. Olivera
Espais de transició amb 

l’entorn
4.065 m²

Franja al costat del carrer amb un tram planer, tanca de fusta i 
alguns peus arbrats. Tram amb una tanca d'arbustives retallables i 
un petit espai d'estada de terra amb bancs i paperera. Talús cap al 
torrent, amb pins i alzines.

37 FCC 3.625 m² 321 m² 119 m² requereix canvis de gestió
Cal reduir intensitat i freqüència de retall de les 
arbustives, fent podes plurianulals de renovació 
integral des de la soca, i potenciant formes naturals.

EV060 Pl. Pau Casals C. Cal Oriol - C. Narcís Places arbrades 604 m²
Plaça de sauló a dos nivells, envoltada de mur d'obra i barana 
metàl·lica. Acàcies taperes i negundos sense escocell al sauló i 
parterres amb arbustives diverses. Escales d'obra i petit escenari.

14 Urbaser + FCC 22 m² 107 m² 475 m² cal fer reformes puntuals
Cal establir sistemes de drenatge sostenible per 
evitar escolaments superficials.

5  /  17



Pla director del verd urbà d'Argentona
Diagnosi i propostes d'espais verds

codi nom UG localització categoria àrea total descripció nombre d'arbres
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jardineres
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àrea vegetació 

espontània
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durs

àrea paviments tous àrea làmina d'aigua diagnosi propostes

EV061 Jardins de Can Madà C. Torrent Jardins 6.505 m²

Zona de prat amb tanques d'arbustives retallables. Tram amb oms 
i alzines al marge amb la carretera. A l'espai de prat s'hi troba 
arbrat divers: moreres, oms, alzines i arbres del fanals. Bancs, 
fanals i papereres.

101 4 FCC 357 m² 4.911 m² 975 m² 92 m² 170 m² requereix canvis de gestió Possibilitat de retirada de la tanca arbustiva de retall.

EV062 Pl. Salvat Papasseit
C. Montseny - C. Sant 
Salvador de Dalt

Places arbrades 334 m²
Placeta de terra amb uns peus de negundo. Mur d'obra per salvar 
el pendent amb el carrer. Bancs i papereres.

5 Urbaser + FCC 334 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV063 Pl. del geganter Joan Padrós C. Dos de Maig - C. Badalona Places arbrades 1.503 m²
Zona d'estada de sauló amb peus d'acàcia del Japó. Parterres 
elevats amb arbustives i peus de prunera vermella. Àrea de jocs 
infantils envoltada de tanca de fusta, bancs, fanals, papereres.

21 FCC 366 m² 52 m² 1.085 m² cal fer reformes puntuals
Possibilitat d'incorporar nou arbrat i altres elements 
d'herbàcies de floració als marges.

EV064 Zona esportiva C. Torrent Espais verds en equipaments 4.542 m²

Zona esportiva amb camp de futbol de sauló i prat, envolat de 
tanca metàl·lica. Pista de tennis. Espai de prat amb arbrat divers, 
bancs, papereres i font. A la part interior zona de rocalla amb 
heura . Caseta. Cartell informatiu del Barri.

12 FCC 1.026 m² 672 m² 622 m² 2.221 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV065 Pl. Molí
C. Molí - C. Joan XXIII - Rda. 
Llevant

Jardins 961 m²

Espai de sauló amb una alineació amb tres peus d'acàcia taperera i 
soques abundants. Al cantó proper a la ronda, rocalla de pedra i 
tanca de xiprer retallada. Un parterre amb arbustives. Àrea de jocs 
infantils, bancs, fanals, papereres i font.

34 FCC 112 m² 848 m² cal fer reformes puntuals
Possibilitat d'incorporar nou arbrat i altres elements 
d'herbàcies de floració als marges.

EV066 Illeta C. Mataró (Can Gallard) C. Mataró - Av. Espanya Elements de vialitat 41 m² Illeta de sauló amb tres peus de pi pinyer grans. 3 Urbaser + FCC 41 m² cal fer reformes puntuals

Possibilitat d'ampliació de l'espai de la illeeta, amb 
airejament del subsòl i incrporació de drenatges 
sostenibles i incorporació de mulch superficial. Potser 
eliminant parcialment un vial.

EV067 Franja del torrent C. Figuera - C. Torrent
Espais vinculats a la xarxa 

hidrogràfica
2.840 m²

Marge del carrer de prat amb peus de fals pebrer. Tanca 
d'arbustives retallables que separa del torrent, ocupat per canya 
americana i algun peu de roure.

26 FCC 714 m² 2.000 m² 126 m² requereix canvis de gestió
Cal millorar intensitat i freqüència de manteniment, 
per lluitar contra la vegetació invasora, i reduir 
intensitat de retall arbustiu.

EV068 Zona forestal dipòsit C. Pi - C. Figuera
Espais de transició amb 

l’entorn
6.241 m²

Zona forestal amb pi pinyer i algun peu jove d'alzina i pi blanc. 
Dipòsit d'aigua envoltat de tanca metàl·lica. Senders de pas i 
escales de fusta. Rocalla al carrer Figuera amb arbustives.

59 gestió puntual 138 m² 5.199 m² 224 m² 680 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV069 C. Peons Caminers
C. Peons Caminers - Rd. 
Llevant

Parcs 2.776 m²

Zona entre carrer i carretera. Tram de prat amb peus arbrats i 
arbustives diverses. Escala de pas i edifici ET. Zona d'estada amb 
tanca d'arbustives retallables, bancs i papereres. Un tram amb 
plàtans vells paral·lels a la zona d'aparcament.

31 Urbaser + FCC 202 m² 798 m² 1.444 m² 80 m² 39 m² 213 m² cal reforma integral
Cal fer reforma integral de l'espai per a transformar 
aquest espai de benvinguda en un jardí sostenible 
mediterrani.

EV070 CEIP El Cros - Escola Bressol Av. Mediterrani Espais verds en equipaments 4.377 m²
Pati d'entrada de gespa amb arbustives i peus arbrats. Zones de 
pas de paviment dur. Pati interior de sauló amb arbrat divers. Pista 
pavimentada, jocs infantils, bancs, papereres i font.

36 CEO 509 m² 1.468 m² 312 m² 1.618 m² 471 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV071 Parc del Memorial 
Democràtic

C. Doctor Farrero - C. Nadal Parcs 1.324 m²
Espai de sorra amb pins i alzines. Camí de pas pavimentats. Bancs, 
focus, paperera

42 Urbaser + FCC 125 m² 1.198 m² cal fer reformes puntuals
Cal establir mesures de drenatge sostenible i 
aplicació superficial de mulch a l'estesa, peer millorar 
l'estat global de l'arbreda.

EV072 Camp Municipal de futbol
Ctra. Vilassar B-502 - Av. 
Països Catalans

Espais verds en equipaments 2.919 m²

Camp de futbol tancat, de gespa artificial. Entorn amb zones 
pavimentades i zones de prat i sauló. Alineació de plàtans a dues 
bandes del camp. A l'entrada parterres amb arbustives i arbrat, i 
una tanca de xiprers. Diverses casetes i vestuaris.

17 gestió puntual 863 m² 1.317 m² 739 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.
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EV073 Solar Circuit
Av. Mediterrani - C. Josep 
Trueta

Altres espais lliures 9.861 m² Solar de prat sense ús. gestió puntual 9.861 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV074 Parterre C. Mare de Deu del 
Viver

C. Mare de Déu del Viver, 
entre C. Domingo Ballalta i C. 
Jose Calvet i Mora

Elements de vialitat 730 m²
Parterre estret amb pendent, elevat per una banda. Fa de mitjana 
entre el carrer i la Ctra. B-502.

FCC 730 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV075 CEIP Argentona Av. Països Catalans Espais verds en equipaments 6.707 m²
Pati de sauló amb arbrat divers: negundos, plàtans, moreres, 
til·lers i pruneres vermelles. Hort escolar. Jocs infantils, bancs, 
papereres, fonts.

61 CEO 195 m² 1.436 m² 5.076 m² cal fer reformes puntuals
Cal substituir l'arbrat amb risc elevat per altres 
espècies de capçada gran i pocs requeriments de 
poda.

EV076 C. Joan Vilanova i Abril
C. Joan Vilanova i Abril (El 
Cros)

Elements de vialitat 160 m² Espai nou, en obres de creació 11 FCC 160 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV077 Av. Països Catalans
Av. Països Catalans - C. 
Bassetes

Elements de vialitat 1.049 m²
Parterre de prat amb cedres de l'Himàlaia vells. Arbustives i peus 
de figuera jove. Petites zones d'estada de paviment dur amb 
bancs. Escales i rampes pavimentades.

25 Urbaser + FCC 969 m² 24 m² 56 m² cal fer reformes puntuals
Cal estudiar la retirada d'alguns cedres amb risc 
elevat, i noves plantacions d'arbres.

EV078 Rotonda entrada sud
Av. Puig i Cadafalch - Rd. 
Llevant

Elements de vialitat 618 m²
Rotonda de prat amb tres palmeres. Focus, estendards per 
banderes. Trànsit elevat.

7 FCC 618 m² cal reforma integral
Cal fer nou enjardinament sostenible mediterrani, a 
mode de demostració de. I també incorporant algun 
element simbòlic del poble, de benvinguda. 

EV079 Font del mig Av. Burriac Parcs 3.243 m²

Parc tancat, amb dos nivells i un talús de prat i acàcies. Zona 
inferior de sauló amb arbrat divers, porxada, font, taules i bancs, 
focus i papereres. Zona superior amb bosquet d'alzines i pins. 
Tanca amb arbustives retallables en una part.

17 FCC 240 m² 1.696 m² 81 m² 57 m² 1.169 m² cal fer reformes puntuals Cal fer selecció i tria d'arbrat amb risc elevat.

EV080 CEIP Bernat de Riudemeia
C. Jacint Verdaguer - C. 
Doctor Samsó

Espais verds en equipaments 2.059 m²

Entrada pavimentada amb arbrat en escocell, jardinera d'obra 
amb arbustives i enfiladisses. Hort escolar en jardineres mòbils. 
Pati de sauló amb plàtans alineats, pista esportiva amb pèrgola de 
fusta i vidres. Jocs infantils, papereres i fonts.

19 CEO 64 m² 1.116 m² 878 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV081 Torrent de Can Cabot Ctra. BV-5106 - C. 18
Espais vinculats a la xarxa 

hidrogràfica
835 m²

Zona de pas de torrent enclotat, localitzat entre fons de parcel·les i 
una zona verda. Espai ocupat per canya americana, algun peu 
arbrat aïllat i altres arbustives.

1 gestió puntual 835 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV082 Dipòsit C. de la Soleia C. Soleia (final) Espais verds en equipaments 3.117 m²
Zona forestal amb pendent amb pi pinyer, alzina i roure. Dipòsit 
d'aigua. Talús de sauló sobre el carrer. Escales per accés al dipòsit.

gestió puntual 3.063 m² 55 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV083 C. de la Soleia final C. Soleia
Espais de transició amb 

l’entorn
4.646 m²

Zona amb elevat pendent ocupada per massa forestal de pi, alzina 
i roure. Zona amb canya americana i bardisses.

gestió puntual 4.646 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV084 Triangle C. de la Soleia C. Soleia - C. Pau de la Font Elements de vialitat 642 m²
Petit triangle en pendent entre carrers. Ocupat per prat, alzines i 
un peu de pi pinyer.

gestió puntual 642 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.
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EV085 Parcel·la C. dels Gegants C. Gegants (final)
Espais de transició amb 

l’entorn
4.575 m²

Solar amb pendent ocupat per massa forestal de pi pinyer i 
alzines.

gestió puntual 4.575 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV086 Costat torrent de la Feu
C. Torrent de la Feu - C. Font 
del ferro

Espais vinculats a la xarxa 
hidrogràfica

2.212 m²
Solar ocupat per massa forestal de pi, alzina i roure, amb sotabosc 
dens.

gestió puntual 329 m² 1.883 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV087 Torrent de la Feu
C. Torrent de la Feu - C. Font 
del ferro - C. Gallifa Ballot

Espais vinculats a la xarxa 
hidrogràfica

6.970 m²
Torrent que discorre paral·lel al carrer, ocupat per herbes, amb un 
talús amb arbrat divers. A la banda del carrer, relleu de sorra per 
contenir l'aigua del torrent.

12 gestió puntual 1.882 m² 4.119 m² 969 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV088 Font Picant C. Cirés - Pg. de Burriac Parcs 16.478 m²

Parc que combina zones de sauló i prat. Passos de sauló i escales 
d'obra, alineació de plàtans al costat dels camins de pas. Zona de 
prat amb pi pinyer.  Diversos nivells i zones de rocalla. Bancs, fonts, 
papereres, font Picant.

299 Urbaser + CEO 7.287 m² 26 m² 80 m² 9.086 m² cal fer reformes puntuals

Cal desenvolupar un estudi acurat per a la possible 
rehabilitació integral de tot l'espai, amb nou pla 
d'usos, recorreguts i zones d'estada, i amb 
valorització d'alguns elements patrimonials en força 
mal estat.

EV089 Jardins Torrent Cirés C. Cirés Jardins 6.820 m²

Zona al costat del torrent, combina espais de prat i gespa amb 
camins de pas. Accés a la Font Picant amb parterres, tanca de 
fusta i passos. Tram amb un jardí amb alzines i roures. Espais de 
gespa i prat. Bancs, fanals, tanques de fusta. Caseta ET.

16 FCC 912 m² 1.260 m² 3.975 m² 317 m² 290 m² 67 m² requereix canvis de gestió
Caldria transformar la gespa en prat florit, reduint la 
intensitat del manteniment i sega.

EV090 Torrent de Can Riera
C. Josep Calvet i Mora - C. 
Jaume I el Conqueridor

Espais de transició amb 
l’entorn

91.634 m²
Gran zona ocupada per massa forestal d'alzina, pi pinyer i pi blanc. 
Camins de terra i camí asfaltat amb fanals abandonat. Dipòsit 
d'aigua

gestió puntual 87.528 m² 1.219 m² 2.887 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV091 Escola bressol "El bosquet" C. Domingo Bellalta i Collet Espais verds en equipaments 838 m²
Entrada de l'escola de paviment dur amb tres peus de grevíl·lea i 
xiprer estret en escocell. Pati interior de sauló amb jardineres, peus 
arbrats i jocs infantils.

11 gestió puntual 69 m² 406 m² 363 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV092 Triangle Josep Calvet
C. Josep Calvet i Mora - 
Jaume I

Elements de vialitat 521 m²
Triangle enjardinat, espai de prat amb àlbers piramidals i dos pins. 
Escales fetes de travessa de tren i una part enrajolada. Parterre 
amb arbustives i un peu de bedoll.

12 CEO 419 m² 23 m² 42 m² 37 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV093 C. Bellavista
C. Bellavista - Ctra. Vilassar B-
502

Altres espais lliures 1.956 m²
Solar de prat i terra usat com a aparcament. Zona enclotada per 
on passa torrent.

2 FCC 1.222 m² 734 m² cal reforma integral
Possibilitat de desenvolupar una proposta de 
reforma integral de l'espai per a transformar l'espai 
en un jardí per al barri.

EV094 CEIP Les Fonts Espais verds en equipaments 3.499 m² 20 CEO 131 m² 2.379 m² 990 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV095 Illeta entrada sud
Av. Puig i Cadafalch - Rd. 
Llevant

Elements de vialitat 578 m²
Illetes de gespa. En una dos peus de pi pinyer grans. A l'altra illeta 
un peu de garrofer, dos oliveres i zona amb arbustives. Trànsit 
elevat.

5 FCC 557 m² 21 m² cal fer reformes puntuals
Cal fer nou enjardinament sostenible mediterrani, a 
mode de demostració de. I també incorporant algun 
element simbòlic del poble, de benvinguda. 

EV096 Illeta Sant Crist
Ctra. Vilassar B-502 - C. 
Doctor Samsó

Elements de vialitat 187 m²
Espai de grava amb tanca d'arbustives retallables separant la 
vorera del carrer.

FCC 34 m² 153 m² cal reforma integral
Possibilitat d'elliminació de les tanques arbustives de 
retall, per a fer espai més obert.
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EV097 Parterre . Sant Crist
Av. Puig i Cadafalch - C. 
Doctor Samsó

Elements de vialitat 96 m²
Parterre amb diverses arbustives, plantes aromàtiques i un peu de 
llentiscle gran.

FCC 81 m² 15 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV098 Rotonda St. Crist
Av. Puig i Cadafalch - Ctra. 
Vilassar B-502

Elements de vialitat 93 m²
Rotonda de paviment dur amb tres jardineres semiesfèriques, amb 
ciques i flor de temporada.

3 FCC 93 m² cal reforma integral
Possibilitat de fer un enjardinament més ric, potser 
amb eltres elements singulars, retirant les jardineres 
actuals.

EV099 Parterres Torrent de Tossa
C. Torrent Tossa, entre C. 
Doctor Farrero i C. Abat 
Escarré

Elements de vialitat 88 m²
Dos parterres de sauló amb tres peus joves d'alzines en un d'ells i 
tres peus d'alzina grans a l'altre.

6 FCC 88 m² cal fer reformes puntuals
Cal incorporar cobertura de mulch a l'estesa arreu 
dels parterres.

EV100 Pl. Nostra Senyora de 
Montserrat

C. Narcís Monturiol - C. 
Nostra Senyora de 
Montserrat

Jardins 526 m²
Plaça de sauló envoltada de tanca arbustiva retallable. Tanca i 
portes de fusta. Arbrat divers com tipuanes i grupets d'alzines. 
Àrea de jocs infantils, bancs, font, paperera i fanals.

13 FCC 38 m² 14 m² 473 m² cal reforma integral

Cal incorporar drenatges sostenibles, i potser reduir 
intensitat i freqüència de retall dels arbustos. A mig 
termini es podria fer una reforma més global, ara no 
prioritària.

EV101 Parterre escales C. Carrasco i 
Formiguera

C. Carrasco i Formiguera - C. 
Josep Solé

Elements de vialitat 42 m² Parterres sense enjardinar en un tram d'escales. FCC 42 m² cal reforma integral
Possibilitat de fer noves plantacions hesbàcies ia 
rbustives de flor, incorporarnt xarxa de reg localitzat.

EV102 C. Caminet C. Caminet - C. Lladó Altres espais lliures 49 m²
Tram de carrer de vianants amb paviment de sauló, d'escales 
amples de travesses de tren.

FCC 49 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV103 Parterre transformador Can 
Barrau

C. Lladó C. Cristòfol Colom Elements de vialitat 313 m²
Parterre en un xamfrà de carrers. Zona de prat amb arbrat i 
arbustives. Caseta ET. Fanal.

4 FCC 194 m² 106 m² 13 m² cal fer reformes puntuals
Cal eliminar els leylandiis i fer plantacions arbustives 
de flor de desenvolupament mitjà.

EV104 Caminet i Talús C. Dolors 
Montserdà

C. Dolors Montserdà - C. 
Miquel Massot

Espais de transició amb 
l’entorn

1.724 m²
Talús de prat amb alguna arbustiva i dos peus d'om. Pas d'unes 
escales amb travesses de tren i focus. A la part de dalt hi trobem 
un petit parterre amb un peu de morera i diverses arbustives.

9 FCC 1.264 m² 360 m² 100 m² cal fer reformes puntuals
Cal fer plantacions arbustives de flor de 
desenvolupament mitjà per a cobertura i protecció 
dels talussos.

EV105 Rotonda Pi gros C. Pi Gros (al final) Elements de vialitat 6 m²
Petita rotonda amb un peu de pi pinyer. Les arrels del pi aixequen 
el paviment del carrer.

1 gestió puntual 6 m² cal fer reformes puntuals
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV106 Ronda Ponent Can Barrau Ronda Ponent
Espais de transició amb 

l’entorn
1.244 m²

Zona de prat amb algun peu arbrat i arbustives al cantó de les 
cases. Passadissos de paviment dur amb parterres laterals 
d'arbustives.

2 privat 1.004 m² 203 m² 37 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al sistema de gestió municipal 
que s'establirà, amb els acords corresponents amb 
els resposables actuals de l'espai.

EV107 Solar Can Barrau Ronda Ponent Altres espais lliures 903 m² Solar de prat ocupat per canya americana i altres arbustives. privat 903 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al sistema de gestió municipal 
que s'establirà, amb els acords corresponents amb 
els resposables actuals de l'espai.

EV108 Can Barrau C. Margarida Abril González
Espais de transició amb 

l’entorn
6.931 m²

Zona de barranc amb massa forestal de pins, alzines, pollancres i 
vegetació arbustiva, sobretot canya americana.

privat 5.881 m² 1.051 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al sistema de gestió municipal 
que s'establirà, amb els acords corresponents amb 
els resposables actuals de l'espai.
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EV109 Can Barrau C. Frederica Montseny i Mañé
Espais de transició amb 

l’entorn
13.058 m²

Zona forestal densa de pi pinyer i pi blanc. Sotabosc abundant. Al 
costat del carrer trobem un talús de terra sense vegetar.

4 privat 11.328 m² 1.730 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al sistema de gestió municipal 
que s'establirà, amb els acords corresponents amb 
els resposables actuals de l'espai.

EV110 Can Barrau
C. Frederica Montseny i Mañé 
- Ptge. de la Ben Plantada

Espais de transició amb 
l’entorn

55.908 m²
Zona de torrent amb canya, alzina i pi. Trams amb molta erosió i 
pendent molt pronunciat.

privat 55.908 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al sistema de gestió municipal 
que s'establirà, amb els acords corresponents amb 
els resposables actuals de l'espai.

EV111 Zona esportiva Ctra. Vilassar BV-502 Espais verds en equipaments 15.992 m²

Entorn del pavelló. Zona de sauló i porteries. Parc infantil de prat, 
negundos i parterres amb arbustives. Skate parc i pista de basquet 
pavimentats. Talussos a la carretera i el torrent, de prat amb arbrat 
dispers. Fanals, bancs, papereres i font.

44 FCC 3.655 m² 124 m² 2.305 m² 9.908 m² cal reforma integral
Possibilitat de desenvolupar un projecte integral de 
reforma de tot l'espai per a adaptar-lo als diferents 
usos que s'hi desenvolupen.

EV112 Parterres Can Barrau
C. Margarida Abril González, 
C. Frederica Montseny i Mañé 
i altres

Elements de vialitat 131 m²
Parterres en vorera amb arbustives retallables en diversos carrers 
de la urbanització.

privat 131 m² cal reforma integral
Cal incorporar l'espai al sistema de gestió municipal 
que s'establirà, amb els acords corresponents amb 
els resposables actuals de l'espai.

EV113 Marges i illetes accés nord
Ronda Llevant - C. Sant 
Sebastià de Baix

Elements de vialitat 1.706 m²
Franges de prat al marge de la ronda, a l'entrada nord del 
municipi. Algun peu arbrat aïllat.

3 FCC 1.706 m² cal reforma integral
Possibilitat de millora global, en conjunt amb la resta 
dels espais propers, com a entrada del poble.

EV114 Illeta Ronda Ponent
C. Margarida Abril González - 
Ronda Ponent

Elements de vialitat 152 m² Illeta de prat entre carrers. FCC 152 m² cal reforma integral
Possibilitat de fer plantació d'arbrat de port gran i 
arbustos i algun banc.

EV115 Illeta i parterre entrada Can 
Barrau

C. Can Barrau - Ronda 
Ponent

Elements de vialitat 802 m²
Illeta i parterre de prat. Hi trobem arbustives i peus arbrats de pi, 
oliveres i palmeres.

9 FCC 721 m² 82 m² cal fer reformes puntuals
Cal fer una tria de l'arbrat per a evitar la barreja 
actual.

EV116 Parc masia Can Barrau
C. Font de la pastanaga - C. 
Cristòfol Colom

Parcs 3.381 m²

Parc a diferents nivells que combina zones de sauló i gespa. 
Parterres arbustius amb arbrat. Rocalles, escales de travesses de 
tren. Àrea de jocs infantils, bancs, fanals, papereres i font. Masia de 
Can Barrau reconvertida en el Museu de la pagesia.

50 FCC 302 m² 224 m² 651 m² 544 m² 1.658 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV117 Parterre carrer del Puig C. Puig - C. Montseny Elements de vialitat 37 m²
Parterre en pendent amb muret de pedres. Ocupat per prat, 
arbustives i dos peus de ginjoler.

2 FCC 23 m² 14 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV118 Aparcament Can Doro C. Grau - C. Rosers Altres espais lliures 1.634 m²
Aparcament de terra. Inclou unes escales que baixen a la font de 
Can Domingo i un petit parterre elevat amb flor de temporada.

1 3 FCC 385 m² 1.248 m² cal reforma integral
Possibilitat de fer algun enjardinament provisional 
per a enriquir l'espai paisatgísticament mentre dura 
l'ús de parking.

EV119 Cementiri municipal "antic" C. Sant Genís Espais verds en equipaments 516 m²
Interior de l'antic cementiri amb passos de paviment tou, i quatre 
xiprers vells, un a cada cantonada. Banca, papereres i font.

4 FCC 60 m² 456 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV120 Rocalla final carrer Molí
C. Moli - C. Dos de Maig - 
Ronda Llevant

Elements de vialitat 556 m²
Parterre envoltat de tanca sense accés. Zona de prat amb peus de 
pi pinyer. Al cantó de la ronda rocalla vertical amb arbustives i dos 
peus de lledoner.

12 gestió puntual 462 m² 94 m² cal fer reformes puntuals
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.
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EV121 Parterres C. del Dos de Maig
C. Dos de Maig - Av. 
Aixernador

Elements de vialitat 230 m²
Parterre delimitat per rocalla. Zona de prat amb peus arbrats 
diversos i una part ocupada per arbustives retallables.

5 FCC 161 m² 69 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV122 Parterres escales Sant 
Sebastià

Escales del C: Montserrat 
Roig i C. Àngel Guimerà

Elements de vialitat 1.129 m²

Dos passos d'escales de paviment dur. Parterres a banda i banda 
de les escales amb arbustives diverses: yucca, tujes i altres. I algun 
peu arbrat d'olivera i xiprer estret. Un tram amb escales de 
travesses de tren i amb parterres més amples.

21 CEO 90 m² 944 m² 95 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV123 Talús Av. Aixernador
Av. Aixernador - Ronda 
Llevant

Elements de vialitat 3.170 m²
Talús de prat entre dos carrers a diferent nivell, amb tanca de 
fusta a la part superior. Peus arbrats d'acàcia taperera, pollancres i 
oliveres. Forces soques d'acàcies.

66 CEO 3.141 m² 10 m² 19 m² cal fer reformes puntuals
Cal eliminar tots els peus i rebrots d'acàcies i fer 
noves plantacions d'arbres de port piramidal.

EV124 Parc de Sant Sebastià
Av. de l'Aixernador - C. Maria 
Aurèlia Capmany

Parcs 16.975 m²

Parc amb una gran part ocupada per massa forestal d'alzines, pi 
pinyer i pi blanc, amb passos de terra, amb bancs i papereres. A la 
part més exterior del parc, zones de prat amb arbrat divers. Tram a 
rocalla i arbustives enfiladisses.

39 Urbaser + CEO 4.675 m² 9.835 m² 64 m² 2.401 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV125 Aparcament del CAP C. Joan Fuster i Ortells Altres espais lliures 1.598 m²
Aparcament de terra envoltat de tanca metàl·lica. Zona lateral 
sense accés de prat amb un xiprer i un peu d'acàcia.

2 gestió puntual 324 m² 1.274 m² cal fer reformes puntuals
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV126 Pl. Angeleta Ferrer C. Joan Fuster i Ortells Jardins 1.833 m²

Parc de sauló amb diversos parterres de rocalles i travesses de 
tren amb arbustives i aromàtiques. Peus arbrats de fals pebrer, 
prunera vermella, garrofer i xiprer estret. Àrea de jocs infantils amb 
tanca de fusta, bancs, papereres, fanals i font.

19 FCC 284 m² 269 m² 1.279 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV127 Talús C. Sant Salvador de 
dalt

C. Sant Sebastià de Baix - C. 
Sant Sebastià de Dalt

Espais de transició amb 
l’entorn

179 m²
Talús de prat amb peus d'acàcies. Escales i corriol de pas per a 
vianants.

9 FCC 179 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV128 Illetes accés nord
Ronda Llevant - C. Sant 
Sebastià de Baix

Elements de vialitat 1.382 m²
Rotonda i illetes de gespa. En una, tres peus de xiprer estret i un 
om. A la rotonda tres peus de pi pinyer i un cedre. En un triangle 
tram amb arbustives retallables. Focus, senyals. Trànsit elevat.

8 FCC 1.332 m² 25 m² 25 m² cal reforma integral

Possibilitat de millora global, en conjunt amb la resta 
dels espais propers, com a entrada del poble, de 
jardineria sostenible i algun elements simbòlic del 
poble, a mode de benvinguda.

EV129 Pl. Rosselló C. Canigó - Pg. Mariana Julià Jardins 512 m²

Plaça de sauló a dos nivells, amb rocalla per salvar el desnivell. 
Petits parterres amb arbustives retallables. Peus arbrats diversos i 
arbustives. Tanques de xiprers i bambú davant de les façanes. 
Bancs, papereres.

9 FCC 69 m² 443 m² cal reforma integral
Cal desenvolupar reforma integral per a actualitzar 
l'espai, ara força degradat, reestudiant els usoso i els 
espais usables.

EV130 Escales església
C. Bernat Riudemeia - Pl. 
Església

Jardins 65 m² Jardins FCC 65 m² requereix canvis de gestió
Cal adaptar els treballs de poda als periodes de 
floració per a poder-ne gaudir.

EV131 Zona esportiva Can Raimi Espais verds en equipaments 5.606 m² 11 gestió puntual 4.163 m² 158 m² 1.285 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV132 Parterre Puig i Cadafalch
Av. Puig i Cadafalch - 
Rotonda Sant Crist

Elements de vialitat 134 m²
Parterre enjardinat entre la vorera i el carrer, amb arbustives 
retallables, entapissants i mulxing d'escorça de pi.

2 FCC 134 m² requereix canvis de gestió
Cal eliminar coníferes que envaeixen la vorera i 
eliminar els arbustos amb tècniques de topiaria.
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EV133 Illeta final C. Barcelona
Av. Puig i Cadafalch - C. 
Barcelona

Elements de vialitat 25 m²
Parterre amb bordura de pedra amb un peu d'olivera i arbustives 
retallables. Escultura d'un càntir.

1 FCC 25 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV134 Escales final C. Mataró C. Mataró (final) Elements de vialitat 79 m²
Escales de travesses de tren i parterres amb pendent amb grans 
pedres i algun baladre.

FCC 32 m² 47 m² cal reforma integral
Cal fer plantacions arbustives de flor de 
desenvolupament mitjà per a cobertura i protecció 
dels talussos.

EV135 Parterre C. Can Barrau C. Can Barrau Elements de vialitat 190 m²
Parterre de prat entre la vorera i el talús. HI trobem dos peus de 
fals pebrer i diverses arbustives.

3 FCC 170 m² 20 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV136 Passadissos Can Barrau
C. Miquel Massot i Tetas - C. 
Cristòfol Colom

Altres espais lliures 338 m²
Carrers de vianants amb una part central de paviment dur i 
parterres laterals amb heura i romaní entapissant, i altres 
arbustives.

FCC 54 m² 284 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV137 Jardinera davant el Tramvia
Av. Puig i Cadafalch 
cantonada C. Jacint 
Verdaguer

Jardins 11 m²
Dos petits parterres amb arbustives retallables, un amb un 
lledoner gran i un altre amb pitospòrum.

1 FCC 11 m² cal reforma integral
Cal eliminar les petites jardineres i mantenir els 
arbres.

EV138 Cementiri municipal "La vall 
de Clarà"

Ctra. Mataró - C. Riera de 
Can Clarà

Espais verds en equipaments 3.504 m²
A la part exterior del cementiri i trobem dos parterres de prat amb 
arbustives retallables. La part interior del cementiri és un gran 
espai de sauló i prat amb dos peus de morera.

2 FCC 2.872 m² 362 m² 271 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV139 Polígon Nord
Ctra. Mataró - C. Riera de 
Can Clarà

Espais de transició amb 
l’entorn

3.735 m²
Espai de prat amb peus de pollancre i alguna arbustiva. Petit talús 
i zona de prat enfonsada amb un peu de pi.

21 gestió puntual 3.735 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV140 Riera de Clarà C. Riera de Can Clarà
Espais vinculats a la xarxa 

hidrogràfica
8.478 m²

Zona de torrent enclotat. Marge amb el carrer amb alzines i algun 
roure. Tram de prat amb un bosquet de pins. L'altre marge de la 
riera amb herbàcies, i peus de pollancre i om. Pas de línia elèctrica 
sobre la riera.

12 gestió puntual 4.166 m² 4.257 m² 55 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV141 Franja carretera
Ctra. Mataró - C. Pla de 
l'estirada

Espais de transició amb 
l’entorn

4.466 m²

Talús entre la carretera i el carrer, de prat i una alineació de mèlies, 
algunes amb heura al tronc. Un solar entre el carrer i el marge de 
la riera, amb tres peus de pollancre i peus morts, i canya 
americana. Línia elèctrica.

24 gestió puntual 3.757 m² 709 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV142 Torrent de Can Carmany C. Can Carmany
Espais de transició amb 

l’entorn
9.941 m²

Solar per on passa un torrent. Alzines i roures a una banda del 
torrent, i lledoners a l'altre. Trams ocupats per canya americana i 
bardissa. Una franja al costat de les naus amb pollancres. El torrent 
passa per tubs per sota el carrer (colmatats).

17 gestió puntual 9.941 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV143 Triangle C. Cellecs C. Cellecs Elements de vialitat 145 m²
Triangle amb pendent, en una corba el carrer. Espia de prat amb 
quatre peus de pi pinyer i un roure jove.

6 gestió puntual 145 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV144 Font del Bau C. Quatre Camins Parcs 2.915 m²

Espai entre carrer i fons de parcel·les. Ocupat per prat amb rebrots 
abundants d'ailants, un tram amb massa boscosa d'alzina i pi 
blanc. Trobem l'antiga pista de petanca de Can Cabot, amb una 
porta de ferro d'entrada, però sense tanca al voltant.

34 gestió puntual 2.915 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.
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EV145 Plana Sita Urb. Plana Sita
Espais de transició amb 

l’entorn
9.075 m²

Zona ocupada per massa forestal aclarida de pi pinyer, suros i 
alzines, sense sotabosc. Zona tractada com a franja de protecció 
d'incendis forestals.

8 Conveni Mataró 8.398 m² 677 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV146 Bosc de Can Vilardell
C. Pi Gros - C. Rossinyol - C. 
Plana Sita

Espais de transició amb 
l’entorn

33.440 m²
Zona de fondalada entre carrers i fons de parcel·les, ocupada per 
massa forestal de pi pinyer i alzines, amb algun peu de roure i 
suro.

Conveni Mataró 33.312 m² 128 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV147 Rotonda Camp Futbol
Ctra. Vilassar B-502 - Av. 
Països Catalans

Elements de vialitat 12 m² Petita rotonda amb un peu de plàtan. Senyals. 1 FCC 12 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV148 Illetes cruïlla cementiri
Ctra. Mataró - C. Riera de 
Can Clarà

Elements de vialitat 1.373 m²
Tres illetes de prat. A la mes gran hi trobem uns plàtans fletxats i 
una alineació de leilandis a la banda més propera al cementiri.

18 FCC 1.373 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV149 Camí de les Escomes Camí de les Escomes
Espais de transició amb 

l’entorn
6.089 m²

Zona al costat d'un camí de terra ocupada per massa forestal de 
pins i alzines, sense sotabosc. Peus arbrats morts.

privat 6.089 m² estat i gestió actual correctes
Cal incorporar l'espai al sistema de gestió municipal 
que s'establirà, amb els acords corresponents amb 
els resposables actuals de l'espai.

EV150 Marge C.18 C.18 Elements de vialitat 543 m²
Zona de talús que baixa cap al barranc, ocupada per prat amb 
peus d'ailant i canya americana. Caseta ET.

gestió puntual 543 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV151 Triangle C. 18 C.18 Elements de vialitat 118 m²
Triangle amb pendent en una corba molt tancada del carrer. Zona 
amb talús de sauló, algunes arbustives i tres peus de pi pinyer. Pal 
de fusta amb mosquetons per la recollida de residus porta a porta.

4 gestió puntual 118 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV152 Triangle C. Cellecs C. Cellecs - C. Quatre Camins Elements de vialitat 159 m²

Triangle amb pendent entre dos carrers. Al carrer de baix trobem 
un mur d'obra, per reduir el pendent. Zona de prat amb 
arbustives, un peu de pi pinyer i rebrots d'alzina i roure. Caseta i 
línia elèctrica.

4 gestió puntual 159 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV153 Marge Can Cabot Ctra. BV-5106 - C.18
Espais de transició amb 

l’entorn
830 m²

Marge de la carretera de prat, amb una zona enfonsada per pas 
d'aigua.

1 gestió puntual 830 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV154 Bosc de Can Raimi
Ctra. BV-5106 - C.11 - C. Urb. 
Can Ribosa

Espais de transició amb 
l’entorn

42.761 m²
Zona de fondalada ocupada per massa forestal de roures, alzines i 
pi blanc principalment. A les zones properes a la carretera i carrer 
trobem espais planers amb prat.

gestió puntual 548 m² 42.142 m² 71 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV155 C. 14 C. 11 - C.14
Espais de transició amb 

l’entorn
6.064 m²

Zona de torrent ocupada per massa forestal densa d'alzines, amb 
algun peu de pi blanc i roure.

gestió puntual 6.064 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV156 Franja Ctra. BV-5106 Ctra. BV-5106
Espais de transició amb 

l’entorn
3.122 m²

Marge de la carretera amb una franja estreta de prat i una franja 
de massa forestal d'alzina i pi blanc. Un tram amb alineació de 
plàtans. Un tram a l'altra banda de prat amb peus de plàtan i pals 
de fusta per la recollida porta a porta dels residus.

21 gestió puntual 1.742 m² 1.380 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.
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EV157 Zona verda Sant Pere Clarà Rd. St. Pere Clarà
Espais de transició amb 

l’entorn
2.512 m²

Zona d'estada de prat amb arbrat divers: roure, alzina, moreres, 
xiprer i altres. A la part central de pista asfaltada. Bancs, papereres, 
bústies i cartell de la urbanització. Caseta.

33 gestió puntual 2.194 m² 203 m² 115 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV158 Bosc Can Ribosa Ctra. BV-5106
Espais de transició amb 

l’entorn
9.283 m²

Zona de barranc ocupada per massa forestal de roure, alzina i pins 
principalment. Alguns pi insigne al costat de la carretera i xiprers 
esparsos per la massa forestal.

1 gestió puntual 9.172 m² 111 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV159 Marges C. Cirés C. Cirés - Av. Leandre Jover
Espais de transició amb 

l’entorn
1.623 m²

Dues peces de talús a banda i banda del carrer Cirés. Ocupades 
per massa forestal aclarida de pi pinyer, pi blanc i alzina, amb poc 
sotabosc.

FCC 257 m² 1.367 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV160 Passeig de Riera de Clarà Pg. 1 - Pg. 2
Espais de transició amb 

l’entorn
11.783 m²

Zona de la riera de Clarà que passa enclotada. A banda i banda de 
la riera i trobem una zona enjardinada amb arbrat divers, 
principalment oms, però també alzines, roures, prunera vermella i 
lledoners entre d'altres. Font de pedra i pont de vianants.

88 gestió puntual 6.453 m² 5.061 m² 14 m² 255 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV161 Franja línia elèctrica

C. Quatre Camins - C. Sant 
Pere Clarà - C. Font del 
Castanyer - Rd. Sant Pere 
Clarà

Altres espais lliures 599 m²
Franja d'uns 2 metres d'amplada entre parcel·les, amb fort 
pendent. Espai ocupat per espècies herbàcies i canya. Pas d'una 
línia elèctrica de baixa tensió sobre tota la franja.

gestió puntual 599 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV162 Franja línia elèctrica
C. Cèllecs - C. Sant Pere Clarà 
- C. Font del Castanyer

Altres espais lliures 791 m²
Franja d'uns 4 metres d'amplada entre parcel·les, amb fort 
pendent. Espai ocupat per espècies herbàcies i canya. Pas d'una 
línia elèctrica de mitja tensió sobre tota la franja.

gestió puntual 791 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV163 Triangle
C. Font del Castanyer - Rd. 
Sant Pere Clarà

Elements de vialitat 49 m²
Triangle entre carrers. Zona de prat amb talús, dos peus de pi 
pinyer i un roure jove. Té continuïtat amb parcel·les sense edificar.

3 gestió puntual 49 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV164 Triangle Sant Pere Clarà Rd. Sant Pere Clarà Elements de vialitat 35 m²
Triangle amb pendent en un revolt tancat del carrer. Zona de prat 
amb un peu d'alzina.

1 gestió puntual 35 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV165 Entrada Can Raimi C. Urb. Can Raimi Altres espais lliures 500 m²
Marge de carrer amb antigues zones pavimentades i trams de 
prat. Peus arbrats de freixe, roure i pi. Zona de recollida de residus 
en desús i mal estat.

8 gestió puntual 378 m² 39 m² 83 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV166 Bosquet del C. 4 C. 4 - C. 3
Espais de transició amb 

l’entorn
8.996 m²

Zona entre carrers i fons de parcel·les amb massa forestal d'alzina i 
pi blanc. Inclou un petit triangle, amb alzines i soques de pi.

3 gestió puntual 116 m² 8.880 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV167 Riera de Clarà Riera de Clarà
Espais vinculats a la xarxa 

hidrogràfica
10.032 m²

Zona de la riera de Clarà, que passa enclotada. Al voltant massa 
forestal d'alzina i pi. Pas d'un camí de sauló paral·lel a la llera en 
molt de tram.

gestió puntual 867 m² 8.854 m² 311 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV168 Triangle C. 7 C. 7 - C. 6 Elements de vialitat 186 m²
Triangle entre carrers amb pendent. Ocupat per prat amb rebrots 
d'alzina.

4 gestió puntual 186 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.
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EV169 Triangle C. 3 C. 1 - C. 7 Elements de vialitat 113 m²
Triangle entre carrers amb pendent, amb peus de pi pinyer i 
alzina. Al costat trobem una zona enjardinada d'accés a una 
parcel·la.

2 gestió puntual 113 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV170 Triangle C. 1 C. 1 Elements de vialitat 135 m²

Triangle en un revolt marcat del carrer. Zona amb pendent, amb 
un mur de pedres a la part de baix, per disminuir el pendent del 
talús. Ocupada per espècies herbàcies amb un peu d'alzina, dos 
mimoses i rebrots de mimosa.

3 gestió puntual 135 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV171 Triangle C. 1 C. 1 Elements de vialitat 299 m²
Triangle entre carrers, amb tres peus de pi pinyer un sotabosc 
esclarissat amb peus d'alzina joves i arboços.

3 gestió puntual 299 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV172 Marge C. 1 C. 1
Espais de transició amb 

l’entorn
1.193 m²

marge del carrer ocupat per peus de pi i alzina, amb continuïtat 
amb una massa forestal extensa. En una part hi trobem pals de 
fusta per la recollida selectiva dels residus.

gestió puntual 1.193 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV173 Perímetre Camí de les 
Escomes

Camí de les Escomes
Espais de transició amb 

l’entorn
2.221 m²

Franja perimetral a la indústria del camí de les Escomes ocupada 
per espècies arbustives i espècies arbòries com pi blanc, pi pinyer, 
eucaliptus i ailants.

2 privat 2.221 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al sistema de gestió municipal 
que s'establirà, amb els acords corresponents amb 
els resposables actuals de l'espai.

EV174 Prat i depuradora Camí de 
les Escomes

Camí de les Escomes
Espais de transició amb 

l’entorn
5.360 m²

Zona de prat al costat de la zona de polígon de les Escomes. 
Inclou una petita depuradora envoltada de tanca metàl·lica.

privat 4.668 m² 314 m² 235 m² 144 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al sistema de gestió municipal 
que s'establirà, amb els acords corresponents amb 
els resposables actuals de l'espai.

EV175 Jardí Josep Soler
C. Josep Soler, a l'alçada C. 
Can Barrau

Jardins 899 m²
Jardí al costat dl torrent amb un tram de gespa i una zona amb 
bosquet d'alzines i roures grans, amb camins de pas pavimentats. 
Focus, bancs, papereres.

gestió puntual 759 m² 140 m² requereix canvis de gestió Cal eliminar espècies invasores arran del torrent.

EV176 C. Dr. Samsó
C. Doctor Samsó - Av. Puig i 
Cadafalch

Altres espais lliures 328 m²
Espai de terra usat com a aparcament. Al costat trobem un espai 
amb grava i envoltat de tanca de fusta, usat com a terrassa de 
bar. Contenidor vidre.

FCC 328 m² cal reforma integral
Cal reordenar de manera integral els usos d'aquest 
espai verd a l'entrada del poble, dignificant-lo i 
eliminant aparcament i terrassa privativa.

EV177 Marges entrada sud Rd. Llevant - C-1415c Elements de vialitat 1.522 m²
Dos marges a l'entorn de la rotonda, de prat amb pins pinyers 
agrupats.

6 FCC 1.522 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV178 Parterre Torrent de Tossa
Ctra. Vilassar B-V-502 - C. 
Torrent de Tossa

Elements de vialitat 44 m²
Parterre elevat a la zona del torrent canalitzat, amb superfície de 
prat i un peu de magnòlia.

1 FCC 44 m² cal fer reformes puntuals Cal eliminar espècies invasores arran del torrent.

EV179 Mitjana C. Dos de Maig
C. Dos de Maig, entre C. Molí 
i Ptge. València

Elements de vialitat 303 m² Mitjana de prat amb alineació de magnòlies. 8 FCC 303 m² cal fer reformes puntuals Cal incorporar mulch per a la protecció del terreny.

EV180 Triangle C. Dos de Maig
C. Dos de Maig - Ronda 
Llevant

Elements de vialitat 43 m² Triangle de paviment dur amb una zona amb romaní. FCC 4 m² 39 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.
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EV181 Parterres C. Maria Aurèlia 
Capmany

C. Maria Aurèlia Capmany, 
entre Rda. Llevant i C. 
Margarida Xirgú i Subirà

Elements de vialitat 173 m² Parterres de rocall amb arbustives diverses i peus de leilandi. 2 FCC 168 m² 5 m² requereix canvis de gestió
Cal reduir intensitat i freqüència de retall d'arbustos, 
potenciant formes naturals.

EV182 Triangle C. 6 C. 6 - Pg. 1 Elements de vialitat 573 m²
Triangle amb pendent entre carrers. Ocupat per massa forestal 
d'alzina amb sotabosc dens. S'observen diverses soques de pi.

10 gestió puntual 573 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV183 Illeta C. 18 Ctra. BV-5106 - C. 18 Elements de vialitat 4 m²
Petita illeta amb un peu de xiprer i baladres. Senyalització 
urbanització. Una part del mur que envolta la illeta està en mal 
estat.

1 gestió puntual 4 m² cal reforma integral
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV184 Pl. Lluís Companys C. Josep Solé - C. Canigó Elements de vialitat 8 m² Petita rotonda amb arbustives retallables. FCC 8 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV185 Parterres Gallifa Ballot
Ptge. Gallifa Ballot - Av. 
Nostra Senyora de la Salut

Elements de vialitat 36 m²
Parterre de sauló en vorera, amb un peu de pi pinyer gran i 
arbustives retallables.

1 Urbaser + FCC 9 m² 28 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV186 Talussos Ctra. Vilassar
Zona esportiva, entre Ctra. 
Vilassar B-502 i Ctra. Mataró

Espais vinculats a la xarxa 
hidrogràfica

9.919 m²
Torrent enclotat amb un talús de prat ocupat en part per alzines, 
roures i pollancres. Tres peus de plàtan vell al costat de la Ctra. 
Mataró. Una part de la llera del torrent està pavimentada.

6 gestió puntual 573 m² 9.347 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV187 C. Josep Calvet i Torrent C. Josep Calvet i Torrent Parcs 3.621 m²
Zona extensa de prat, amb algun bedoll a la zona paral·lela al 
carrer. Fanals, papereres.

9 gestió puntual 3.621 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV188 Torrent Cirés C. Cirés
Espais vinculats a la xarxa 

hidrogràfica
8.684 m²

Tram de torrent que es troba canalitzat, passa enclotat entre murs 
d'obra i amb la llera pavimentada a trams. Talús al marge 
esquerre amb alzines, roures, pollancres i vegetació arbustiva. 
S'observen abocaments de residus.

3 gestió puntual 8.203 m² 41 m² 440 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV189 Illetes i marges BV-5106 C-1415 - BV-5106 Elements de vialitat 2.142 m²
illetes al voltant de la rotonda. Espais de prat amb grups 
d'arbustives i peus joves d'alzina, roure i suro.

7 gestió puntual 1.650 m² 492 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV190 Torrent Rd. St. Pere Clarà Rd. St. Pere Clarà
Espais vinculats a la xarxa 

hidrogràfica
2.375 m²

Zona de barranc amb massa forestal. Zona de talús a l'entrada 
amb pins, i una zona amb xiprers vells al costat de la Rd. Sant Pere 
Clarà.

24 gestió puntual 1.114 m² 1.261 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV191 Àrea Aportació Bellavista C. Bellavista Altres espais lliures 1.664 m²
Solar de prat amb un espai tancat abans usat com a àrea 
d'emergència de recollida de residus. Actualment buit i sense us.

FCC 1.064 m² 153 m² 448 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV192 Piscina Municipal Av. Països Catalans (final) Espais verds en equipaments 3.377 m²

Piscina municipal descoberta. Zona enrajolada a l'entorn de la 
piscina. Diversos espais de prat amb moreres i salzes. Trams de la 
tanca perimetral amb xiprers.  Lavabos, vestuaris i bar amb 
terrassa, fanals.

12 AASA 1.156 m² 299 m² 189 m² 1.186 m² 547 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.
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EV193 Pati exterior Escola bressol "El 
bosquet"

C. Domingo Bellalta i Collet - 
Torrent de Can Riera

Espais verds en equipaments 1.178 m²
Espai de prat amb bancs, dos moreres, ametller i nesprer. Tanca 
d'arbustives retallables. Usat com a exterior de l'escola bressol. 
També té accés des de la riera.

5 FCC 1.117 m² 62 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.

EV194 Torrent Les Ginesteres
C. Enric Prat de la Riba - C. 
Ignasi Barraquer

Espais vinculats a la xarxa 
hidrogràfica

28.706 m²

Zona de torrent ocupada per alzines, ailants, pi blanc, i una zona 
amb massa forestal de plàtans. Al costat del carrer trobem una 
zona de prat planera amb alineació de negundos i peus aïllats 
d'alzines i pi.

57 gestió puntual 2.547 m² 26.158 m² requereix canvis de gestió
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV195 Aparcament EB El Bosquet
C. Domingo Bellalta i Collet - 
Ctra. B- 502

Altres espais lliures 967 m² Aparcament de paviment dur i solar de terra amb marges de prat. 1 gestió puntual 125 m² 453 m² 389 m² cal reforma integral
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV196 Parterres Pl. Ballot Pl. Ballot Elements de vialitat 77 m²
Parterres a la vorera a l'entorn de la plaça. Arbustives retallables 
diverses i en alguns parterres peus arbrats de prunera vermella, 
alzina i arbre de Júpiter.

10 FCC 21 m² 56 m² cal reforma integral
Cal estudiar la substitució d'arbustos de retall de 
port gran per herbàcies de floració, de menor 
manteniment.

EV197 Triangle Pl. Ballot Pl. Ballot - Pg. Baró Viver Elements de vialitat 38 m²
Parterre amb tanca de fusta amb arbustives, tanca arbustives 
retallables, un peu de xiprer i una troana.

2 FCC 12 m² 25 m² cal reforma integral
Cal eliminar tanques i bardes i fer plantació arbustiva 
de cobertura global de l'espai.

EV198 Parterre Nats 1955
C. Jacint Verdaguer - Ptge. 
Escoles

Elements de vialitat 7 m² Petit parterre de sauló amb un peu d'arbre de l'amor i arbustives. 1 gestió puntual 7 m² cal reforma integral
Cal incorporar l'espai al pla de manteniment 
continuat, amb la intensitat i freqüència que 
correspon a la categoria.

EV199 Passadís Can Barrau 2
C. Font de la pastanaga - C. 
Can Barrau

Altres espais lliures 238 m²
Carrer de vianants amb una part central de paviment dur i 
parterres laterals amb de prat amb heura entapissant i altres 
arbustives.

1 FCC 134 m² 104 m² estat i gestió actual correctes Cap proposta d'actuació.
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