
 

Pla director del verd urbà 
de Ripoll 

 
Promotor: 

 

 

 

2018- 2022   18/582 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volum 2.1.  Plànols d'anàlisi i diagnosi.  
(plànols 6) 

 
 
 
 



 

 
maig 2022 

582/2018 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest Pla director del Verd Urbà de Ripoll  
és un treball de eliseupaisatgista  

en col·laboració amb l’Ajuntament de Ripoll,  
 
 

Redacció i coordinació:  
Eliseu Guillamon Villalba,  

enginyer tècnic agrícola i paisatgista AEP 
eliseupaisatgista  

 
 

Gestió: 
Ajuntament de Ripoll: 



 

Pla director del verd urbà 
de Ripoll 

 
Promotor: 

 

 

 

2018- 2022    18/582 
 

 

Contingut: 
Document 1. Inventari 

Volum 1.1.  Resum de dades 
Volum 1.2.  Plànols de l'inventari  (plànols 1 a 5) 

Document 2. Anàlisi i diagnosi de l'estat actual 
Volum 2.1.  Plànols d'anàlisi i diagnosi. (plànols 6) 

Document 3. Propostes 
Volum 3.1.Objectius i model de verd urbà. Propostes transversals de gestió i 
millora del verd urbà 
Volum 3.2. Criteris de gestió a nivell de categories 
Volum 3.3. Plànols de proposta (planol 7) 

Document 4. Annexos 
Volum 4.1.  Annex 1: model de dades 
Volum 4.2.  Annex 2. Taules resum i recull de fotos de les  UG d'espais verds  
Volum 4.3.  Annex 3. Taules resum i recull de fotos de les UG d'arbrat viari  
Volum 4.4.  Annex 4. Taules resum i recull de fotos de les UG de jardineres 
viàries 
Volum 4.5.  Annex 5. Taules resum i recull de fotos de les UG de camins 

Volum 5.  Document d’informació bàsica  
 



 

 
maig 2022 

582/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equip de treball: 
 

Redacció i coordinació: eliseupaisatgista  
Eliseu Guillamon Villalba, enginyer tècnic agrícola i paisatgista AEP 

 
Suport tècnic, treball de camp i SIG 

Mar Romero Gómez, llicenciada en ciències ambientals 
Joana Escardó Baño, enginyera agroambiental i del paisatge  

Maria Aguilera Canal, arquitectura tècnica i màster en 3D 
Elisabet Cuadras Crespo, consultora SIG 

 
Gestió Ajuntament de Ripoll: 

Carme Arimany Raulet, TAG Àrea de Serveis al Territori, 
Sostenibilitat i Empresa 

Jordi Maymó i Puig, arquitecte tècnic municipal  
Antoni G. Bandera, inspector d'obres i sostenibilitat 

Josep Arimany Fontanet, arquitecte municipal 
Joaquim Colomer Cullell, Regidor i Cap de l’Àrea  

de Serveis al Territori, Sosteniblitat i Empresa  
Josep Mª Creixans i Pons, Regidor i Cap de l’Àrea  

de Serveis Econòmics i Administració General 







juny 2022

3B: Categories

unitats de gestió d'espais verds

Jardins

Parcs

Espais de transició amb l'entorn natural

Places arbrades

Elements de vialitat

Espais verds en equipaments

Altres espais lliures

Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica

unitats de gestió d'arbrat viari

unitats de gestió de jardineres viàries

camins

Pla director del verd urbà de Ripoll.
Inventari



juny 2022

3B: Categories

unitats de gestió d'espais verds

Jardins

Parcs

Espais de transició amb l'entorn natural

Places arbrades

Elements de vialitat

Espais verds en equipaments

Altres espais lliures

Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica

unitats de gestió d'arbrat viari

unitats de gestió de jardineres viàries

camins

Pla director del verd urbà de Ripoll.
Inventari



juny 2022

3B: Categories

unitats de gestió d'espais verds

Jardins

Parcs

Espais de transició amb l'entorn natural

Places arbrades

Elements de vialitat

Espais verds en equipaments

Altres espais lliures

Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica

unitats de gestió d'arbrat viari

unitats de gestió de jardineres viàries

camins

Pla director del verd urbà de Ripoll.
Inventari



juny 2022

3B: Categories

unitats de gestió d'espais verds

Jardins

Parcs

Espais de transició amb l'entorn natural

Places arbrades

Elements de vialitat

Espais verds en equipaments

Altres espais lliures

Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica

unitats de gestió d'arbrat viari

unitats de gestió de jardineres viàries

camins

Pla director del verd urbà de Ripoll.
Inventari



juny 2022

6A: Diagnosi

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió d'arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

Pla director del verd urbà de Ripoll.
Diagnosi



juny 2022

6B: Diagnosi

Pla director del verd urbà de Ripoll.
Diagnosi

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió d'arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral



juny 2022

6B: Diagnosi

Pla director del verd urbà de Ripoll.
Diagnosi

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió d'arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral



juny 2022

6B: Diagnosi

Pla director del verd urbà de Ripoll.
Diagnosi

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió d'arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral



juny 2022

6B: Diagnosi

Pla director del verd urbà de Ripoll.
Diagnosi

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió d'arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi



Institució

Títol del treball

Títol del plànol

Data Escala Full Núm. plànol

El tècnic redactor Aprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31

Signat

límit del terme municipal

unitats de gestió d'espais verds

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

unitats de gestió arbrat viari, jardineres i camins

estat i gestió actual correctes

requereix canvis de gestió

cal fer reformes parcials

cal reforma integral

juny 2022
[%

"numero" 6C

Pla Director del Verd Urbà
de Ripoll

Diagnosi




