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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) de jardineres viaries

codi UG nom carrer tram de carrer descripció del tram de carrer descripció UG alineació longitud núm. jardineres diagnosi propostes

JV001 Plaça d'en Dama C.d'en Dama a la cantonada de la plaça, en zona 
de vianants una jardinera semisfèrica 2 1 cal reforma integral Cal eliminar la jardinera de petit format aïllada.

JV002 Plaça Ansem Clavé jardineres elevades en fanals entre 
alineació arbrada jardineres en fanal amb flor 16 4 estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.

JV003 C. Donya Estasia entre C. Sant Jaume i C. de les 
Vinyes

carrer amb prioritat vianants, en un 
tram amb banc i paperera Jardineres de fusta en forma de cub grans 9 3 cal reforma integral Cal eliminar el conjunt de jardineres, molt malmeses.

JV004 C. Progrés C. Josep Maria Fuster - C. Pla de 
Ginebret

vorera estreta a una banda del 
carrer alineació de jardineres divereses de mida petita en vorera 105 13 cal reforma integral Cal eliminar les jardineres de molt petit format en espai de 

trànsit intens. I substituir per altres elements fixos.

JV005 Ctra. Ribes davant Pl. Pompeu fabra vorera dos jardineres en vorera 18 2 cal reforma integral Cal eliminar les jardineres malmeses i sense utilitat estètica.

JV006 C. Macià Bonaplata pont sobre el riu Ter tram de vorera amb mur d'obra i 
fanals exteriors sobre el riu Ter jardineres elevades en fanal 36 4 estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.

JV007 C. Sant Francesc davant ambulatori vorera ampla i zona aparcamenet 
en bateria

jardineres de fusta grans ubicades a la vorera a banda i banda 
del carrer, a l'entrada i la sortida de l'aparcament 112 8 cal reforma integral Estudiar la possobilitat de substituir les jardiners per espais 

plantats a terra.

JV008 C. Progrés al sud de l'estació de renfe passatges de vianants diverses jardineres en zona de carreres per vianants, impedint 
pas de vehicles en alguns casos 15 7 cal reforma integral Estudiar la possobilitat de substituir les jardiners per espais 

plantats a terra.

JV009 C. Progrés carrers vianants d'entrada a blocs 
de pisos, davant C. Estany carrers vianants diverses jardineres en zona de carreres per vianants, impedint 

pas de vehicles en alguns casos 89 19 cal reforma integral Estudiar la possobilitat de substituir les jardiners per espais 
plantats a terra.

JV010 C. Indústria Sant Miquel de Ricomà vorera ampla amb banc jardiners limitant espai d'estada 6 3 cal reforma integral
Cal estudair de substituir per altres models de jardineres més 
aptes per a contenir vegetació. Amb plantacions arbustives i 

herbàcies perennes de flor.

JV011 Av. Camprodon prop del creuament amb C. 
Costabona carrer en zona residencial una jardinera al carrer al costat d'una àrea d'apotació de residus 2 1 cal reforma integral Cal eliminar la jardinera de petit format aïllada sense utilitat.
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JV012 C. Pont del Raval xamfrà amb Raval de Barcelona iinici pont de vianants una jardinera aillada 2 1 estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.

JV013 C. Pont d'Olot pont sobre el riu Ter a la part exterior de la barana 
metàl·lica

jardineres a banda i banda del carrer, a l'exterior de la barana, 
penjant sobre el riu 49 28 estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.

JV014 Pl. Tomàs Raguer plaça jardineres separant la zona d'estada 
del carrer 16 7 cal reforma integral

Cal estudair de substituir per altres models de jardineres més 
aptes per a contenir vegetació. Amb plantacions arbustives i 

herbàcies perennes de flor.

JV015 C. de la Font cantonada amb plaça de la Vila carrer de vianants una jardinera impedint pas de vehicles a l'inici del carrer 2 1 cal reforma integral Cal eliminar la jardinera de petit format aïllada.

JV016 Pl. Josep Tarradelles costat C. Santa Maria al carrer, al final de tram 
aparcametn en línia una jardinera en zona límit aparcament 3 1 cal reforma integral Cal eliminar la jardinera de petit format aïllada.

JV017 C. Pati cantonada amb C.Bisbe Morgades carrer de vianants una jardinera impedint pas a l'inici del carrer 3 1 estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista.

JV018 Pg. de l'esport C. Concepció Duclox - C. Margarida 
Diligeon tram de vorera ampla 11 2 cal reforma integral

Cal eliminar les jardineres de molt petit format en espai de 
trànsit intens. I substituir per altres elements fixos, o jardineres 

de mida més gran.

JV019 C. Josep Maria Pellicer C. Núria - C. Santa Magdalena tram de gartages i aparcament de 
bicis

jardineres al carrer, limitant tram entrada gartages i aparcament 
de bicicletes 5 2 cal reforma integral Cal eliminar les jardineres d'ús aparent particular i substituir per 

altres elements fixos.

JV020 entrada piscina municipal vorera ampla a l'entrada de la 
piscina una sola jardinera a la vorera 2 1 cal reforma integral Cal eliminar la jardinera de petit format aïllada.

JV021 Ptge. Jordana cantonada C. Freser vorera estreta una jardinera a cada banda de l'entrada dell carrer 6 2 cal reforma integral Cal eliminar les jardineres de petit format aïllades.

JV022 C. Freser barana entre el carrer i camps de 
conreu de sota jardineres penjades a l'exterior de la barana 15 6 cal reforma integral Cal eliminar les jardineres de petit format en una zona tant 

verda.
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