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Presentació proposta de millora 

dels Jardins de Can Miralletes

i Parc del Clot



1. Quin és l’objecte del projecte a Can Miralletes?

L’objecte de l’actuació és corregir els desperfectes que actualment 
presenten els Jardins de Can Miralletes i fer més utilitzable l’espai 
a partir d’una sèrie d’actuacions puntuals de manteniment a nivell 
de superfície. 

Les obres no comportaran canvis en la configuració general dels 
Jardins
o a nivell paisatgístic que desvirtuïn la visualització de l’edifici de 
l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, ja que es mantenen
inalterades les seves visuals i perspectives d’aquest bé catalogat.

L’actuació introdueix millores en els elements de mobiliari, la 
pavimentació, el reg i l’àrea de jocs infantils.



2. Quin és l’objecte del projecte al Parc del Clot?

L’objecte de l’actuació es la realització d’una sèrie de millores 
puntuals al Parc del Clot amb l'objectiu de reparar els elements 
que es troben en mal estat, fer més utilitzable l'espai i posar en 
valor elements que es troben degradats.

Es duran a terme millores sobre certs elements de jardineria, reg, 
pavimentació i millora de l’accessibilitat, drenatge i elements de 
senyalització.



3. Procés de aprovació del projecte en general?

Promotor del 
projecte

Revisió del 
projecte 
(REPS)

Redactor 
recull les 
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projecte
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4. Procés de aprovació del projecte de Can Miralletes?

Redacció projecte 
2021

Revisió del 
projecte (REPS) 

2022

Aprovació 
definitiva projecte 

setembre 2022

Licitació obres 
segon trimestre 

2023



5. Procés de aprovació del projecte de Parc del Clot?

Redacció projecte 
2021

Revisió del 
projecte (REPS) 

2022

Aprovació 
definitiva projecte 
desembre  2022

Licitació obres 
gener 2023



6. Proposta projecte Can Miralletes – vegetació



7. Proposta projecte Can Miralletes – vegetació



8. Proposta projecte Parc del Clot – vegetació



9. Proposta projecte Parc del Clot – vegetació



Moltes gràcies 


