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1.01 OBJECTE 

El present  projecte té per objecte l’arranjament i renovació del Parc de Can Feliu a Sant 

Quirze del Vallès, és un parc central i vertebrador del municipi i connector territorial al llarg 

del torrent de la Betzuca.  

 

1.02 PROMOTOR 

l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en funció de les competències que ostenta, és el 

promotor del present projecte.  

 

1.03 AUTORIA 

L’autor del projecte és Estudi Martí Franch arquitectura del paisatge SL NIF B55218754 

 

Martí Franch, Enginyer Tècnic Agrícola, núm. de col·legiat 2975 i Arquitecte del Paisatge per la 

Universitat de Greenwich (UK)  & Andrea Tous - Arquitecte 

 

COLABORADORS EMF: 

Andrea Tous – Arquitecta, Gemma Batllori - Biòloga i Màster Universitari Paisatgisme, Mercè 

Pagès – Arquitecta. 

 

1.04 ANTECEDENTS    

 
El Parc de Can Feliu és un parc que funciona i envelleix raonablement bé. És un parc central i 

vertebrador del municipi i connector territorial al llarg del torrent de la Betzuca. 

Com en tants d’altres parc s’aprecien tres usuaris principals, els passejants que creuen el 

parc, els qui passegen gossos i mainada acompanyada que aprofita els jocs existents. 

L’arbrat es troba en una jove maduresa que genera ombra de qualitat i confort en la majoria 

d’àmbits.  

L’estat d’ús, el civisme i conservació és bo. El mobiliari, enllumenat i d’altres elements presents 

majoritàriament es troben en un raonable estat de conservació. 

 

El parc sembla trobar-se en una plàcida latència, a mig ús. 

La qualitat paisatgística és correcte però poc diversa i dinàmica. Poques espècies, àmbits i 

ritme estacional. En termes de biodiversitat és millorable. 

La Riera d’en Betzuca no està paisatgísticament integrada al Parc i funciona més com un límit 

que no com una extensió natural del mateix parc. 
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Es detecta una certa conflictivitat amb el tema ‘gossos’ deixats lliures. 

 

1.05 SITUACIÓ 

 

El Parc de Can Feliu es situa en una zona molt central del municipi de Sant Quirze del Vallès. 

És un espai verd annex al torrent de la Betzuca que es troba envoltat d’urbanitzacions i 

conforma la connexió territorial de la riera amb el municipi.   

 

 
Parc de Can Feliu dins el municipi de Sant Quirze    

 

 

1.06 DESCRIPCIÓ DE LA ZONA 

Es tracta d’un parc que queda dividit per el carrer Llaurador, formant dues àrees verdes amb 

una superfície de 64.242 m2 l’àrea oest + 73.967 m2 l’àrea est.  

 

El parc es troba envoltat d’una escola, una biblioteca municipal, la masia de Can Barra, i 

urbanitzacions. 

El torrent de la Betzuca es situa al marge sud del parc amb un Passeig que el recorre 

linealment, aquest torrent es troba força tapat per la vegetació de ribera, de forma que el 

passeig i el parc no tenen una bona integració ni relació visual.  

 

A l’àmbit oest/parc+riera del C/ Llaurador s’hi troba: 

Parc de Can Feliu

Riera de la Betzuca 

Sant Quirze del Vallès 

Vall Suau i Can Feliu 

Parc de les  
Morisques 

El Castellet 
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Un petit estany amb un sortidor d’aigua, envoltat de 3 grans pollancres i canyís.  

Com a programa general del parc trobem una àrea de jocs infantils, i una esplanada 

pavimentada amb unes grades.  

Una de les entrades del propi parc, al costat est, es troba molt poc oberta a l’exterior degut 

al talús de la Plaça de Tierno Galván, de forma que aquesta passa quasi bé desapercebuda.  

 

La vegetació present al llarg del Parc està formada per plataners, i castanyers d’índies 

situats al llarg dels camins, i majoritàriament pollancres i pins (entre altres espècies) a les 

zones mes centrals i obertes.  

 

 

Espai central del parc amb la bassa d’aigua a la dreta de la imatge   

 

 
Espai de l’esplanada asfaltada i zona de jocs infantils  

 
Àmbit a l’est/esbarjo del C/ Llaurador: 

Hi trobem una gran esplanada on actualment s’hi fan fires de forma esporàdica, i s’accedeix a 

través d’un camí poc adequat a una pista d’skate que es preveu eliminar en un futur.  

També consta d’un seguit de recorreguts diversos que transcorren al llarg del torrent. 
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L’esplanada es troba en una terrassa intermitja que resol el desnivell entre l’avinguda Gaudí i 

el Torrrent de la Batzuca al tram entre el carrer de Llaurador i l’avinguda de Can Barba. Hi ha 

una línia AT que creua l’àmbit en diagonal i una línia de MT soterrada (25Kv) propera al cap de 

talús inferior. 

 

 

Peu de talús, espai central del Recinte Firal i línia AT  

 
1.07 CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

 

Les intervencions dutes a terme per l’arranjament i renovació del parc de Can Feliu es basen 

sobretot en l’adaptació a les dinàmiques i usuaris del lloc, i reforçar els usos existents tot 

ampliant el confort i la dinàmica paisatgística.  

 

Criteris principals d’intervenció: 

- Parc confluència 

Es milloren els enllaços i portes amb el context per el gaudi d'un parc més gran i més 

central. 

- Obrir el Parc 

Es creen noves relacions visuals amb àmbits llunyans i propers 

- Cohabitació d'úsos diversos 

A l’incorporar els àmbits annexes a la reflexió del parc ens permet de distribuir usos 

que barrejats són sovint conflictius, per això s'habilita una nova zona per el lleure 

dels gossos i s'allibera el Parc de Can Feliu d'aquests usos. També es recupera un 

àmbit per dedicació a l'esport i actes polivalents. 
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Per portar a terme aquests objectius resulta rellevant doncs la millora de la connectivitat 

entre els diferents àmbits que envolten el parc, entre aquests i el torrent de la Betzuca i 

també la millora dels accessos al propi parc. Això es farà bàsicament a través de la creació de 

nous camins, petites intervencions topogràfiques i diversificació d’usos segons zones dins de 

tot l’àmbit incloent: àmbit parc, riera, escola i esbarjo. 

 

Pel que fa a l’àmbit est(esbarjo), es planteja la connexió a través d’un camí de sauló partint 

del C/Llaurador fins a l’AV. d’Antoni Gaudí, que transcorre al llarg de la zona polivalent 

habilitada per a fires i activitats esportives ocasionals i la zona reservada per a lleure i 

gossos, ambdues separades físicament mitjançant un talús de nova construcció. 

 

Si ens situem a la cara sud del parc i del torrent de la Betzuca (àmbit escola), es realitza el 

nou camí d’Avall més o menys paral·lel al curs de l’aigua i situat a una cota intermèdia entre 

el torrent i l’escola. Aquest camí permet relligar de forma còmode i agradable el torrent amb 

la resta d’espais circumdants. També es planteja una estratègia de gestió diferenciada a través 

de la qual es posaran en valor les visuals entre el torrent i altres elements de l’entorn com 

el campanar de l’esglèsia del poble per exemple. 

 

En quan a l’accessibilitat al propi parc de Can Feliu, es proposa consolidar varis dels camins 

que han aparegut per l’ús dels usuaris entre d’altres: escala-rampa des de carrer Leonci 

Quera i Tisner, camí accessible des de la plaça de Tierno Galván o altrament dita plaça del 

Sot,  porta C/11 de setembre i nou camí vers la zona de jocs, i per últim el camí que connecta 

amb entrada nord pel Passatge Dalí(àmbit riera).  

 

‘Despertar’ el llac 

Element central i icònic del parc, avui és un espai difícilment apropiable i un tant sobrecrescut 

per un canyís que el tapa. Es proposa la situació d’un element banc de fusta prop del mateix 

per tal de gaudir de l’atmosfera creada al voltant del llac. La plantació d’espècies específiques 

que floreixen en diferents estacions i la caiguda de les fulles marcaran el pas de les 

estacions.  

En termes de gestió, la sega dos cops l’any del canyís ajudaria a mantenir-lo a una alçada que 

no suposaria una barrera visual.  
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El paisatge del Parc de Can Feliu (àmbit parc) actualment no és massa dinàmic. La dominància de 

la gespa, els plàtans i els castanyers d’índies és aclaparadora. Es proposa diversificar els 

estrats de les plantacions en espècies i composicions que permetin de celebrar el pas de les 

estacions amb majors floracions i matisos. 

Així proposem: 

- La plantació d’espècies específiques per a la conservació del llac. 

- Reforç límit arbustiva autòctones al límit C/ 11 de setembre 

- Mitjançant la gestió diferenciada, delimitació d’àmbits per a prats alts (florits) que 

permetin augmentar la diversitat paisatgística del parc i la biodiversitat.  

 

LLISTAT D’INTERVENCIONS: 

 

1. Treballs previs / Enderrocs  

        Els treballs previs que es duran a terme per tal de començar l’arranjament i la 

        renovació del parc consten en una sèrie de treballs tals com : 

- Enderroc d’un petit tram de paviment de formigó en el vial d’accés cap a la biblioteca 

per tal de construir el nou vial de serveis proposat. 

- Enderroc de diversos trams de paviments existents necessària per a la construcció 

dels nous accessos i camins proposats. 

- Enderroc de capa de formigó formant canal sobre talús al costat esquerra de la 

graderia, ja que és innecessaria. 

- Trasplantació de 29 Celtis australis. 

- Evacuació de 7 arbres Pinus Pinea i arbustives existents a la zona central, així com 

eliminació de canya existent. 

 

2. Paviments  

Els camins de nova construcció dins de la zona del Parc, es realitzaran en la seva 

major part amb formigó d’acabat escombrat a excepció de la connexió que creua a 

través de les “peces gual” existents, que es realitzarà amb sauló. 

Es preveu asfaltar (per sobre del paviment existent) la zona de l’amfiteatre/plaça de 

forma que s’aconsegueix una superfície contínua. 

Per tal d’integrar al màxim el paviment d’asfalt amb el nou vial de formigó es proposa 

un grafisme al paviment amb un patró geomètric que es realitza amb una pintura de 

color verd.   
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Pel que fa a la resta de camins, com el camí d’Avall i el camí que recorre la zona de 

lleure i gossos a l’àmbit est(esbarjo), es realitzaran amb sauló en tot el recorregut 

sempre i quan el pendent longitudinal no sobrepassi un 2%, en la resta de casos i/o 

punts d’entrada/sortida al propi camí (majoritàriament coincidents) es resoldrà el 

paviment amb formigó acabat escombrat.  

 

3. Entorn del llac 

A la zona central del parc s’hi troba un petit llac amb un sortidor d’aigua, que es 

pretén millorar a nivell paisatgístic i respecte el seu entorn. 

Es proposa la col·locació d’una corona de graves de 2m d’amplada amb triple 

funcionalitat, ampliar l’àmbit del llac, dificultar l’accés a la làmina d’aigua, i plantar-hi 

més espècies vegetals adequades en aquest àmbit i que ofereixen una dinàmica 

estacional, especificacions donades en annexes.  

D’altre banda, a l’extrem nord-oest de la làmina es col·locarà una plataforma de fusta 

consistent en 3 taulells de fusta un al costat de l’altre, 2 d’ells es pleguen en un 

punt de forma que permeten utilitzar-ho com a seient amb recolzament, dels que en 

resulta un lloc d’estada al marge del llac.  

 

4. Vegetació 

 

Les noves plantacions per al parc son bàsicament, exceptuant les herbàcies a l’entorn 

del llac comentades a l’apartat anterior: 

1. La plantació de Nerium oleander com a continuació de la tanca vegetal del límit 

nord a tocar amb el pati de les cases del C/ Onze de Setembre.  

2. La plantació de gramínies tot resseguint el límit de l’àmbit que connecta el passeig 

del Parc de Can Feliu amb el nou camí d’Avall i el darrera de l’escola 11 de 

Setembre permetent la separació dels recorreguts peatonals respecte la rotonda 

de Av. Camp i Av. del Vallès. 

3. L’arbrat proposat es defineix pel tipus d’escala que ofereix, es a dir, s’ha escollit 

un arbrat de mida gran com és l’àlber (Populus alba), com a arbrat en zones 

obertes, i que ofereix àmbits d’ombra. Aquest es situa al voltant de la plaça 

central/esplanada d’asfalt resseguint el mur existent per la seva cara exterior. 

 

També cal remarcar que totes les àrees on s’han produït moviment de terres i 

accessos afectats es realitzarà una hidrosembra, així com a tota la zona més central i 

resta d’àmbit del parc on es realitza una renovació de la instal·lació de reg.  
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1.08 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres projectades comprenen: 

 

 Implantació mesures de seguretat i salut 

 Trasllat arbrat i eradicació i evacuació canya 

 Treballs previs i enderrocs 

 Moviment de terres, excavacions i terraplenats  

 Formació de límits  

 Replanteig i fonamentació mobiliari 

 Formació drenatges 

 Rases de reg i pasatubs 

 Instal·lació de reg 

 Pavimentació formigó i graves 

 Instal·lació mobiliari  

 Plantacions arbrat, arbustives i herbàcies 

 Mulch 

 Hidrosembra 

 Acabats i repassos 

 

 

1.09    PROGRAMA D’OBRA  

 

El programa i ritme de treball del present projecte d’ordenació serà imposat per la direcció 

facultativa, no excedint els 3 mesos. 

 

D’acord amb Art. 13 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals i la Llei 13/95, de 18 de maig, de contractes de les 

administracions públiques, aquest projecte comprèn una obra complerta ja que és susceptible de 

ser lliurada a l’ús general o al servei corresponent.  

El termini d’execució és l’exposat en el programa d’obra. Augmentat 15 dies hàbils per a 

imprevistos justificats i el de garantia de 12 mesos a partir de la recepció provisional. No es 

considera necessària la inclusió de la ‘Formula polinòmica’ de revisió de preus degut a que la 

seva programació és en una sola fase de curt termini. 

 

Per poder començar l’obra serà necessària l’aprovació de l’Ajuntament de Sant Quirze i els 

terminis reglamentaris. 
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1.10 PERÍODE  DE TREBALL 

Per tal de garantir la correcta implantació de les espècies vegetals previstes al projecte 

caldrà que l’execució dels treballs de jardineria i plantacions es dugui a terme durant els 

mesos d’hivern, durant el repòs vegetatiu i previ al període de germinació i brotada de les 

espècies. 

 

1.11 CONTROL DE QUALITAT ASSAIGS 

Degut a que la normativa no contempla cap tipus d’assaig pel tipus d’obres a executar i a la 

poca complexitat dels treballs a dur a terme, no es preveu la realització d’assaigs. 

 

1.12 MOSTRES 

El contractista construirà i/o aportarà mostres dels elements constructius determinants de 

l’obra que hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa. Entre els quals: 

 

- Mostra dels paviments (formigó, asfalt) 

- Mostra de pintura del elements gràfics 

 

1.13 PRECEPTES LEGALS - NORMATIVA 

El projecte compleix amb els preceptes legals establerts en el Decret 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i la Llei 13/95, de 18 

de maig, de contractes de les administracions públiques. 

 

Art. 9.- Atès que les obres, d’acord amb la legislació urbanística, no tenen la consideració 

d’obres d’urbanització és qualifiquen com a obres ordinàries i, per tant, el projecte es 

tramitarà d’acord amb l’article 37. 

 

Art.12.- Les obres que contempla aquest projecte tenen la classificació d’obres de reforma de 

parc. 

 

Art.13.- El projecte es refereix a una obra complerta, ja que es susceptible de ser lliurada a 

l’ús general o al servei corresponent. 
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Art.18.- Els diferents documents que constitueixen el projecte s’han definit de manera que un 

facultatiu competent diferent de l’autor pugui dirigir, d’acord amb aquell, els treballs d’execució 

de les obres. 

 

Art. 19.- L’eficàcia d’aquest projecte és indefinida a partir de la publicació en el BOP de la 

seva aprovació definitiva. Malgrat això, quan prèviament a l’execució   sobrevinguin 

circumstàncies que la condicionen, el projecte aprovat haurà de ser sotmès als serveis propis 

de l’ens, per a l’examen tècnic i adaptació a aquells. 

 

El projecte s’ajusta a les previsions i determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

 

En relació a l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, les disposicions 

establertes en la Llei 20/91 de 25 de novembre  i el Decret 135/95 que desplega l’esmentada 

Llei sempre es manté o millora els itineraris consolidats existents. No hi ha afectació de 

rasants ni pendents longitudinals amb excepció de: 

Es modifica les rasants al talús d’accés per fer accessible (6%) l’accés. 

 

1.14 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  

 

D’acord amb la disposició addicional sexta del R.Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual 

es crea el Fons Estatal de Inversió Local, no serà exigible la classificació en els contractes 

d’obres inferiors a  350.000€  prevista a l’article  54 de la “Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público”. 

 

1.15  ESTUDI GEOTÈCNIC    

 

El projecte es realitza sense incidència en l’estructura portant del terreny, i es considera que 

és innecessari amb la naturalesa de l’obra la inclusió entre el seu contingut d’un estudi 

geotècnic del terreny. 
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1.16 PRESSUPOST DE LES OBRES 

Tal com es justifica en el corresponent document del projecte, el pressupost de les obres és 

el següent: 

 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL       208.426,25 

 

13,00% Despeses Generals        27.095,41€ 

6,00% Benefici industrial       12.505,58€ 

 

SUMA DE G.G. i B.I.         248.027,24€ 

21,00% I.V.A.         52.085,72€ 

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA       300.112,96€ 

 

TOTAL PRESSUPOST GENERAL                       300.112,96€ 

 

El pressupost de la obra puja a TRES-CENTS MIL CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS 

CÈNTIMS 

 

 El promotor  Estudi Martí Franch 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Arquitectura del Paisatge SL 

   NIF B 55218754 

                               Martí Franch Batllori 

                               Enginyer Tècnic Agrícola, col·legiat 2975 

 

 

 

 

 

 

 

Girona, 14 octubre de 2016 
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1.17 CONCLUSIÓ 

Segons l’exposat en la present memòria, així com la resta de documents del projecte, es 

considera que el projecte es troba suficientment justificat, elevant-lo a la consideració de 

l’organisme competent, per, si procedeix, obtenir la seva aprovació. 
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2.0 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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2.01 DESCRIPCIONS GENERALS 

Les obres projectades obeeixen a les directrius exposades en la memòria descriptiva, 

consensuades amb l’Ajuntament. 

 

2.02 BÉNS I SERVEIS AFECTATS 

El Parc de Can Feliu es situa sobre terreny de propietat municipal. 

No hi ha afectacions als següents serveis existents  

- Gas Natural. No es preveu cap intervenció ni afectacions 

- Telefonia. No es preveu cap intervenció ni afectacions 

 

En quant a la resta de serveis existents: 

- Sanejament. Es preveu una canal de recollida d’aigua d’escorrentia superficial a l’àmbit 

de la plaça/amfiteatre, així com un tub de drenatge que comunica amb embornal 

existent.  

- Aigua potable. Es preveu la renovació i ampliació de la xarxa de reg. 

 

2.03 GEOMETRIA I RASANTS  

El parc es desenvolupa en suaus pendents cap al torrent de la Betzuca. I resol el límits 

urbans amb alguns murs de contenció i talussos. El projecte en general conserva les rasants 

del parc actual. 

N’és excepció: 

- L’eliminació de petites motes que actualment no permeten l’obertura visual de l’espai. 

- La generació d’un terraplè que ajuda a delimitar i amagar la franja de cases que donen 

al parc. 

- L’adequació dels desnivells a l’àmbit riera per tal de fer els pendents més suaus i 

canalitzar correctament l’aigua i les escorrenties. 

 

2.04 OPERACIONS EN VEGETACIÓ EXISTENT  

Veure plànol 

TP.06 TREBALLS PREVIS. Planta trasllat d’arbrat afectat 

 

Es realitzaran les següents operacions per gestionar la vegetació existent: 

Es preveu el tall de canya i l’arrencada dels rizomes en l’àmbit d’escullera proper al torrent 

canalitzat, fins a una superfície de 200m2. 
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Es preveu el tall i evacuació de la canya en altres àmbits del parc fins a 600m2. 

 

Pel que fa a les arbustives es preveu l’eliminació de fins a 36 arbustos mediterranis que es 

troben actualment repartits en diverses zones del parc. 

 

Pel que fa als arbres, es trasplanten les següents espècies: 

Celtis australis          29 ut  

 

S’evacuen les següents espècies: 

Pinus pinea           7 ut  

 

2.05 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS 

Veure plànol 

TP.05 TREBALLS PREVIS. Planta enderrocs 

 

Els enderrocs comprenen l’enderroc i retirada de: 

Paviment de formigó existent a l’arribada del vial d’asfalt al parc 

Part del paviment a l’encreuament amb nou camí de formigó perpendicular a camí existent  

Modificació traçat camí existent, afectació a paviment 

 

Els residus es carregaran amb mitjans mecànics amb camió per a transport de 12t. També es 

preveu la deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts. 

 

2.06 MOVIMENT DE TERRES  

Per tal d’incloure tots els espais adjacents amb el Parc de Can Feliu i generar inèrcies, són 

necessàries i es preveuen petites intervencions pel que fa a la topografia dins de l’àmbit 

general d’intervenció però també s’inclouen moviments de terres més extens en zones 

particulars del projecte. 

 

Veure plànol 

PT.07 MOVIMENT DE TERRES. Planta general i seccions tipus 

PT.12 MOVIMENT DE TERRES. Petites modificacions topografies concretes 

 

- Es contemplen els següents moviments de terres i excavacions generals: 

Formació caixa paviment prof. 20cm  

Eliminació de motes existents dins de l’àmbit parc, no superiors a un altura aproximada 

de 90 cms. 

Generació de depressió resseguint cara exterior del mur-banc de la plaça/amfiteatre 

per tal de donar solució a un sistema de reg natural per als arbres de nova plantació   

Reforç del límit amb els darreres de les cases veïens que donen al parc mitjançant 

terraplenat.  

 

Veure plànol 

PT.08 MOVIMENT DE TERRES. Accés des de la plaça del Sot 

- Es contemplen els següents moviments de terres: 

Es proposa l’obertura de l’accés des del carrer Llaurador a través de suavitzar el 

talús que cobreix el desnivell entre la plaça del Sot i el passeig del torrent, i la 

formació d’un camí accessible per connectar directament la plaça i el passeig. 
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El moviment de terres proposat consisteix en fer una excavació del talús sota la plaça 

del Sot per tal d’obtenir una pendent més suau. De manera que el talús 1:2 actual es 

transformaria en un pla inclinat al 7,5% aproximadament i deixaria de ser un límit 

visual per transformar-se en un pla inclinat polivalent de pendent suau. 

 

Veure plànol 

PT.09 MOVIMENT DE TERRES. Riera, connexió passatge Dalí 

- Es contemplen els següents moviments de terres: 

Es modificarà lleugerament la topografia a través de dues petites depressions i un 

canal longitudinal que permetran la correcta escorrentia de la zona. 

Alhora es resoldran les pendents de forma que el traçat del camí transcorri de forma 

còmode i natural en el sentit de baixada. 

 

Veure plànol 

PT.10 MOVIMENT DE TERRES. Torrent de la Betzuca, camí d’Avall 

- Es contemplen els següents moviments de terres: 

Per tal d’obrir camí en el talús que baixa des de l’escola cap al torrent, es procedirà 

al moviment de terres adient per a que aquest s’assenti de forma segura seguint una 

secció tipus que equivaldrà a un balanç de terres entre desmunt i terraplè.  

També es preveuen terraplenats en els casos on s’hagin de resoldre pendents. 

 

Veure plànol 

PT.11 MOVIMENT DE TERRES. Zona gossos i de lleure 

- Es contemplen els següents moviments de terres: 

Una actuació consistirà en realitzar un desnivell que separi la zona de fira i esports 

amb la zona per a lleure i gossos. Aquest consisteix en una mota que salva un 

desnivell total d’uns 1,8 m entre el punt més baix i el més alt. 

La segona actuació es tracta de la realització d’un canal paral·lel a tot el recorregut 

del nou camí, el desmunt del qual servirà per generar un terraplè per l’altra cara 

entre el camí i el talús existent. 

 

 

A efectes generals es preveu un balanç total de terres entre desmunt/terraplè, a excepció de: 

volum de terres(no aptes per a la seva reutilització) que es preveu evacuar  446.5m3 

 

2.07 DRENATGE PLUJANES 

Veure plànol 

PT.13 DRENATGES Planta general i detalls tipus 

 

Es mantenen els drenatges actuals i s’intervé puntualment millorant el drenatge general del 

parc en dos àmbits. 

 

 

- Es preveu una canal de recollida d’aigua tipus ACODRAIN (2 unitats)ample 30cm per 

recollir l’aigua d’escorrentia superficial i portar-la al drenatge existent a l’àmbit de la 

plaça/amfiteatre, a través d’un tub drenant de nova construcció situat paral·lelament 

al banc de formigó existent. 

- En la connexió del nou camí riera amunt cap al passatge Dalí, es connecten els punts 

baixos de les depressions generades en la part alta amb el canal natural format amb 

acabat de malla* mitjançant tubs per sota paviment de formigó de nova construcció. Al 
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final d’aquest mateixa canal, es situa un pedraplè a mode de fre per a avingudes 

puntuals d’aigua.  
*Geomalla permanent amb matriu 100% fibra de polipropilè i 750gr/m²de pes, tres xarxes 

estables de polipropilè de gran pes de 1,27x1,27cm de malla, la capa central corrugada, i 

fins a 672 Pa de resistència a la tensió tangencial. 

 

 

2.08 LÍMITS 

Veure plànol 

PT.14 LÍMITS Planta general i detalls tipus 

 

Es preveu la formació dels límits següents: 

Formació de límit de plaça mitjançant peça TJ11 de Breinco    58 ml 

Formació de límit d’asfalt format per L metàl·lica de 40mm    28 ml 

 

2.09 PAVIMENTS  

Veure plànol 

PT.15 PAVIMENTS Planta general i detalls tipus 

 

Es preveuen els següents tipus de paviment: 

 

Paviment de sauló         1.146m2 

Espessor 20 cm  

 

Paviment de formigó armat acabat escombrat             1.643m2  

Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat 

Espessor 15 cm Mallat 20x20 ∅6, junts dilatació 1cm cada 30m2 

Sobre subbase de tot-ú compactat al 95% PM 

Inclou formació de caixa per encofrat 

 

Paviment de formigó armat acabat escombrat formant escala-rampa   63 m2 

Espessor 20 cm Mallat 20x20 ∅6, junts dilatació 1cm cada 30m2 

Sobre subbase de tot-ú compactat al 95% PM 

 

Paviment d’asfalt sobre paviment existent a l’àmbit de l’escenari      980,40 m2 

Espessor 4 cm 

Respectant les pendents i els elements de drenatge perimetrals 

 

Paviment de graves de riu a jardineres properes c/ Enric Granados   6 m2 

Granulometria compresa entre 2 i 5cm 

Espessor 20cm 

 

Paviment de graves de riu al perímetre del llac      6 m2 

En àmbit de plantacions d’herbàcies en AF en franja de 0,75m dins aigua 

Granulometria compresa entre 2 i 5cm 

Espessor 20cm  

 

Paviment de còdols de riu al perímetre del llac      108 m2 

En anell de 1m cap a dins i 1 cap a fora des del límit de l’aigua 
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Granulometria compresa entre 25 i 40cm 

 

2.10 GRAFISME  

Veure plànol 

PT.16 GRAFISME Planta pintura al paviment 

 

El disseny del grafisme al paviment uneix el camins de formigó i l’àmbit d’asfalt amb les àrees 

de jocs dinàmics. El patró geomètric es realitzarà amb línies d’amplada 10 cm separades entre 

0.8 i 4m. La pintura serà per a exteriors, tipus slurry apta per pintar sobre formigó i asfalt. 

Color verd PANTONE 389. 

Pintura sobre formigó         155 ml 

Pintura sobre asfalt         455 ml 

 

2.11   MOBILIARI 

Veure plànol 

PT.17 MOBILIARI BANCS Planta zoom i detalls tipus 

 

Els seients seran sensiblement horitzontals i quedaran a una alçada entre 38 i 45cm respecte 

la cota trepitjable del paviment. La fixació o ancoratge serà mitjançant L40mm. La fonamentació 

serà amb daus de formigó 30x30x40cm. 

 

La plataforma mirador per al llac és una superfície lleugerament elevada respecte el terreny.  

Es construirà de manera que voli lleugerament. Es realitza a partir de tarima de fusta 

tractada a l’autoclau classe 4 d’1m metre d’amplada. Anirà clavada sobre jàsseres de fusta 

140x60mm que al seu torn es fixaran mitjançant L100 als fonaments correguts de formigó de 

secció 30x40cm. 

 

Sobre les jàsseres es fixaran escaires de fusta de la mateixa secció (140x60mm) que aixecaran 

el paviment formant un relleu que permet diverses posicions a l’hora de seure. 

 

Veure plànol 

PT.18 BARANA I PORTA Planta zoom i detalls tipus 

 

La barana estarà formada per pals de fusta tractada a l’autoclau d’1,5m d’altura i encastats 

40cms dins de fonamentació de tot-U, separats a un intereix de 2,5m. Entre els pals es 

realitzarà un cablejat horitzontal d’acer e:6mm. 

 

La porta d’uns 3m de longitud estarà formada per taulers de fusta laminada i tractada a 

l’autoclau amb suports estructurals de planxa d’acer Cor-ten i fonamentació mitjançat daus de 

formigó. 

 

 

2.12  SENYALÈTICA 

Veure plànol 

PT.19 SENYALÈTICA Planta ubicació i tipologia 

 

Es preveuen les següents actuacions en relació a la senyalètica: 

 

Es manté la senyalètica existent a l’àmbit de jocs infantils. 
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Senyalètica amb informació de l’obligatorietat de dur el gos lligat      6 ut 

Placa 30x40 fons gris retolada a una cara. Fixada sobre faristol alt amb peu d’alçada 80cm. 

2.13 JARDINERIA PLANTACIONS D’ARBRAT 

 

Veure plànol 

JR.22 JARDINERIA Plantacions arbrat i arbustives 

Es preveuen les següents actuacions en relació a les plantacions d’arbrat: 

 

Excavació de forats de plantació de dimensions relatives al contenidor. 

Execució dels treballs de plantació durant els mesos d’hivern. 

 

Arbres de gran port 

Plantació de Populus alba P20/25       13 u 

Forats de plantació de 100x100x100cm. 

Reg d’implantació mínim de 50 litres per setmana durant mínim 24 mesos. 

Mulch espessor mínim 7 cm. en un diàmetre de 1,2m. 

 

 

Transplantament 

Plantació de Celtis australis        29 u 

Forats de plantació de 100x100x100cm. 

Reg d’implantació mínim de 50 litres per setmana durant mínim 24 mesos. 

Mulch espessor mínim 7 cm. en un diàmetre de 1,2m. 

 

 

2.14 JARDINERIA PLANTACIONS ARBUSTIVES I HERBÀCIES 

 

Veure plànol 

JR.22 JARDINERIA Plantacions arbrat i arbustives 

Arbustives 

Es preveuen les següents actuacions en relació a les plantacions d’arbustives: 

Formació de porta i perllongament de tanca vegetal existent mitjançant plantació de 

Nerium Oleander ‘Commandant Barthélemy’ contenidor 10l i densitat de plantació 1 u/m2 197m2 

Forats de plantació de 60x60x60cm. 

Reg d’implantació mínim de 50 litres per setmana durant mínim 24 mesos. 

Mulch espessor mínim 7 cm. 

 

 

 

Herbàcies 
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Es preveuen les següents actuacions en relació a les plantacions d’herbàcies: 

 

Plantació de gramínies Stipa tenuissima contenidor 1l i densitat de plantació 5 u/m2  370m2 

Forats de plantació de 30x30x30cm. 

Reg d’implantació mínim de 50 litres per setmana durant mínim 24 mesos. 

Mulch espessor mínim 7 cm. 

 

Les plantacions al perímetre del llac es realitzaran segons pre-escripcions del document annex 

de l’empresa GALANTHUS així com la implantació de les espècies especificades en el mateix. 

 

 

2.15 JARDINERIA HIDROSEMBRA 

 

Veure plànol 

JR.24 JARDINERIA Planta hidrosembra 

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una 

dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de 

cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i 

estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície <500 m2. 

 

Es preveuen les següents actuacions en relació a la hidrosembra: 

 

Es preveu actuacions d’hidrosembra a gran part de l’àmbit per recuperar la cobertura del sòl 

en tots els àmbits afectats per les obres. 

 

Es distingeixen dos àmbits. 

Àmbit d’hidrosembra al 100% de la superfície    12.428m2   

Inclou: 

Tot l’àmbit afectat per les modificacions en la topografia 

 

Àmbit d’hidrosembra al 30% de la superfície     14.134m2 

Hidrosembra efectiva          

Inclou: 

Tot l’àmbit afectat per la implementació del reg       

        

 

 

2.16 JARDINERIA REG 

 

Veure plànol 

JR.25 JARDINERIA Planta general de reg 

Es preveuen les següents actuacions en relació al reg: 

 

Connexió a escomesa principal per canonada general PE ⌀63mm. 

Connexió de l’arqueta nº1 amb l’arqueta nº2 mitjançant tub de PEAD100 ⌀50mm. 

 

Creació de diversos sectors d’aspersió dependents de l’arqueta d’electrovàlvules nº1 

Sector 01_ 122ml 10 aspersors 

Sector 02_ 174ml 8 aspersors 

Sector 03_ 106ml 8 aspersors 
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Sector 04_ 117ml 9 aspersors 

Sector 05_ 19ml 2 aspersors 

Sector 06_ 131ml 8 aspersors 

Creació de diversos sectors d’aspersió dependents de l’arqueta d’electrovàlvules nº2 

Sector 07_ 94ml 9 aspersors 

Sector 08_ 181ml 9 aspersors 

Sector 09_ 91ml 8 aspersors 

Sector 10_ 104ml 8 aspersors 

Sector 11_ 127ml 7 aspersors 

Sector 12_ 124ml 10 aspersors 

Sector 13_ 148ml 11 aspersors 

 

Cada sector està format per tub de polietilè de designació PE40 de diàmetres: 

⌀40mm(recorregut inicial), ⌀32mm(recorregut intermedi) i puntes fetes amb ⌀25mm. 

 

 

Mànega elèctrica RVK 1000V que uneix instal·lació existent amb arquetes d’electrovàlvules 1 i 2. 

Instal·lació de programador de reg en armari elèctric existent. 
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NORMATIVA APLICABLE OBLIGATORIA 
 
D’acord amb allò disposat a l’article 1.A.1 del Decret 462/1971 de 11 de març, a l’execució de les obres hauran 

d’observar-se les normes vigents aplicables sobre construcció. Per tal fi s’inclou la següent relació de la normativa 

tècnica aplicable: 

 

GENERALS 

 

- Codi Tècnic de l’Edificació .................................................................................................        D 314/2006 

-Normas para la redaccion de proyectos y dirección de obras de edificación....... D 462/71 MV /BOE 24.03.7 i 7.02.85m 

-Pliego General de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura.......... O.4.06.73 MV/BOE 13 a 26.06.73 

-Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció............................................ D 201/94 PGG/DOGC a 8.08.94 

- Ley de ordenación de la edificacion............................................................................... Ley 39/1999 BOE a 6.11.99 

- Normas sobre el libro de órdenes y asistenicas en obras de edificación....................... O 9.06.71 BOE 17.06.71 

- Libro de órdenes y visitas en viviendas de protección oficial. ........................................... O 10.05.70 BOE 26.05.70 

- Certificado final de dirección de obras........................................................................... O 28.01.72 BOE 10.02.72 i CTE 

 

 

CONTROL DE QUALITAT 

 

-Control de Qualitat d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació ..................................        D 314/2006 

-Control de Qualitat a l’edificació.......................................................................... D375/88 DPTOP /DOGC 28.12.88, 24.02 

         89c,24.2.89,11.10.89,22.06.92 I 12.09.94 

-Autoritzación de uso de sistemas de forjados y estructuras para pisos y cubierta.......... RD 1630/80/BOE 8.08.80 

-Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i  

  cobertes i d’elements resistents components de sistemes.................................. D 71/95 DOGC 24.03.95 DO 31.10.95  

          DOGC 8.11.95d 

- Obligatorietat de fer constar en el programa de Control de Qualitat les dades  

  referents a l’autorització administrativa relativa a sostres i elements   resistents .........   O 18.03.97 DOGC 18.04.97 

   

- Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació   R 22.06.98 DOGC 3.08.98 

- Obligatoriedad d’homologació de los cementos destinados a la fabricación de     

  

   hormigones y morteros para todo tipo de obra y productos prefabricados ....................... RD 1313/88 BOE 4.11.88 

Modificació de referències a normesUNE BOE 30.06.89, 29.12.89, 3.07.90,11.02.92 

- Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los 

  cementos .......................................................................................................................... O 17.01.89 BOE 25.01.89 

- Homologación obligatoria de yesos y escaiolas para la construcción ............................. RD 1312/86 BOE 1.07.86 
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ACCESSIBILITAT 

 

- Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados....................................................................... Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrero 

- Codi d’accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 ............................... D 135/95 DBSGC/DOGC 28.04.95 i 

10.01.96c 

- Ley de integración social de los minusválidos ................................................................. Ley 13/82 PGE/BOE 30.04.82 

- Llei de promoció de l’accessibiliat i de supressió de barreres arquitectòniques....... Llei 20/91 PGC/DOGC 4.12.91 i 

9.12.91c 

 

ACCIONS A L’EDIFICACIÖ 

 

- NBE-AE-88  Acciones en la edificación.......... ................................................................. RD 1370/88 MOPU /BOE 17.11.88 

- NCSE-94  Norma de construcción sismoresistente : paret general y edificación..............RD 2543/94 MOPTMA/BOE 8.02.95 

- NRE-AEOR-93 Accions a l’edificació en els obres de rehabitació estructural dels  

   sostres d’edificis d’habitatges ......................................................................................................D 314/93 DPTOP /DOGC 29.12.93 

                                      O 18.01.94 DPTOP/DOGC 28.01.94  

 

ESTRUCTURES DE FÀBRICA 

 

- NBE-FL-90  Muros resistentes de fábrica de ladrillo........................................................ RD 1723/90MOPU /BOE 4.01.91 

- RL-88 Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en  

  obras de construcción....................................................................................................... O 27.07.88 MRCSG/BOE 2.08.88 i  

          25.11.94 

- RB-90 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de  

   hormigón en las obras de construcción..................................................................................... O 4.07.90/BOE 11.07.90  

 

            

ESTRUCTURES D’ACER  

 

- NBE-AE-95  Estructuras de acero en edificación........................................................ RD 1829/95 MOPU/BOE 18.01.96

  

- Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos  

  construidos o fabricados con acero u otros elementos ferrosos ....................................... RD 2552/85 MINER/BOE 3.01.86  

           

            

CIMENTS 

 

- RC-97  Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos RD 776/97MFeINER/BOE 

13.06.97, 

          22.06.93 i 2.08.93c. 

 

INSTAL.LACIONS D’ELECTRICITAT 

 

-Reglamento electrotécnico de baja tensión .........................................................................................RD842/2002 BOE224 de 18-9-2002 
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- Aplicació del Reglamento electrotécnico de baja tensión .................................................................. O 14.05.87 DIE / DOGC 12.06.87 i 

12.08.87 m. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación a la medida de aislamiento de las  

instalaciones eléctricas y verificación de estas con anterioridad a su puesta en servicio ................... R 30.04.74 MIN / BOE 7.05.74 

- ITC-MI-BT Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento electrotécnico de baja  

tensión .................................................................................................................................................. O 31.10.73 MIN / BOE 27 a 

31.12.73 diferents modificacions 

Instruccions interpretatives de la Generalitat de Catalunya, entre les quals cal destacar: 

- Instrucció interpretativa de la MI BT 010, capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques 

als edificis ............................................................................................................................................. Res. 17.11.92/ DOGC 8.01.93 

- Normas sobre conexiones de servicios eléctricos y su reglamento ................................................... RD 2949/82 MIE / BOE 12.11.82 i 

4.12.82, 29.12.82 i 21.02.83 c. 

- Normes particulars. Instal.lacions d’enllaç ......................................................................................... Res. Depart. Indústria 24.02.83 / 

DOGC 6.07.83 Normes internes de 

les Companyies que la Generalitat 

les va fer obligatòries. 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y  

centros de transformación .................................................................................................................... RD 3275/82 BOE 1.12.82 i 18.01.83 

c. 

- Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación ........................................ Res. 19.06.84 / BOE 26.06.84 

- Reglamento de contadores de uso corriente, clase 2 ........................................................................ RD 875/84 / BOE 12.05.84 i 

22.10.84 c. 

- Reglamento de líneas aéreas de alta tensión .................................................................................... D 3151/68 / BOE 27.12.68 i 8.03.69 

c. 

- NTE-IEB Instalaciones de electricidad : baja tensión  ....................................................................... O 13.04.74 MOPU 

- NTE-IEI Instalaciones de electricidad: alumbrado interior ................................................................. O 8.11.75 MOPU 

- NTE-IEI Instalaciones de electricidad: puesta a tierra ....................................................................... O 13.03.73 MOPU 

 

 

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

- NBE-CPI-96 Condiciones de pretección contra incendios en los edificios ........................................ RD 21.77/96 MOPU / BOE 29.10.96 

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios ........................................................... RD 1942/93 / BOE 14.12.93 

- Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis ............................................ D 241/94 PGC / DOGC 30.09.94 i 

30.01.95 

 

INSTAL.LACIONS DE COMUNICACIONS 

 

- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación ........ RD-Ley 1/98 BOE 28.02.98 

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 

de equipos y sistemas de telecomunicaciones .................................................................................... RD 279/99 BOE 9.03.99 

- Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis 

per cable als edificis ............................................................................................................................. D 172/99 / DOGC 7.07.99 

- Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al 

servei de telecomunicacions per cable ................................................................................................ D 116/2000, DOGC 27.03.00, 

DOGC 23.05.00 c. 

- Norma tècnica de les infraestructures comunes als edificis per a la captació, adaptació, i 

distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents 

d’emissions terrestres i de satèl.lit ....................................................................................................... D 117/2000, DOGC 27.03.00, 

DOGC 23.05.00 c. 
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AIGUES 

 

AIGUA REUTILITZADA PER A REG 

Criteris sanitaris de reutilització d’aigües residuals depurades, Direcció General de Salut Pública, Departament de 

Sanitat i Seguretat Social, Generalitat de Catalunya. 

Prevenció i risc sanitari derivat de la reutilització d’aigües residuals depurades com a aigües de reg.  Direcció General 

de Salut Pública, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Generalitat de Catalunya, 1994. 

 

AIGUA POTABLE 

Reial Decret 1138/1990. Reglamentació tecnicosanitària per al proveïment i control de qualitat de les aigües potables de 

consum públic (BOE del 20 de setembre de 1990). 

 

ÀRIDS 

 

TOT-U 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 

aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), 

O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10 

 

3.3.7. GRAVES-CIMENT 

PG 4/88: Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, amb esmenes de l’Ordre ministerial 

del 8 de maig de 1989 (BOE del 18 de maig de 1989) i l’Ordre ministerial del 28 de setembre de 1989 (BOE del 24 

d’octubre de 1989). 

 

 

MATERIAL VEGETAL 

 

QUALITAT GENERAL 

NTJ 07A: Subministrament del material vegetal. Qualitat general, 1993. 

 

ARBRES 

NTJ 07D: Arbres de fulla caduca, 1996 

NTJ 07E: Arbres de fulla persistent, 1997. 

 

CONÍFERES         

NTJ 07C: Coníferes i resinoses, 1995. 

 

PALMERES 

NTJ 07P: Palmeres, 1997. 

 

 ARBUSTS 

NTJ 07F: Arbusts, 1998.  

NTJ 07R: Rosers, 1994. 

 

PLANTES ENFILADISSES 

NTJ 07I: Enfiladisses, 1995. 

NTJ 07R:Rosers, 1994. 
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LLAVORS 

NTJ 08S: Implantació del material vegetal. Sembres i gespes, 1993. 

Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació (BOE del 15 de juliol de 1986), Reglament tècnic de control i certificació de 

llavors i plantes farratgeres. 

Normes ISTA (International rules for seed testing, International Seed Testing Association). 

 

PA D’HERBA 

NTJ 08S: Implantació del material vegetal. Sembres i gespes, 1993. 

Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació (BOE del 15 de juliol de 1986), Reglament tècnic de control i certificació de 

llavors i plantes farratgeres. 

 

 

ADOBS I ESMENES 

 

Ordre ministerial de 14 de juliol de 1988 (BOE de 10 d’agost), que desenvolupa el Reial Decret 72/1988. 

En tots aquests productes el contingut en metalls pesants no ha de superar els màxims establerts. 

Han d’ajustar-se en tot a la normativa vigent del Ministeri d’Agricultura i a qualsevol altra que es dicti posteriorment. 

 

PRODUCTES PLAGUICIDES 

 

a) Legislació de la Unió Europea 

Directiva 79/117, que limita l’ús dels plaguicides clorats. Complementada per les directives següents: 83/131, 85/298, 

86/214, 86/355, 87/181, 87/477, 89/365, 90/533 i 91/188. 

Directiva del Consell 76/895, modificada i ampliada amb posterioritat per la 80/428, 82/528, 88/298, 89/186, que fixa la 

quantitat màxima de productes fitosanitaris autoritzats, el límit màxim autoritzat (LMA). 

Directiva 76/464, sobre la perillositat d’abocar productes en el medi aquàtic. 

Directiva 8/68 ampliada posteriorment amb la 86/280, que ens parla de la possible contaminació de les aigües 

subterrànies amb els fitosanitaris. 

Directiva 80/778, de la protecció de les aigües destinades a l’ús humà. 

Directiva 86/280, que fixa la qualitat dels residus per a determinades substàncies perilloses que figuren a la llista de la 

Directiva 76/464, ampliada posteriorment amb la 88/437. 

 

Directiva 91/414, referent a la comercialització dels productes fitosanitaris. 

 

b) Legislació de l’Estat espanyol 

Decret del Ministeri d’Agricultura, del 19 de setembre de 1942 (BOE del 23 d’octubre de 1942), sobre la fabricació i 

comerç de plaguicides. 

Ordre del Ministeri d’Agricultura, del 31 de gener de 1973 (BOE del 19 de març de 1973), sobre la classificació de 

productes fitosanitaris i la seva perillositat per a la fauna silvestre. 

Ordre del Ministeri d’Agricultura (BOE del 17 d’octubre de 1973), sobre l’aplicació d’herbicides hormonals. 

Ordre del Ministeri d’Agricultura, del 4 de desembre de 1975 (BOE del 24 de desembre de 1975), que restringeix l’ús de 

productes d’elevada persistència.rdre del Ministeri d’Agricultura, del 19 de desembre de 1975 (BOE del 19 de desembre 

de 1975), que regula l’ús de productes fitosanitaris que afecten la fauna silvestre. 

Ordre de la Presidència del Govern, del 29 de setembre de 1976 (BOE de l’11 d’octubre de 1976), per la qual es regula 

la fabricació, el comerç i l’ús dels productes fitosanitaris. 
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Ordre del Ministeri d’Agricultura, del 26 de maig de 1979 (BOE del 8 de juny de 1979), sobre la Utilització de productes 

fitosanitaris. 

Reial decret del 30 de novembre (BOE del 24 de gener de 1984), pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària 

per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.  

Reial decret del 28 d’octubre de 1984 (BOE del 7 de novembre de 1984), pel qual s’aprova la Reglamentació sobre la 

fabricació de substàncies noves i la classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses.  

Reial decret del 4 de desembre de 1985 (BOE del 31 de desembre de 1985), sobre l’aplicació de la Reglamentació 

tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides. 

Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, del 29 de febrer de 1986 (BOE de l’1 de març de 1986), d’aplicació 

de les directives europees de perillositat de productes. 

Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, del 7 d’octubre de 1989 (BOE del 13 d’octubre de 1989), per la 

qual es prohibeixen alguns productes que contenen segons quines matèries actives. 

Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de l’1 de febrer de 1991 (BOE del 12 de febrer de 1991), sobre la 

comercialització i utilització de certs productes fitosanitaris. 

Reial decret del 9 de febrer de 1991 (BOE del 15 de febrer de 1991), pel qual es modifica la Reglamentació 

tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització dels productes fitosanitaris. 

 

c) Legislació de la Generalitat de Catalunya 

Ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 25 d’abril de 1985 (DOGC núm. 550), per la qual es regula 

la utilització de les substàncies tòxiques per a les abelles. 

Ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 3 de novembre de 1989 (DOGC núm. 1225), per la qual es 

prorroga el termini perquè les persones o empreses actualment inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis 

Plaguicides actualitzin la seva inscripció, segons el que disposa l’Ordre del 30 de setembre de 1988 del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DOGC núm. 1050). 

Decret del 22 de gener de 1991 (DOGC núm. 1411), sobre prevenció i lluita de les plagues forestals. 

 

 

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 

 

UNE 53112: Plásticos. Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no plastificado para conducción de agua a presión, 

1988. 

UNE 53131: Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos de ensayo, 

1990. 

UNE 53177-1: Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones a presión. 

Unión por adhesivo o rosca. Cotas de montaje, 1989. 

UNE 53177-2: Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones a presión. 

Unión por junta elástica. Cotas de montaje, 1989. 

UNE 53188-1: Plásticos. Materiales termoplásticos a base de polietileno y copolímeros de etileno. Parte 1: Designación, 

1991. 

UNE 53367: Plásticos. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para ramales de microirrigación. Características y 

métodos de ensayo, 1990. 

UNE 53375: Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono de poliolefinas y sus transformados, 1983. 
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ISO 161-1: Tubs amb materials termoplàstics per al transport de fluids. Diàmetres exteriors nominals i pressions 

nominals. Part 1: Sèries mètriques, 1996. 

 
MAQUINÀRIA PER AL MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS 

 

NTJ 14B: Manteniment de palmeres, 1998. 

NTJ 14C, Part 2: Manteniment de l’arbrat. Poda, 1998. 

NTJ 14C, Part 3: Manteniment de l’arbrat. Altres operacions, 1999. 

NTJ 14G: Manteniment de gespes no esportives i prats, 1997. 

Reial decret del 27 de novembre de 1992 (BOE de l’11 de desembre de 1992), pel qual es dicten les disposicions 

d’aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre 

màquines. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ANNEX  

 

 



Proposta per a  la naturalització de l'estany ornamental
del parc de Can Feliu (Sant Quirze del Vallès) 

La proposta de naturalització té com a objectiu l'augment de la biodiversitat de la
làmina d'aigua del parc, un increment de la qualitat de l'aigua i una millora estètica
gràcies a la planta aquàtica. 

Proposem tres accions:

1. La construcció de 5 jardineres submergides, fetes de pedra i on es plantarà
una sèrie d'espècies de flora aquàtica autòctona.

2. Introducció de macroinvertebrats per millorar la qualitat de l'aigua.

3. Aportació de Chara vulgaris, alga de port semblant a les fanerògames, amb
gran capacitat depurativa i estructura idònia per servir com refugi.

Amb  aquestes  mesures  probablement  esdevé  innecessari  el  sortidor  d'aigua,
principalment si es connecta la bassa amb la font del costat, com està previst.

Les jardineres que proposem són circulars d'un metre de diàmetre interior, fetes
de pedra, totalment submergides. Les pedres es lligaran entre si amb ciment de
forma que quedin totalment compactades, reomplint els forats grans que quedin
entre pedra i  pedra,  per tal  de no deixar  escapar els adobs o fertilitzants que
s'incorporaran al sediment on aniran arrelades les plantes aquàtiques.

Les espècies que proposem són:

 Dues jardineres amb 10 peus de lliri groc per jardinera (Iris pseudacorus)

 Dues jardineres amb 5 peus de nenúfar per jardinera (Nymphaea alba)

 Una jardinera amb 10 peus de Sparganium erectum 
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               Lliri groc                                                   Nenúfar                                             Sparganium erectum

         Iris pseudacorus                                       Nymphaea alba                       

Pel que fa als macroinvertebrats, proposem la introducció d'odonats, cladòcers i
altres  invertebrats  aquàtics,  la  presència  dels  quals  és  imprescindible  per  a
l'equilibri de l'ecosistema que representa l'estany.

L'asprella (Chara vulgaris), a més de depurar l'aigua, conforma un refugi per a
molts organismes aquàtics i és un bon suport per a les postes dels amfibis.
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La disminució o supresió del  cabal  del  sortidor,  gràcies a aquestes mesures i
l'aportació  provinent  de  la  canalització  de la  font,  representarà  un estalvi  tant
d'aigua com energètic, sense afectar el bon funcionament de l'equilibri de l'estany,
sempre i quan no es pertorbi aquest equilibri a causa de la introducció d'espècies
forànies.

També  aconsellem  reduir  la  zona  ocupada  pel  canyís  mitjançant  varies
desbroçades anuals.

Pressupost nº: 30/16

Galanthus

C/Juià,46. 17460 CELRÀ
G62255815

Client: 

Estudi Martí Franch
Arquitectura del paisatge SL

Conceptes Preu
unitari Unitats Import €

Plantes per a les jardineres de pedra 75 5 375
Sauló garbellat 650 Kg 40 1 40
Substrat universal 50 l 7 20 140
Plantació 30 6 hores 180
Aportació invertebrats i altres 30 3 hores 90
Desplaçament i transports 160 1 160

Base 
Imposable 985

La proposta econòmica puja a un total de nou-cents vuitanta-cinc Euros (985 € )
IVA no inclòs. La construcció de les jardineres va a càrrec del client.

Sergi García Rodríguez

Celrà, a 19 de juliol de 2016
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