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I- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RESERVAT DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE 
L’ARBRAT VIARI, DELS PARCS I JARDINS MUNICIPALS I DE LES ZONES DE JOCS 
INFANTILS DE BLANES, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

1. Aquest Plec té per objecte la contractació del servei de conservació, manteniment i 
neteja dels parcs, passeigs, jardins municipals, parterres, arbrat viari i jardineres 
configuradors del verd urbà de la ciutat de Blanes, relacionats a l’Annex 3.1 d’aquest 
Plec,  i del manteniment i conservació de les zones de jocs infantils relacionades a 
l’Annex 3.3, així com elements de jardineria a situar en fires, actes públics, festes, 
exposicions, etc. 

Aquests treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les condicions establertes en el Plec 
de prescripcions tècniques (en endavant PPT). 

2. Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà per allò establert en aquest Plec, 
per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i pel Reial Decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques.  

3. Aquest contracte s'adjudicarà pel procediment obert previst en els articles 141 a 145 
LCSP. 

4. De conformitat amb la disposició addicional setena de la Llei 30/2007, es reserva la 
participació en aquest procediment d’adjudicació a Centres Especials de Treball.  
5. L’objecte del contracte correspon al codi 96.09.19 (Otros servicios diversos n.c.o.p.)  
de la nomenclatura de la Classificació Estadística de Productes per Activitats CPA-2008. 

 

6. Aquest contracte no té incidència en matèria de protecció de dades. 

 

2. PREU 
El preu màxim del contracte és de 806.400,00 euros anuals, dels quals 695.172,42 euros 
corresponen a base i 111.227,58 euros corresponen al 16% d’IVA.  

El preu del contracte anirà a càrrec de la partida 40.432.22700 del pressupost de 2009  i 
s’incorporarà als projectes de pressupost futurs consignació adequada i suficient per 
atendre l’adjudicació del present contracte. La despesa quedarà subordinada al crèdit 
pressupostari que per a cada exercici s’autoritzi.  

Les ofertes presentades pels licitadors hauran de desglossar el preu total del contracte 
amb l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent.  

S’entendrà que les propostes dels licitadors inclouen totes les despeses directes i 
indirectes que el contractista ha de realitzar per la normal execució del servei, les taxes 
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per prestacions dels treballs d’inspecció i direcció del servei i qualsevol altre que resulti d’aplicació 
segons les disposicions vigents, i tota classe d’impostos i llicències , llevat de l’IVA, que figurarà 
en quantitat apart.  

3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  
A efectes del que disposa l’article 76 de la LCSP i atès que la durada del contracte s’estableix en 
2 anys amb una possible pròrroga o pròrrogues de fins a 2 anys més, el valor estimat del 
contracte és de 2.780,689,68 euros, IVA exclòs, sense tenir en compte les revisions de preus.  

4. DURADA DEL CONTRACTE I PRESTACIÓ DEL SERVEI  
Aquest contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des de la data que s’estableixi en el 
contracte. . El contracte es podrà prorrogar abans de la seva finalització per mutu acord de les 
parts i previ acord de la Junta de Govern Local, atenent els informes tècnics emesos 
favorablement, sense que les seves pròrrogues puguin ser superiors a dos anys.  

El nou adjudicatari haurà d’iniciar la prestació del servei dintre dels trenta dies naturals següents 
a la formalització del contracte. Tanmateix, els licitadors en els seves propostes podran proposar 
iniciar el servei en un temps menor.   

5. REVISIÓ DE PREUS  
El preu s’actualitzarà tenint en compte com a referència l’índex general nacional de preus al 
consum, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística. De conformitat amb el que estableix l’art. 78 
LCSP, la revisió no podrà superar el 85 per cent de variació experimentada per l’índex adoptat.  

6. EMPRESES LICITADORES  
D’acord amb l’establert en la Disposició addicional setena de la Llei 30/2007, de contractes del 
sector públic, es reserva la participació en el procediment d’adjudicació d’aquest contracte a 
Centres Especials d’Ocupació (almenys el 70 per cent dels treballadors afectats han de ser 
persones amb discapacitat que, a causa de l’índole o la gravetat de les seves deficiències, no 
puguin exercir una activitat professional en condicions normals).   

Els proposants han de figurar inscrits en el Registre de Centres Especials de Treball del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya o organisme similar d’altres Comunitats 
Autònomes.  

7. DOCUMENTACIÓ I OFERTES  
Els licitadors hauran de presentar les proposicions en un sobre tancat en el que hi figurarà la 

inscripció:  

“PROPOSICIÓ PER PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE RESERVAT DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’ARBRAT VIARI, DELS 
PARCS I JARDINS MUNICIPALS DE BLANES”.   
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)  Tel. 972 37.93.00 - Telefax 972 35.06.77  Correu electrònic: ajuntament@blanes.net  



 
 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)  Tel. 972 37.93.00 - Telefax 972 35.06.77  Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 7

AJUNTAMENT  

DE 

BLANES 

 Dintre d’aquest sobre més gran hi haurà dos sobres (A i B), tancats amb la mateixa 
inscripció anterior, un subtítol i el nom de la persona o de l’empresa licitadora.  En el 
sobre A s’hi inclourà la documentació administrativa exigida per prendre part en el 
concurs i en el sobre B, les referències tècniques i la proposta econòmica. 

Tots els sobres estaran signats pel licitador o per la persona que el representi. 

 

• EMPRESES INSCRITES EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES 
LICITADORES 

De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, les 
empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi 
figuren.  

L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que 
correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el procediment 
d’adjudicació en curs.  

Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que 
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació 
empresarial; l’alta en l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si 
escau, la declaració d’exempció.  

Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la qual no 
es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que 
estableix l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, 
especialment, segons la qual està al corrent en el compliment tant de les obligacions 
tributàries com de les relatives a la Seguretat Social.  

Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no 
han de presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació que 
figurin en l’esmentat Registre.  

 

7.1. Sobre A. Documentació administrativa. 

S’hauran de presentar originals o còpies que tinguin caràcter d’autèntiques, d'acord a 
la legislació vigent, dels següents documents acreditatius:  

1. Índex.- Una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre. 

2. Personalitat Jurídica i capacitat d’obrar.- La capacitat d'obrar dels empresaris que 
siguin persones jurídiques, s’acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de 
modificació, en el seu cas, inscrites degudament en el Registre Mercantil, quan aquest 
requisit sigui exigible d’acord a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, la 
capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatut o 
acte fundacional, en el qual constin les normes per les que es regula la seva activitat, 
inscrits, si s’escau, en el corresponent Registre oficial. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la Comunitat 
Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acreditarà mitjançant 
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la inscripció en els Registres o presentació de les certificacions que s’indiquen a l’annex I 
del RGLCAP, en funció dels diferents contractes. 

Les persones físiques o jurídiques que no pertanyin a la Unió Europea hauran de justificar 
mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que 
s’acompanyarà a la documentació que es presenti, que l’Estat de procedència de 
l’empresa estrangera admet a la vegada la participació d’empreses espanyoles en la 
contractació amb l’Administració i amb els ens, organismes o entitats dels sector públic 
assimilables als enumerats en l’art. 3, en forma substancialment anàloga. En els 
contractes subjectes a regulació harmonitzada es prescindirà de l’informe sobre 
reciprocitat en relació amb les empreses d’Estats signataris de l’Acord sobre Contractació 
Pública de l’Organització Mundial de Comerç, segons disposar l’art. 44 LCSP.  

En el supòsit de concórrer un empresari individual acompanyarà el Document Nacional 
d’Identitat i, en el seu cas, l'escriptura d'apoderament degudament legalitzada, o les 
seves fotocòpies, degudament autenticades. 

Quan es tracti de persones jurídiques, s’haurà d’acreditar que l’objecte social o l’activitat 
econòmica té relació directa amb l’objecte del contracte, d’acord amb els estatuts o regles 
fundacionals. 
3. Capacitat per a contractar.- Declaració responsable del licitador de no incórrer en cap 
de les prohibicions per contractar recollides a l'art. 49 LCSP, que comprendrà 
expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries, de les quotes a la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, 
d’acord amb l’Annex 1 d’aquest Plec.  

4. Representació.- Les persones que compareguin en nom d’altri hauran de presentar a 
l’efecte un poder bastant. Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de figurar 
inscrit al Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a acte concret no és necessària la 
inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb l'art. 94.1.5 del Reglament del Registre 
Mercantil. 

Els documents en què constin els poders del representant legal (escriptura de constitució 
de societat o escriptura d’apoderament) hauran d’ésser validats pel Secretari de la 
corporació o per funcionari lletrat. 

Quan sigui necessària la validació del poder pel Secretari de l’Ajuntament de Blanes, 
aquesta s’haurà de sol·licitar amb una antelació mínima de dos dies a la data de 
lliurament de la mateixa. 

 

5. Solvència.- Cal incloure els documents que justifiquin els requisits de solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional.  

� Solvència econòmica i financera: 

a) Justificant d’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 
600.000 euros, o proposta d’assegurança, la qual haurà de ser ferma abans de 
l’adjudicació definitiva del contracte en cas de resultar adjudicatari provisional. 

L’assegurança haurà d’estar vigent durant tot el termini d’execució del contracte. 

b) En el cas de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals, o del seu 
extracte, corresponents als tres darrers exercicis, degudament acreditada per 
l’organisme corresponent. Els empresaris no obligats a presentar  els comptes en 
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Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de 
comptabilitat degudament legalitzats.   

 

c) En el cas de persones físiques, presentació de les tres darreres declaracions d’IRPF, 
degudament acreditades per l’organisme corresponent. 

 

Si per raons justificades,  l’empresari no pot facilitar les referències sol·licitades, aquest 
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per qualsevol altra 
documentació considerada com suficient per l’òrgan de contractació.  

 
� Solvència tècnica: 
a) Els licitadors hauran d’acreditar haver realitzat anteriorment i com a mínim durant tres 

anys treballs similars en municipis de característiques semblants a les de Blanes. Per 
a la seva acreditació s’haurà de presentar certificats emesos per les entitats 
adjudicadores o fotocòpia compulsada dels acords d’adjudicació.  

b) Descripció de l'equip tècnic de l'empresa i indicació dels tècnics que quedaran 
vinculats al present contracte. Titulacions acadèmiques i professionals i “currículum 
vitae” degudament signats de l’empresari i del personal de direcció de l’empresa.  

c) Descripció dels equipaments tècnics i fotografies dels mitjans de que disposa 
l’empresa per la prestació del servei. Dates de les revisions dels vehicles i 
maquinària. 

d) Els licitadors hauran de comprometre’s a destinar a l’execució del contracte com a 
mínim els mitjans materials establerts a l’annex 5, ja sigui a títol de propietat o de 
lloguer.  

 

6. Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa de 
sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes 
les incidències que de manera directa o indirecte es podessin produir per raó del 
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui 
correspondre al licitant.  

 

7.2. Sobre B. Referències tècniques i proposta econòmica. 

El sobre s’indicarà amb el subtítol “REFERÈNCIES TÈCNIQUES I PROPOSTA 
ECONÒMICA” i contindrà la relació numerada de la documentació inclosa.  
 
a) Pel que fa a les referències tècniques, el licitador haurà de presentar una memòria 

explicativa,  signada pel proponent, i la documentació, original o en fotocòpia 
legitimada, justificativa dels elements que serviran de base per a la valoració de la 
proposició. 

 

La memòria haurà de detallar el següent:   
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a. Característiques tècniques del material que es preveu afectar a la prestació 
del servei  

b. Oferta de millores o ampliació de les característiques del projecte d’explotació i 
de la dotació de personal i de material de la contracta, respectant les 
prestacions i dotacions mínimes que estableix aquest Plec. 

 

c. Organització i planificació del servei, que haurà d’incloure:  

• Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte. 

• Relació dels llocs de comandament previstos a tots els nivells, amb les 
seves funcions generals. - Recursos mecànics de l’empresa i zona 
d’utilització. 

• Planificació operativa quinzenal dels itineraris i tasques assignades i 
mètodes de control emprats, proporcionant a temps, totes les dades 
demanades per l’Ajuntament, per portar a terme controls dels serveis, i 
també l’oportuna justificació dels serveis realitzats. 

• Model de fulls diaris d’incidències i model de planificació setmanal de 
les tasques a realitzar. 

• Gestió de personal i assegurances socials. 

• Altres. 

 

 

Els concursants han de preveure com a mínim possibles serveis d’emergència, valorant-
se de forma especial les propostes d’actuacions en situacions de prevenció d’incendis en 
zones verdes i altres situacions extraordinàries. 

 

b) La proposta econòmica es presentarà, redactada d'acord amb el model de l’Annex 2  
del present plec i haurà de detallar el  pressupost anual del servei i la quantificació 
econòmica del servei d’emergències previst en la clàusula 3.4 del PPT.  

 

Cada licitador només podrà presentar una sola proposta, independentment del nombre de 
dependències on aquesta pugui ésser presentada. Igualment, cap licitador no podrà 
participar en cap proposta en agrupació temporal amb altres, si ho ha fet individualment, 
o figura a més d'una unió temporal. L’incompliment d’aquest principi donarà lloc 
automàticament a la desestimació de totes les propostes que hagi presentat. 

Tots els documents que contingui la plica hauran d’estar signats pel proponent. 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants i/o alternatives. 
 

7.3. Lloc de lliurament 
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Els sobres indicats anteriorment, s’hauran de lliurar acompanyats d’una instància al 
Registre General de l’Ajuntament de les 8:30 h a les 14:30 h, de dilluns a divendres, i 
dissabtes de les 9:30 a les 13:30 h, excepte festius al municipi, durant el termini de vint-i-
cinc dies naturals, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, o enviats per correu dins del termini assenyalat 
anteriorment. Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar. 

Si les propostes s’envien per correu, el proponent haurà de justificar la data de lliurament 
a l’oficina de correus i comunicar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta 
mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu electrònic si en coneix l’adreça, el mateix dia. En 
cas contrari no s’admetrà la proposta si l’òrgan de contractació la rep amb posterioritat a 
la data de finalització del termini. No obstant això, si transcorreguts 10 dies naturals 
següents a la indicada data encara no s’ha rebut la proposta, aquesta no serà admesa. 

 

8. LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
Es constituirà la Mesa de contractació de conformitat amb la Disposició addicional segona 

10 de la LCSP, amb la composició que determina l’art. 21 del RD 817/2009, de 8 de maig, 

pel que es desenvolupa la LCSP. 

 

Estarà presidida per l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui i integrada pels 
següents quatre vocals: 

 

- El Secretari o persona en qui delegui 

- L’interventor o persona en qui delegui 

- La cap del Servei de Medi Ambient o persona en qui delegui 

- La tècnica de Contractació  o persona en qui delegui  

Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.  

 

 

 
9. CRITERIS DE  VALORACIÓ 
 

Els criteris de valoració, amb una puntuació màxima de 100 punts, per ordre decreixent 
d'importància i ponderació són els següents: 

 

 
Concepte 

 
Puntuació 
màxima 
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1. Oferta econòmica.  
 
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el preu de licitació.  
L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. 
La resta d’ofertes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la 
següent fórmula:  
 
[ (pressupost tipus de licitació – oferta valorada) x 45 ] 
 
 (pressupost tipus de licitació – millor oferta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
45 punts 
 
 
 

 
2.  Proposta tècnica del servei  
 

- Estructuració i planificació del servei............................ fins a 20 punts 
 

- Metodologia per donar resposta a urgències, imprevistos i treballs a 
fons .............................................................................. fins a 15 punts 

 
- Descripció del sistema de gestió d’incidències (es valoraran els mitjans 

que es posin a disposició de l’Ajunament pel seguiment de les 
incidències) .............................................................. fins a 10 punts 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
45 punts 

 
 
3. Per la presentació de millores 
 
Es valorarà la presentació de millores relacionades amb l’objecte del 
contracte. 
La Mesa de contractació decidirà si accepta o no les millores presentades.  

 
 
 
 
 
 
 
10 punts 

 

    12 
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Amb posterioritat a l’obertura de pliques es podran demanar aclariments o informacions 
ampliades als licitadors, però aquestes no podran implicar una millora de les ofertes 
presentades inicialment, en cap cas. 

Es determinarà la puntuació final de cada oferta com a suma de les diferents puntuacions 
dels apartats anteriors i serà el proposat per a la seva adjudicació el projecte que obtingui 
la puntuació més alta. 

 

 

10. EXAMEN DE LES PROPOSTES 
 

del sobre A. Si s’han presentat proposicions per correu, la Mesa es reunirà acabat el 
termini de deu dies establert per rebre aquestes proposicions (si fos dissabte o festiu 
passarà a la mateixa hora del dia hàbil següent). Si s’observen defectes u omissions 
subsanables, atorgarà un termini màxim de 3 dies hàbils per esmenar-los. 

Una vegada qualificada la documentació i un cop subsanats els defectes o les omissions, 
la mesa determinarà les empreses que s’ajusten als criteris de selecció tal com fa 
referència l'art. 130 de la Llei 30/2007, i determinarà els licitadors admesos al 
procediment, els rebutjats i les raons del rebuig. 

De conformitat amb els articles 43 a 53 LCSP, l’òrgan i la mesa de contractació podran 
reclamar a l’empresari aclariments sobre els certificats i documents presentats o requerir-
lo per tal que en presentin d’altres de complementaris, en aquest cas s’haurà de 
complimentar en el termini de cinc dies sense que es pugui presentar després de declarar 
admeses les ofertes d’acord el que disposa l’article 83.6 del RGLCAP. 

Posteriorment, en acte públic, es procedirà a l’obertura dels sobres B, corresponents a les 
referències tècniques i proposició econòmica dels licitadors. 

La Mesa de contractació avaluarà les ofertes presentades d’acord amb els criteris 
establerts en aquest plec.  

La Mesa formularà la proposta que consideri convenient a l’òrgan de contractació. Abans 
de formular la proposta, la Mesa sol·licitarà els informes tècnics que consideri necessaris 
que tinguin relació amb l’objecte del contracte. 

La Mesa de Contractació, d’acord amb el que disposa l'art. 295 de la LCSP elevarà les 
propostes presentades, juntament amb l’acta i la proposta d’adjudicació a l’òrgan de 
contractació. 
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11. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 
L’òrgan de contractació, previs els informes tècnics corresponents, adjudicarà el contracte 
en el termini màxim d’un mes, a comptar des de l’obertura de les proposicions. Si en 
aquest termini no es dicta l’adjudicació, l’empresari té dret a retirar la seva proposició.  

L’adjudicació provisional l’acorda l’òrgan de contractació en resolució motivada, que s’ha 
de notificar als candidats o licitadors i publicar-se en un diari oficial o en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació, i és aplicable el que preveu l’article 137 quant a la 
informació que se’ls ha de facilitar encara que el termini per remetre-la és de cinc dies 
hàbils.  

 

12. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 
L’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no es pot produir abans que transcorrin 
quinze dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquella en un diari oficial 
o en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació.  

Durant aquest termini, l’adjudicatari provisional ha de presentar la documentació 
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva d’acord amb allò estipulat a la 
clàusula següent. 

Per acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social s’haurà 
de presentar original o còpia autèntica de la certificació administrativa expedida per 
l'òrgan competent acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 
amb la Seguretat Social. Així mateix l’Ajuntament comprovarà que el licitador es trobi al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries sol·licitant certificat acreditatiu a 
l’Agència Tributària. S'entendrà que les empreses es troben al corrent quan concorrin les 
circumstàncies assenyalades als articles 13 i 14 del RGLCAP. 

Així mateix, l’adjudicatari haurà d’estar donat d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques 
en l’epígraf corresponent de les Tarifes de l’IAE (RDL 1175/1990, de 28 de setembre, pel 
que s’aproven les tarifes i la instrucció de l’Impost s/Activitats Econòmiques). 
L’adjudicatari haurà de presentar la declaració d’alta en l’AEAT, ja sigui mitjançant el 
Model de Declaració Censal 036 o el Model 840 de l’IAE i alta censal de l’IAE (imprès 
d’alta a la matrícula d’aquest Impost, referida a l’exercici corrent, o el darrer rebut amb 
una declaració responsable de no haver-se donat de baixa, de l’epígraf adient per 
l’objecte del contracte). 

L’adjudicatari haurà de presentar la pòlissa d’assegurança exigida, en cas que aquesta 
no s’hagi presentat amb la documentació administrativa.  

En el cas que el contracte s’adjudiqui a una Agrupació d’Empreses haurà d’acreditar-se la 
seva constitució, en escriptura pública, dins el termini atorgat per a la formalització del 
Contracte, i NIF assignat a l’Agrupació. 

 

13. GARANTIA DEFINITIVA  
Una vegada publicada l’adjudicació provisional, l’adjudicatari ha de constituir en el termini 
de deu dies hàbils una fiança definitiva del 5 per 100 de l’import d’adjudicació del 
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contracte, IVA exclòs. La garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes 
establertes en l’art. 84 LCSP, amb els requisits establerts en l’art. 55 i ss del RGLCAP o 
mitjançant la garantia global amb els requisits establerts en l’art. 86 LCSP. Si no es 
compleix aquest requisit per causes imputables al mateix, es declararà resolt el contracte.  

La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts en l’art. 88 LCSP.  

La devolució i cancel·lació de les garanties s’efectuarà de conformitat amb l’establert en 
els arts. 90 LCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP.  

Quan, com a conseqüència d’una modificació del contracte, es produeixi una variació en 
el preu, s’haurà de reajustar la garantia en el termini de quinze dies comptats des de la 
data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.  

 

14. TERMINI DE GARANTIA 
Finalitzada la durada del contracte i previ informe dels serveis tècnics municipals 
acreditatiu de què les prestacions objecte del contracte s’han acomplert correctament, es 
proposarà a la Junta de Govern Local acord de devolució de la garantia definitiva 
esmentada en el punt anterior. 

 

15. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

D’acord amb l’article 140 LCAP, el contracte s’ha de formalitzar en document 
administratiu dins el termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’adjudicació definitiva i aquest document és títol suficient per accedir a qualsevol registre 
públic. No obstant això, el contractista pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura 
pública, i són a càrrec seu les despeses corresponents.  

Si per causes imputables al contractista no es pot formalitzar el contracte dintre del 
termini assenyalat, aquest es resoldrà amb pèrdua de la fiança i indemnització dels danys 
i perjudicis ocasionats. En aquest cas, es podrà adjudicar al licitador o als licitadors 
següents a aquell,  per ordre de les seves ofertes, comptant amb la conformitat del nou 
adjudicatari. 

 

16. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI  

16.1 Compliment legislació laboral. Seguretat i salut en el treball.  
L’adjudicatari està obligat al compliment de la normativa i les disposicions aplicables en 
matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball. 

En el cas que ho exigeixi la legislació sectorial vigent en matèria de seguretat i salut en el 
treball, l'adjudicatari, en un termini màxim de deu dies naturals, a comptar des del 
següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l'inici dels treballs, 
restarà obligat a elaborar i trametre al Departament promotor de la contractació el Pla de 
Prevenció. 
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels discapacitats 



 
 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)  Tel. 972 37.93.00 - Telefax 972 35.06.77  Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 16

AJUNTAMENT  

DE 

BLANES 

i, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter 
d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la 
relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els 
treballadors d'un i d'altres. 

16.2 Obtenció de permisos.  
En cas que s’haguessin d’efectuar tasques de neteja en zones boscoses en èpoques 
considerades d’alt risc d’incendi d’acord amb la normativa vigent, la sol·licitud dels 
corresponents permisos anirà a càrrec de l’adjudicatari.  

16.3 Despeses a càrrec de l’adjudicatari.  
Seran a càrrec del contractista les despeses de publicacions d’anuncis i també les 
despeses de la formalització del contracte i totes aquelles altres que estiguin legalment 
establertes sobre aquestes matèries. 

 

17. RELACIÓ LABORAL DEL PERSONAL AMB L’EMPRESA 
Tot el personal que utilitzi el contractista per la prestació dels serveis objecte 
d’aquestalicitació, tindrà una dependència laboral del mateix, sense que per cap causa 
pugui el citat personal passar a dependre d’aquest Ajuntament. 

L’adjudicatari s’obliga al compliment exacte de totes les lleis i disposicions vigents en 
matèria social i laboral, i a tenir tot el personal degudament legalitzat, d’acord amb 
aquestes. En cas que l’Ajuntament ho sol·liciti la justificació s’efectuarà amb la 
documentació corresponent: alta a la SS, targes TC-1 i TC-2. 

 

18. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
1. El contracte s’ha d’executar amb subjecció a les clàusules d’aquest plec i del PTT, i 
d’acord amb les instruccions que doni l’Administració al contractista per a la seva 
interpretació. 

2. L’adjudicatari s’obliga a tenir en ple funcionament i a iniciar els serveis contractats a 
l’endemà de la signatura del contracte. 

3. L’execució del contracte es realitzarà amb risc i ventura de l’adjudicatari, i aquest no 
tindrà dret a indemnització per causa d’avaries, pèrdues o perjudicis ocasionats en 
l’explotació del servei. 

4. Una vegada adjudicat el contracte, caldrà que l’adjudicatari aporti documentació amb la 
formació i el nom de les persones adscrites a l’empresa i que té previst destinar a 
l’execució del contracte. 

5. La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil exigida ha d’estar vigent durant tot el 
termini d’execució del contracte. En qualsevol moment el responsable del contracte podrà 
sol·licitar al contractista que acrediti la vigència de l’esmentada pòlissa.  

 

19. DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament exercirà les atribucions de direcció i inspecció d’acord amb la legislació 
sobre règim local.  



 
 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)  Tel. 972 37.93.00 - Telefax 972 35.06.77  Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 17

AJUNTAMENT  

DE 

BLANES 

 

20. RESPONSABLE DEL CONTRACTE.  
1. L’Ajuntament designarà un membre del personal al seu servei i amb la titulació 
adequada perquè actuï com a responsable del contracte.  

2. Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte es notificaran 
al contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas d’urgència, el 
facultatiu podrà intervenir acreditant per escrit la seva designació a l’inici de les 
actuacions de seguiment davant del contractista o de qualsevol altre que pogués haver 
rebut la notificació. 

Llevat que es disposi una altra cosa al contracte, les actuacions posteriors del 
responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol moment de l’execució i sense 
necessitat de notificació prèvia al contractista. 

3. El responsable del contracte disposarà durant l’execució de totes les atribucions no 
reservades a l’òrgan de contractació ni a la direcció de l’execució i abastarà almenys els 
objectius i les funcions següents: 

A. Objectius: 

a. Garantir l’execució conforme al contracte. 

b. Precisar els termes de l’execució. 

c. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació contractada. 

d. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 
contractuals i traslladar la seva notícia a l’autoritat que correspongui. 

e. Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes i actes 
generals pressupostaris.  

B. Funcions: 

a. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte. 

b. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació. 

c. Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons 
correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa d’altres 
mesures. 

d. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcendent 
per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

e. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació i la 
direcció de l’execució del contracte 

4. Haurà de quedar constància formal i per escrit de les ordres que el responsable del 
contracte adreci al contractista.  

 

21. PAGAMENT DEL CONTRACTE  
El preu de la prestació del servei es satisfarà en dotze mensualitats. L'adjudicatari haurà 
de presentar les factures mensualment en el Registre municipal de Factures i 
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l'Ajuntament les pagarà als 60 dies des de la data d'entrada en el Registre, prèvia 
acreditació tècnica favorable. 

En cas d’incompliment en qualsevol de les prestacions definides en el contracte, 
s’avaluarà l’estalvi de cost que hagi suposat i el seu import es deduirà del preu mensual, 
sense perjudici que puguin ser d’aplicació les penalitats per incompliment definides en 
aquest Plec. 

 

22. MECANISMES DE CONTROL DEL CONTRACTE.  
El control per a la correcta execució del contracte es realitzarà de conformitat amb 
l’establert en la clàusula 22 del PTT.  

 

23. PENALITATS PER INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE 
S'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes tot 
seguit.  

Qualsevol altra incidència no prevista s’acollirà al que preveu la vigent Llei de contractes 
o normativa específica que sigui d’aplicació. 

 

a) Per incompliment o compliment defectuós. 

Tal com habilita l’article 196.1 de la LCSP, s'imposaran penalitats per incompliment o 
compliment defectuós si durant la seva execució el contracte no es presta d’acord amb 
les determinacions del Plec de prescripcions tècniques. 

Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu. En 
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. 
La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. 

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l'obligació que 
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes i de la prestació correcta del 
servei. 

En cas que l’incompliment hagués afectat l’estat de les plantacions, l’adjudicatari del 
contracte haurà de reposar gratuïtament a l’Ajuntament les plantes afectades en les 
condicions que contempla el Plec tècnic. 

Si es detecta l’ús de vehicles o maquinària en mal estat, sense haver passat les revisions 
i/o disposar dels permisos corresponents, haurà de ser substituïda de manera immediata 
per maquinària equivalent. Si es produeix demora per realitzar alguna actuació d’acord 
amb el calendari previst es considerarà directament com a incompliment greu. 

 

c) Per incomplir criteris d'adjudicació. 

Tal com habilita l’article 134.6 de la LCSP, s’imposaran al contractista penalitats per 
incomplir els criteris d'adjudicació si, durant l'execució del contracte o al temps de la seva 
recepció, s'aprecia que, per causes imputables al contractista, s'ha incomplert algun o 
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alguns dels compromisos assumits en la seva oferta, especialment els relatius al volum 
de mà d'obra a utilitzar en l'execució del contracte. 

Per a considerar que l'incompliment afecta a un criteri d'adjudicació caldrà que al 
descomptar-se un 25% de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri 
d'adjudicació incomplert, resultés que la seva oferta no hauria estat la millor valorada. 

Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu. En 
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. 
La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat. 

 

c) La gestió incorrecta dels residus. 

 La no separació dels diferents materials que puguin ser objecte de recollida selectiva, 
comportarà a l’adjudicatari una penalització, sense deixar de banda la possible incoació 
del corresponent expedient sancionador per incompliment de les Ordenances municipals i 
altres normatives d’aplicació, si així es considera oportú. 

Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu. En 
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. 
La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat. 

d) L’Ajuntament no pagarà l’actuació si degut a una realització deficient l’Ajuntament ha 
de contractar una altra empresa. L’adjudicatari del contracte haurà de pagar el cost 
d’aquests treballs + el 10% en concepte de danys i perjudicis. 

 

24. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  
 

L'adjudicatari s'obliga a admetre noves zones verdes que amb motiu de les ampliacions , 
expropiacions o adquisicions que l'Ajuntament realitzi es vagin incorporant a les 
superfícies objecte d'aquest contracte, sempre i quan el total de les incorporacions no 
superi el 20% de l’import d’adjudicació. 

 

Quan la incorporació d'aquestes noves zones verdes en el contracte no comporti 
augment de mitjans personals i/o materials, a efectes de major cost del contractista, 
aquestes noves zones hauran de ser admeses per l’adjudicatari, sense dret a rebre cap 
tipus de compensació econòmica per aquest augment de zones.  

 

Contràriament, quan aquesta inclusió de zones verdes comporti augment de personal i/o 
maquinària, es tindrà en compte a efectes de modificació del  contracte, en els termes 
previstos en l’article 282 de la Llei de contractes del sector públic.  

 

Els Serveis Tècnics de l'Ajuntament consideraran la conveniència, en el seu moment, 
d'augmentar o no els mitjans assignats a la contracta, amb motiu del possible increment 
originat per la previsió de noves zones enjardinades. 
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En cas que, per necessitats peremptòries del servei,  sigui imprescindible portar a terme 
la conservació de noves zones verdes cedides que comportin un increment de recursos, 
els quals l’Ajuntament en aquell moment no pugui assumir, l'empresa adjudicatària es 
farà càrrec de la conservació de les esmentades zones amb els mateixos mitjans de què 
disposi. 

 

 

25. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ 
1. Els drets i obligacions dimanants del contracte poden ser cedits per l’adjudicatari a un 
tercer sempre que es compleixin els requisits establerts en l’art. 209 LCSP.  

2. La contractació per part de l’adjudicatari de la realització parcial del contracte a tercers 
estarà subjecte als requisits establerts a l’art. 210 LCSP. 

 

26. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
Són causes de resolució del contracte les establertes en els articles 206 i 284 LCSP amb 
els efectes previstos en els arts. 207 i 285 LCSP i 109 a 113 del RGLCAP. 

 

27. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ 
1. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius 
i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. L’òrgan de contractació podrà 
modificar, per raons d’interès públic, els contractes, acordar la seva resolució i determinar 
els efectes d’aquesta, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes senyalats en 
la Llei 30/2007 de contractes del sector públic i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la llei de Contractes de les 
Administracions públiques. 

Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives 
d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius. 

2. Les qüestions litigioses que sorgeixin sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació 
competent i els seus acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que 
posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu de 
conformitat amb allò previst a la legislació Contenciosa Administrativa, això sens perjudici 
que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició, previst als art. 116 i 
117 de la Llei 30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú 
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 II. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

CAPÍTOL I CONDICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte  
El present Plec té per objecte la contractació dels treballs de conservació, manteniment i 
neteja dels parcs, passeigs, jardins municipals, parterres, arbrat viari i jardineres 
configuradors del verd urbà de la ciutat de Blanes, relacionats a l'annex 3.1 del present 
Plec i del manteniment i conservació de les zones de jocs infantils relacionades a l’annex 
3.3. 

Així com establir les condicions i qualitats mínimes que s’han de complir en el 
subministrament dels materials i en l’execució dels treballs. 

Aquest contracte inclou: el personal i els mitjans suficients per la realització d'un correcte 
manteniment, com també els materials necessaris per executar-lo i els mitjans tècnics i 
mecànics adients. Així mateix inclou una vigilància continuada de la totalitat dels espais a 
mantenir, amb la finalitat de detectar anomalies, desperfectes i possibles perills per a 
persones o bens, de manera que puguin ser resolts d'una forma immediata un cop hagin 
estat detectats. 

La relació de les funcions de conservació i manteniment que s'han de dur a terme en els 
espais verds contractats venen especificades al Capítol III del present Plec (PPT). 

Es preveu treballar sempre sota criteris sostenibles, de manera que qualsevol de les 
actuacions que es realitzin han de preveure els següents aspectes:  

• Consums controlats d’aigua  
• Gestió correcte dels residus generats.  
• El material vegetal de nova implantació ha de ser preferentment de clima 

mediterrani continental, i adaptat a les característiques climatològiques i 
fitogeogràfiques de Blanes. 

 

Article 2. Referències d’aplicació 
A més del que s’exposa en el Plec i la legislació vigent que afecti a les corporacions 
locals, seran d’aplicació: 

• Lleis, decrets, ordres i normatives sobre seguretat i salut en el treball. 

• Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. 

• Mètode per a la valoració d’arbres i arbustos ornamentals. Norma Granada (última 
revisió). 

• Registre de productes fitosanitaris del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat de Catalunya, normes i legislació actuallizada sobre plaguicides i el 
seu ús. 

• Guia d'herbicides i fitoreguladors del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat de Catalunya 
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• Plec de condicions tècniques de partides d’obra d’urbanització. Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya (ITEC, última actualització). 

• Normatives, ordres, etc. en relació a la propagació de plagues, passaport fitosanitari o 
quasevol altre que sigui d’aplicació en jardineria pública.  

 

CAPÍTOL II.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Article 3. Objecte del contracte, serveis i àmbit d'actuació 

3.1 Descripció 

L'objecte del present contracte és el descrit en la clàusula general primera del PPT. 

Els treballs que l'empresa ha de realitzar abasten les zones enjardinades públiques i les 
zones amb jocs infantils de la ciutat de Blanes, relacionades en l'annex 3 d'aquest Plec. 

En l'esmentat annex figuren per barris o sectors del municipi la ubicació de cada espai 
verd, i el tipus d’espai. Així mateix s’inclou un inventari de les plantes existents a cada 
zona i la relació dels equipaments de jocs infantils i mobiliari urbà associat. 

3.2 Zones no incloses 

L'Ajuntament si per necessitats del servei ho necessita, es reserva el dret i la possibilitat 
d'encarregar a l'empresa la conservació puntual o no d'altres zones verdes no incloses en 
el contracte. 

3.3. Treballs extraordinaris 

Si durant el desenvolupament de l’activitat de conservació dels espais públics enjardinats, 
fos necessari executar algun treball relacionat amb les labors de jardineria als espais 
assignats, i que tingués caràcter extraordinari, l’empresa restarà obligada a la seva 
execució, prèvia aprovació per part de l’Ajuntament de la valoració econòmica del mateix 
que hagi presentat l’empresa. No obstant, l’Ajuntament podrà assignar a una empresa 
tercera l’execució d’aquests treballs per raons econòmiques o de competència 
professional o d’oportunitat. 

3.4 Treballs d’obra nova 

L'Ajuntament podrà realitzar o fer realitzar a l'empresa adjudicatària totes aquelles 
tasques de jardineria que jutgi oportunes, ja siguin plantacions, obra civil, instal·lacions o 
infrastructures, sempre en benefici de l'espai verd, obligant-se l'empresa a portar a termini 
les habituals funcions de conservació. 

En el cas de fer encàrrec exprés a l'empresa, el preu d’aquest encàrrec es podrà fixar 
mitjançant preus contradictoris o es podran aplicar els preus unitaris i auxiliars publicats 
per ITEC (Institut de la Tecnologia i Construcció de Catalunya), vigents en la realització 
dels treballs de millora i obra nova. L’empresa pot presentar, doncs, en la seva proposta, 
una oferta a la baixa de totes les partides estipulades a partir dels preus vigents d’ITEC. 

3.5. Servei d’emergències 

Per tal de poder resoldre totes aquelles necessitats dins l’àmbit de la jardineria per 
causes de risc o d’emergència meteorològica o d’accidents d’altra índole, i fora de l’horari 
habitual del servei, s’estableix un servei d’emergències 24 hores, que contemplarà 
qualsevol actuació relacionada amb l’àmbit de la jardineria (sistemes de reg espatllats, 
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arbrat i/o brancam caigut per accidents, vent..), fora de l’horari del servei de manteniment 
diari (7:00 a 15.00 hores), incloent-hi períodes de vacances, nits, caps de setmana…. 

Aquest servei d’emergències 24 hores serà planificat i quantificat econòmicament apart, i 
dins l’oferta final presentada per l’empresa licitadora. Caldrà especificar el personal 
disponible, els medis i el plà d’actuació proposat en cas d’emergència (telèfons, 
seguiment...). 

Article 4. Organització del servei 

4.1 Pla de manteniment 

L'empresa executarà el Pla de manteniment necessari per al compliment del present Plec 
i esquematitzat a l'annex 4. En aquest pla s'hi inclouen les feines de conservació i els 
períodes en que aquestes s'han de realitzar per a cadascun dels tipus d'elements 
vegetals que es troben als jardins públics, objecte d'aquest contracte. 

El pla de manteniment té una aplicació de caràcter general i l'empresa està obligada a 
desenvolupar-lo setmanalment sobre els espais verds recollits en l'annex 3.1, lliurant una 
proposta d'execució setmanal als serveis tècnics de jardineria per a la seva aprovació. 
Qualsevol alteració que s’hagi de fer sobre el pla setmanal, serà comunicat 
immediatament pel seu seguiment i control. 

Totes aquelles feines no estipulades dins el pla de manteniment de l'annex 4, es 
realitzaran d'acord a les prescripcions tècniques recollides en aquest Plec en els 
corresponents apartats. 

El pla de manteniment anual podrà ser canviat, a criteri dels serveis tècnics municipals de 
jardins, i els canvis acceptats per l’empresa adjudicatària del servei, sense que aquestes 
modificacions puguin ser majors del 20% de la totalitat del programa d’actuacions de 
conservació. 

4.2. Pla de seguiment i mesura dels estàndards  

L’empresa ha de disposar d’un pla de seguiment i mesura dels estàndards propi, 
explicant els mitjans pels quals s’obtindran les evidències de compliment dels estàndards 
de servei.  

Els mètodes de seguiment han d’incorporar eines tecnològiques que aportin proves de 
conformitat dels serveis i redueixin significativament la necessitat de supervisió. 

Aquest pla haurà d’incorporar, doncs, la tecnologia més adequada per disposar d’un 
seguiment i control dels serveis. 

4.3 Control de l'activitat 

L’empresa designarà un tècnic responsable, amb suficients coneixements de jardineria i 
capacitat de decisió sobre el servei, que serà l’interlocutor amb els serveis tècnics 
municipals de jardineria. Aquesta persona disposarà d’un telèfon mòbil durant les hores 
de prestació del servei, per tal que els Serveis Tècnics de Medi Ambient de l’Ajuntament 
hi puguin contactar en cas de necessitat. Tots els equips estaran, així mateix, connectats 
entre sí amb el representant de l'empresa o encarregat. 

Els tècnics municipals supervisaran periòdicament l’activitat dels equips de treball de 
l’empresa. En aquesta supervisió es comprovarà la qualitat i la quantitat de les feines de 
jardineria, donant la seva aprovació o rebutjant l’activitat per no ser l’exigida en aquest 
contracte. A efectes de comprovació de l’activitat realitzada, l’empresa disposarà de fulls 
diaris de seguiment de les feines assolides durant la jornada laboral, on hi constarà : 
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a.- L’espai enjardinat sobre el que s’ha intervingut. 

b.- La data 

c.- L’activitat de conservació realitzada 

d.- Les unitats de manteniment existents i les executades totalment 

e.- Les observacions realitzades pels treballadors de l’empresa durant la realització de 
cada jornada  (incidències, si no s’ha pogut completar el servei, etc.). 

L’ajuntament pot sol·licitar, en qualsevol moment, còpia d’aquests fulls diaris de 
seguiment si així ho creu oportú.  

4.3.1. Control diari 

L’empresa recollirà diàriament els avisos i indicacions que el Servei de Medi Ambient li 
hagi fet arribar telemàticament o per qualsevol altre mitjà. 

L’empresa lliurarà telemàticament un resum diari de tot el treball realitzat durant el dia 
anterior, en que es reflecteixin totes les incidències enregistrades, si s’han assolit les 
feines previstes, variacions en les tasques planificades, o qualsevol altre fet rellevant. 

4.3.2. Control setmanal 

Setmanalment, el representant de l'empresa es reunirà amb el responsable tècnic del 
Servei de Medi Ambient, per presentar novetats, suggeriments sobre el manteniment i 
actuacions a efectuar, marcar directrius als equips, així com per avaluar totes les feines 
realitzades durant la setmana, les incidències i queixes hagudes i l’estat de la jardineria 
de la vila en general, que serà contrastat amb els informes de la inspecció municipal i 
amb les queixes rebudes al Servei de Medi Ambient.  

El contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament la planificació setmanal de les tasques a 
realitzar a cada zona la setmana següent. 

4.3.3. Control mensual - Comitè de seguiment i millora de serveis 

El grau de compliment dels estàndards de servei es comunicarà a l’Ajuntament cada mes, 
adjuntant els registres corresponents del sistema de control implantat per l’empresa. No 
obstant això, l’Ajuntament es reserva la facultat de poder realitzar les comprovacions 
pertinents. 

Per tal d’avaluar i millorar la qualitat dels serveis, es constituirà un comitè de seguiment i 
millora de serveis, composat per: 

• El representant de l’empresa o persona en qui delegui 

• El responsable del servei de l’empresa 

• El personal tècnic municipal responsable de la gestió del servei 

• El regidor de l’àrea 

Aquest comitè es reunirà cada quinzena per desenvolupar les funcions següents:  

• Avaluar la percepció i rendiment dels estàndards de servei.  

• Analitzar les queixes i suggeriments dels ciutadans i ciutadanes.  

• Determinar i fer el seguiment de les accions correctores i preventives que calguin 
per assegurar en tot moment el compliment dels estàndards.  
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• Identificar oportunitats de millora.  

• Revisar i millorar els estàndards establerts. 

4.3.4. Models de resum per al control i seguiment dels serveis 

Els models de resums proposats per l'empresa hauran de ser operatius i aprovats pel 
Servei de Medi Ambient. 

4.4 Control de la qualitat 

De la mateixa manera que es realitzaran controls de l’activitat del servei es farà, alhora, 
un seguiment i inspecció de la qualitat donada per aquest servei. Aquest control es 
realitzarà de forma aleatòria i en diferents èpoques de l’any sobre alguns dels elements 
mantinguts (gespa, arbust...), i la podran realitzar tant els tècnics de l’Ajuntament com 
una empresa d’auditoria externa. 

La qualitat obtinguda de cadascun dels espais verds es determinarà d’acord a uns 
barems establerts segons prescripcions recollides dins les Normes Tecnològiques de 
Jardineria i Paisatgisme. Del resultat d’aquesta inspecció s’obtindrà un Indicador de la 
qualitat que ens determinarà si les feines realitzades són les més adients o no, i si la 
qualitat obtinguda s’ajusta a la estipulada en aquest plec de condicions. 

Si aquest indicador presenta reiteradament valors inferiors a l’establert, (tres inspeccions 
consecutives), es podran realitzar descomptes proporcionals sobre el pressupost del 
contracte tal i com s’estableix a l’art. 24 del Plec de clàusules administratives. 

Article 5. Materials, vehicles , utillatge i magatzem 
L’empresa serà responsable de disposar (per qualsevol títol) i conservar tots els mitjans 
materials necessaris per a la realització dels serveis de manteniment contractats. Per 
més detalls referents a la maquinaria, vehicles i eines veure l’annex 5. Qualsevol altre 
material no previst a l’annex 5 i que sigui necessari per la prestació del servei en un 
moment donat, haurà d’estar a disposició del contracte essent el cost a càrrec de 
l’empresa. 

En cap cas, la manca de mitjans materials, o l’avaria de la maquinaria justificarà 
l’alteració del pla de manteniment. 

L’adjudicatari restarà obligat a disposar d’un local al municipi de Blanes per realitzar les 
funcions de magatzem de la maquinaria, eines i dels vehicles adscrits a la contracta, per 
tal de facilitar i agilitar les feines pròpies del manteniment. 

Article 6. Subministrament d'aigua i d'energia 
Tota l’aigua necessària per a l’execució del servei anirà a càrrec de l’Ajuntament de 
Blanes, així com l’energia elèctrica d’aquelles instal·lacions que tinguin planta de 
bombeig. 

L’empresa podrà utilitzar totes les boques de reg existents en els espais enjardinats. La 
reparació d’aquestes xarxes de reg manual serà a càrrec de l’Ajuntament, excepte 
aquelles avaries produïdes pel mal ús de les mateixes. En aquest últim cas, la reparació 
d’aquests elements serà realitzada pels serveis municipals o una empresa autoritzada per 
l’Ajuntament a càrrec de l’adjudicatari. 

Article 7. Uniformitat del personal i logotips de vehicles 
L’empresa adjudicatària restarà obligada a uniformar el personal adscrit a la contracta 
segons els criteris que estableixi l’Ajuntament. Tanmateix, restarà obligada a retolar els 
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vehicles utilitzats amb el nom de l’Ajuntament i segons aquest estableixi. A tal efecte se’ls 
facilitarà tota aquella informació corporativa necessària per realitzar aquesta retolació. 

Article 8. Deixalles vegetals de l'activitat de conservació 
L’empresa resta obligada a dipositar les deixalles vegetals de les operacions de 
conservació a la Deixalleria Municipal o planta de compostatge que tingui a disposició, en 
el termini màxim de 48 hores de la producció, sense que aquest abocament representi 
cap cost per l’empresa adjudicatària. En cap cas es podran deixar al carrer d’un dia per 
l’altre les restes vegetals produïdes en les feines de conservació diàries. 

Article 9. Baixes d'elements vegetals 
L’empresa haurà de presentar mensualment una relació de baixes dels elements vegetals 
(arbres i arbustives) que es produeixin als espais de manteniment i dels motius pels quals 
creu que s’han produït. Després de la recepció d’aquest comunicat, el servei de Medi 
Ambient realitzarà una anàlisi de les possibles causes de les baixes presentades. Si es 
determinés que aquestes s’han produït per causa d’una deficient operació de 
conservació, la reposició d’aquests elements serien a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
En el cas que aquest resultat no fos acceptat per l’empresa, l’Ajuntament encarregarà 
una anàlisi a una empresa externa per tal que determini les causes de les baixes 
d’aquestes espècies vegetals. Si dels resultats d’aquesta inspecció es desprèn com a 
causa una mala pràctica de conservació, l’empresa reposarà al seu càrrec els elements 
danyats, així com també, anirà al seu càrrec el cost de l’estudi. 

Article 10. Danys produïts pel servei a tercers 
L’empresa serà responsable pels danys produïts per l’execució del servei a l’arbrat, 
jardineria, terceres persones, béns particulars o públics, amb total indemnitat per part de 
l’Ajuntament. A aquest efecte resta obligat a disposar d’una pòlissa de responsabilitat 
amb una empresa d’assegurances, amb cobertura econòmica suficient per cobrir el riscos 
propis de la seva activitat, de conformitat amb l’establert en el Plec de clàusules 
administratives.  

Article 11. Equip de “lliure disposició” 
L’empresa haurà de fer front a qualsevol urgència a la via pública dins l’horari laboral, 
sense que s’en resenti el manteniment. S’encarregarà principalment de les avaries dels 
sistemes de reg i de qualsevol emergència que comporti l’arbrat viari i/o la jardineria 
municipal: retirada de branques caigudes, refaldats ocasionals, tutorat d’exemplars amb 
risc de caiguda, problemes amb façanes, semàfors, etc. 

Article 12. Direccio i inspecció dels treballs 

12.1. Direcció 

La Direcció i Inspecció Tècnica dels treballs de conservació i manteniment dels Parcs, 
jardins públics i d’altres treballs objecte del contracte l’exercirà l’Ajuntament. 

 

L’adjudicatari estarà obligat a complir totes aquelles disposicions referents a la classe, 
ordre, manera i temps d’executar els treballs contractats que puguin ser-li comunicats 
pels Serveis Tècnics. Serà competència dels Serveis Tècnics Municipals la supervisió de 
les tasques corresponents a l’adjudicatari, per tal que s’efectuïn oportunament de la 
manera estipulada. Les ordres de treball podran donar-se en cas d’urgència per telèfon. 
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L’adjudicatari informarà en tot moment, a requeriment dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament, de les tasques efectuades.  

12.2. Inspecció del servei 

El pla de seguiment comptarà amb l’actuació d’un inspector de l’Ajuntament i per part de 
l’empresa correspondrà a l’encarregat del servei, o altra persona a qui es designi, el 
realitzar les tasques d’inspecció i control. 

La labor inspectora dels Tècnics Municipals no tindrà cap limitació: l’empresa s'obliga a 
posar a disposició dels tècnics competents tota la informació que li sigui requerida, en cas 
de clarificar o comprovar l'estat de la prestació de cadascun dels serveis. 

Article 13. Detall del servei i descripció de les funcions de conservació 
Al Capítol III d’aquest plec es descriuen totes les funcions de conservació i manteniment. 

Els materials i tots els productes com adobs, fitosanitaris, herbicides, llavors, materials 
per airejats, enceballs, terres, tutors, planta de temporada o d’altres, hidrogel, material de 
reg, etc. que s’hagin d’aportar en les funcions de conservació que es descriuen al Capítol 
III d’aquest plec i la funció de les quals sigui la de mantenir i conservar els jardins en 
bones condicions, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

Els treballs referents a la recuperació o renovació d'espais públics que s'hagin d'executar 
amb la contracta es passaran al contractista perquè aquest faci una proposta de tipus 
tècnic sobre el tractament a realitzar. Aquesta proposta es dibuixarà sobre un plànol a 
escala 1:250, o escala adient, de la zona, figurant una llegenda de les intervencions que 
s'esdevinguin: obra civil, tipus de materials, mobiliari, espècies vegetals, etc. La proposta 
haurà d’incloure fotografia de les espècies vegetals i composició digital de l’enjardinament 
proposat. 

Una vegada presentada als Serveis Tècnics Municipals, aquests elevaran la proposta per 
que l'Ajuntament en ultima instància decideixi. En cas que s'hagi de modificar, el 
contractista disposarà d'una setmana per introduir els canvis que se li marquin. 

En l'apartat de recuperació d'espais públics, els Serveis Tècnics Municipals podran 
ordenar al contractista la confecció d'una relació de les zones a recuperar durant l'any. 
Aquesta relació es lliurarà l'Ajuntament abans del 15 d'octubre de cada any amb la 
solució tècnica proposada, la definició del tractament a donar a cada zona amb caràcter 
definitiu i el respectiu calendari d'inici i final dels treballs a executar. 

Article 14. Obligacions i responsabilitats de l'empresa 
Apart de tot allò que s’especifica en aquest Plec, el contractista també queda obligat a tot 
el que figura a continuació: 

14.1. Obligacions incloses en plec 

El contractista estarà obligat a realitzar tot el que calgui per al bon funcionament dels 
treballs de conservació i manteniment objecte d’aquesta contracta, a més del que 
determinin els serveis tècnics. 

14.2. Observacions per escrit 

També estarà obligat a notificar per escrit els danys que observés als jardins, posant en 
coneixement de l’Ajuntament, totes les obres o treballs que realitzi a la via pública i que 
afectin les zones contractades. 
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14.3. Utilització de boques de reg 

El contractista podrà utilitzar les boques de reg instal·lades als jardins sempre que 
aquestes siguin de propietat municipal. Qualsevol ús que no sigui l’apropiat, així com la 
utilització de xarxes d’abastament no municipals o especialment autoritzades, serà sota el 
risc de l’adjudicatari, el qual haurà de respondre de la infracció comesa. 

14.4. Actuacions urgents 

L’empresa adjudicatària intervindrà directament, sense esperar instruccions dels tècnics 
municipals, en aquelles operacions d’inspecció i de reparació que requereixin actuació 
justificada i urgent. 

14.5. Compliment del servei 

El contractista és responsable de l’exacte compliment de la totalitat dels serveis 
contractats; en conseqüència, no li serviran d’excusa les faltes de subministradors o 
treballadors que per a ell efectuïn els treballs. 

El contractista haurà de prendre totes les precaucions necessàries per evitar accidents i 
perjudicis de tot ordre, essent responsable d’ells, i atenent a aquesta matèria a la 
Legislació General de l’Estat, de la Comunitat Autònoma i del Municipi corresponent. 

Els treballs hauran de realitzar-se en l’ordre lògic i pràctic del bon ofici. 

Caldrà prendre totes les mesures que siguin necessàries quan els treballs es realitzin en 
llocs públics. 

S’haurà d’atendre especialment la seguretat dels usuaris dels parcs i jardins, per la qual 
cosa, es retiraran ràpidament totes les restes, terres o residus, que impedeixin l’ús normal 
del recinte. 

L’empresa adjudicatària serà la responsable dels accidents o danys que es puguin 
produir, fins i tot a terceres persones, per no aplicar les mesures de seguretat, siguin o no 
advertides pels serveis tècnics municipals. 

14.6. Balissament i senyalització de seguretat 

Les zones o instal·lacions que siguin objecte d’obres o reparacions que puguin suposar 
un perill per als visitants, seran tancades amb tanques, balisatges i estaran degudament 
senyalitzades per impedir l’accés a les persones alienes als treballs. Quan les zones de 
treball quedin tancades de nit, s’hauran de disposar senyals lluminosos, fluorescents o 
reflectants que alertin dels obstacles o perills. 

Els forats o rases obertes, en cas que no estiguin delimitades amb tanques sòlides, 
s’hauran de tapar amb planxes d’acer de 20 mm de gruix o amb altres materials rígids, 
que quedaran situats a ras de la superfície de l’entorn. Aquest obstacles s’hauran de 
senyalitzar per tal siguin visibles per vianants i conductors. 

Per part de l’empresa adjudicatària s’hauran de prendre les mesures de seguretat en el 
treball específiques en la legislació vigent. 

Es fa especial atenció perquè s’adoptin les mesures senyalades per als treballs en vials i 
camins, en quant a l’obertura de forats i rases, i protecció d’aquests fins el seu total 
farciment, senyalització etc. 
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14.7. Garanties de plantacions 

Les plantes subministrades i plantades per l’empresa adjudicatària, estaran garantides 
per 12 mesos, obligant a l’adjudicatari la seva reposició durant el període de conservació 
de la contracta, i sempre abans de la seva recepció definitiva, en idèntiques mesures, 
característiques i desenvolupament de les que hagués plantat, atenent a tal efecte les 
instruccions dels Serveis Tècnics municipals. 

Si les plantes fossin aportades per l’Ajuntament o altra, l’empresa adjudicatària les haurà 
de recepcionar en perfectes condicions d’arrelament, fent notar per escrit, durant la seva 
recepció o retirada, aquelles que, segons el seu criteri, no reuneixin l’adequada 
preparació per al seu trasplantament. A partir d’aquest moment l’empresa adjudicataria 
passaria a ser responsable de la seva supervivència. Les mancances que s’originin 
durant el període de garantia les haurà de reposar l’adjudicatari. 

L’empresa s’haurà de responsabilitzar de la reposició dels vegetals que es morin com a 
conseqüència d’una mala gestió, per altra banda, totes les aportacions de plantes en llocs 
no existents, o desaparegudes per actes vandàlics aniran a càrrec de l’Ajuntament.  

14.8. Inventari 

L’adjudicatari haurà de mantenir i completar, l’inventari dels elements vegetals (arbres, 
arbustives, palmeres,...) inclosos als parcs i jardins, segons annex 3.2 que s'adjunta. 
L’inventari s’haurà d’actualitzar semestralment. 

14.9. Treballs concrets a executar durant el desenvolupament del contracte. 

• Descompactar totes les àrees de joc durant el primer any de contracte. 

• Proposta valorada inclosa en el cost del contracte de substitució del tipus 
d’enjardinament i del sistema de reg dels parterres centrals de l’av. dels Pavos per 
solucionar els problemes d’aigua a la calçada, evitar un consum excessiu d’aigua, 
tenir uns parterres amb flors i amb un enjardinament que llueixi tot l’any. 

• Tractament d’endoterapia dins del 1r any de contracta pels pins en els recintes 
escolars com a prevenció de la processionària. 

Article 15. Personal adient per fer una correcta prestació del servei 
El contractista adjudicatari aportarà el personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per 
portar a terme els treballs d’acord amb la seva oferta el qual reunirà les condicions 
d’aptitud i pràctica requerides. El contractista disposarà en tot moment del personal 
necessari per satisfer adequadament la prestació del servei, substituint les absències per 
vacances, permisos, baixes, permisos sindicals, etc., abonant les retribucions, incentius i 
càrregues socials, complint així amb la legislació vigent. Per això, l’empresa adjudicatària 
podrà contractar lliurement les vacants en la forma contractual que cregui millor.  

El contractista informarà de manera immediata a l’Ajuntament dels canvis en el personal 
que hi pugui haver per baixes, vacances, etc. en el cas del personal amb càrrec de 
responsabilitat (encarregat, oficials). Així mateix comunicarà les baixes de llarga durada 
que puguin afectar a la resta de treballadors i les persones que els han substituït amb les 
seves funcions i responsabilitats.  

Es presentarà declaració del personal en les seves diferents categories que el 
contractista ocuparà en la realització dels treballs objecte del present contracte. Aquesta 
relació haurà d’ésser nominal per a tot el personal. 
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El personal que l'adjudicatari destini als treballs objecte de la present contracta, haurà 
d'anar convenientment uniformat. El contractista facilitarà, sempre que li sigui sol·licitat 
pels Serveis Municipals, tota la informació que permeti supervisar la plantilla i identificar 
als responsables de cada treball. 

El personal responsable ha de tenir la categoria professional pròpia de l’exercici de les 
tasques que realitza (enginyer d’obra, tècnic especialista, mestre, oficial, oficial conductor, 
auxiliar, peó, etc.). El contractista haurà d’acreditar que disposa de personal amb la 
formació suficient per realitzar les tasques objecte d’aquest Ple, així com haver assistit a 
cursos i programes de formació especialitzada. L’Ajuntament pot, en qualsevol moment, 
sol·licitar els justificants que consideri oportuns per acreditar la categoria professional del 
personal. 

La realització de les tasques ha de ser efectuada per personal molt ben preparat. 
L’Ajuntament pot refusar el personal que consideri que no reuneix les condicions mínimes 
per efectuar correctament de les feines de manteniment assignades. 

Tot el personal ha de disposar dels contractes i assegurances preceptius d’acord amb la 
legislació vigent per a l’exercici de les tasques encomanades. L’Ajuntament ha de rebre 
una relació jurada del personal assignat, i en qualsevol moment pot sol·licitar una relació 
nominal del personal assignat a les feines de manteniment. Aquesta relació ha d’anar 
acompanyada de la documentació que acrediti l’alta a la Seguretat Social dels 
treballadors. 

Tot el personal que en l’exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària ha de 
disposar dels corresponents permisos i llicències, així com de totes les assegurances de 
responsabilitat civil. En les tasques que requereixin la possessió de llicències o permisos 
concrets, com ara l’aplicació de productes plaguicides, tot el personal que les realitzi ha 
d’estar en possessió del permís, que haurà de presentar a petició de l’Ajuntament. 

CAPÍTOL III.- CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES PARTIDES 
D’OBRA DE MANTENIMENT. 

Article 16. Manteniment del material vegetal 
El conjunt de les tasques que s'han de realitzar per conservar les zones enjardinades en 
perfecte estat tècnic, funcional i ornamental seran les següents: 

16.1. Manteniment de gespes i prats 

Generalitats: 

Els objectius de manteniment s’han d’ajustar a les condicions locals, si bé és 
recomanable que els objectius de manteniment descrits en aquest apartat siguin 
practicats on sigui possible. 

S'han de tenir en compte les següents categories de gespes: 

(A) Gespes ornamentals d’alta qualitat: 

Són gespes d’un elevat caràcter estètic, coberta densa, homogeneïtat, poc resistents al 
trepig, capaces de suportar segues molt baixes i freqüents i d’un ús restringit. Són gespes 
molt exigents en quan a manteniment. 

(B) Gespes ornamentals standards: 

Són gespes amb un ús poc freqüent i generalment restringit. Necessiten un manteniment 
mitjà-baix. 
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(C) Gespes ornamentals recreatives : 

Són gespes molt resistents al trepig, d’ús diari, resistents a les altes temperatures. 
Requereixen un manteniment mitjà-alt. 

(D) Gespes rústiques: 

Són gespes resistents a situacions edafoclimàtiques extremes (temperatures elevades, 
sequera, ombra, salinitat, etc.). Requereixen un manteniment baix. Algunes espècies 
presenten una latència a l’estiu o a l’hivern amb pèrdua de color. 

(E) Prats ornamentals 

Són prats amb una àmplia gamma de variacions segons la finalitat (poden tenir un ús 
social o no) i la situació (en general, àmbit urbà o zones de servei). Inclouen plantes 
perennes i anuals amb una floració vistosa, amb un gran poder d’arrelament, resistents a 
plagues i malures, a altes o baixes temperatures i a la inundació. Demanen un 
manteniment mitjà-baix. 

Categoría Necessitat de 
manteniment 

Necessitat d’aportacions 
hídriques 

A Molt alta Alta 

B Mitjana-baixa Mitjana 

C Mitjana-alta Mitjana 

D Baixa Baixa 

E Molt baixa Mitjana-baixa 

 

16.1.1. Neteja i preparació per a la sega 

Condicions de la partida d’obra ejecutada: 

És el conjunt d’operacions prèvies necessàries per una operació posterior de sega 
correcta. 

Les àrees de gespa han d’estar netes de residus vegetals (fulles caigudes, restes 
orgàniques, etc.) i restes inorgàniques, pedres i brutícia per evitar que puguin danyar la 
maquinària o puguin ser projectats. No hi haurà pedres o cossos estranys a la superfície 
amb un diàmetre superior a: 

Categoria  Residus sòlids (mm) 

A 10 

B 25 

C 25 

D 25 

E 50 

 

Condicions del procés d’execució: 

La neteja comporta la recollida i l’eliminació, per separat, dels residus vegetals (fulles 
caigudes, restes de labors anteriors, etc.) per una banda, i dels residus sòlids (pedres, 
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ampolles, llaunes, plàstics, etc.) per l’altra, que per qualsevol causa hagin arribat a les 
àrees de gespa. L’operació s’ha de dur a terme de forma manual o mecànica 
(generalment amb sistemes mixtos) tot fent els abassegaments necessaris, 
preferiblement fora de l’àrea de gespa, que posteriorment s’han d’eliminar. 

La freqüència de l’operació de neteja ha de satisfer els objectius del manteniment per a 
cada categoria de gespes i prats i ha d’estar determinada, principalment, per la intensitat 
d’ús. 

La preparació per a la sega ha de comportar la neteja i, opcionalment, la passada del 
corró per allisar i refermar la superfície en els casos en què s’hagi aixecat o l’ús d’un 
rasclet per anivellar les depressions. Aquesta operació s’ha de dur a terme abans de la 
sega en gespes. 

Unitat i criteri d’amidament: Metres quadrats (m2) de gespa. 

Normativa de compliment obligatori: 

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

NTJ 13G: 1999 Mètodes d’anàlisi de camp i de sòls de gespes no esportives i prats. 

16.1.2 Sega 

Condicions de la partida d’obra executada: 

Es realitzarà amb la freqüència necessària perquè l'herba no arribi a una alçada que 
estèticament o fisiològicament suposi un perjudici per a la gespa. S’ha de mantenir 
l’alçària de la gespa dins d’un intèrval de valors prèviament determinats, tot depenent de 
la diferent tipologia de la barreja i de la categoria a què pertany. 

Categoría Altura de sega (mm)   Freqüència de sega 
orientativa(*) 

Altura màxima 
(mm) 

 Mínima Recomanada   

A 15 30 cada 5-7 dies 40 

B 30 50 cada 7-14 dies 65 

C 25 40-60 cada 7-14 dies 60-80 

D 40 60 cada 2 setmanes 80 

E 40-70 60 (després 
de la floració)

6-7/any ---- 

(*). Durant el període principal de creixement. 

L’altura de la sega i la maquinària a utilitzar en cada cas s’han de determinar d’acord amb 
l’àrea de gespa.  

Condicions del procés d’execució: 

Per tal que la sega sigui correcta, cal tenir en compte els principis següents:  

• Evitar segar una gespa mullada. 

• Alternar el sentit i la direcció de la sega. 

• Revisar i mantenir les peces del tallagespa, especialment les ganivetes i 
contraganivetes. 
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• Netejar el tallagespa amb aigua a pressió i un fungicida en dissolució perquè no 
pugui transmetre cap malaltia. 

• Elevar l’alçada de sega a l’estiu per contrarestar els efectes de l’estrès tèrmic. 

• Elevar l’alçada de sega sempre que la gespa es vegi sotmesa a algun tipus 
d’accident (restriccions de reg, malalties, etc.). 

• Variar sempre progressivament l’alçada de sega. 

L’alçada de sega no ha de ser mai inferior a la meitat de l’alçada total de la gespa, i s’ha 
de reduir progressivament (dues vegades, separades uns dos o tres dies) fins a arribar a 
l’alçada òptima de sega. Es recomana com a màxim tallar un terç de l’alçada total de la 
gespa. Com a norma general, és preferible segar regularment i periòdicament més 
vegades que segar arran de terra menys vegades. 

Normalment, les restes de la sega han de ser retirades, especialment quan la freqüència 
de la sega és baixa,. S’ha d’evitar deixar-les en dipòsits massius sobre la gespa. En cas 
d’un manteniment amb segues freqüents, les restes de la sega es poden retornar a l’àrea 
de gespa sense reduir-ne la qualitat. Les restes de la sega aporten matèria orgànica al 
sòl; la seva incorporació ha de ser tinguda en compte en l’aportació de fertilitzants.  

Les àrees que limiten amb murs, mobiliari, desaigües, etc., s’han de segar amb un 
tallagespa amb capçal de fil de niló o bé manualment amb tisores. 

Pel que fa als prats, la maquinària a utilitzar en la sega són els tallagespes rotatius, les 
segadores i les desbrossadores. El moment de la sega condiciona el desenvolupament 
d’algunes espècies en detriment d’altres i, en conseqüència, un manteniment correcte ha 
de tenir en compte les característiques botàniques de les espècies presents al prat. Per 
afavorir la floració, fructificació i sembra de les espècies silvestres, la sega s’ha de 
realitzar després de la fructificació, d’abril a juny, segons espècies i climatologia, fet que 
permet la disseminació de les llavors. Aquest tipus de manteniment és possible en els 
prats que no produeixin una gran quantitat de creixement foliar. Les restes de la sega 
s’han d’incorporar a la superfície dels prats segons ho dictamini l’Ajuntament. 

Unitat i criteri d’amidament: Metres quadrats (m2) de gespa. 

Normativa de compliment obligatori: 

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

NTJ 13G: 1999 Mètodes d’anàlisi de camp i de sòls de gespes no esportives i prats. 

16.1.3 Retall i perfilament de les vores 

Condicions de la partida d’obra executada 

El retall de les vores consisteix a mantenir l’alçària de la gespa en les vores dins d’uns 
paràmetres prèviament acordats per la Direcció Facultativa. L’operació del perfilament de 
les vores està destinada a eliminar una franja superficial de 10 cm com a màxim, així com 
la formació d’un petit canaló, de 5 cm de profunditat com a màxim, en el qual s’han 
eliminat les arrels de la gespa. 

Condicions del procés d’execució 

El retall de les vores s’ha de dur a terme manualment, amb tisores, o mecànicament, amb 
una desbrossadora de mà amb capçal de fil de niló. Cal parar especial atenció per tal 
d’assegurar que el fil de la desbrossadora manual no danya les plantes properes a les 
àrees de gespa. 
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El perfilat de les vores de les àrees de gespa es podrà realitzar manualment amb pales 
de tall, mecànicament amb perfiladores, mitjançant una desbrossadora manual amb 
capçal de disc metàl·lic o químicament amb un herbicida de preemergència, si limita amb 
zones sense vegetació. 

El perfilament comprèn el retall i l’eliminació de les vores de les àrees de gespa (fins i tot 
de la capa d’arrelament), tant exteriors (voreres, camins, paviments) com interiors 
(massissos de flor, d’arbustos o rocalles), i també el manteniment del traçat dels perfils 
d’aquestes àrees. 

Aquesta tasca es realitzarà periòdicament i almenys tres vegades l'any. 

Unitat i criteri d’amidament: Metres (m) de vora. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14G: 1997 Manteniment de gespes no 
esportives i prats. 

16.1.4 Escarificació 

Condicions de la partida d’obra executada 

L’escarificació consisteix a trencar la superfície de la gespa a manera d’esgarrapada. 
Normalment, aquesta superfície està constituïda pel feltre o tatch, procedent de les restes 
de segues anteriors que s’han anat acumulant damunt del sòl i han impedit que hi penetri 
l’aigua i l’aire.  

Condicions del procés d’execució 

Aquesta operació s’ha de dur a terme immediatament després de la sega. Les 
extraccions s’han de recollir i treure immediatament de la superfície de la gespa.  

En l’execució d’aquesta operació s’ha de tenir en compte la distribució dels serveis i 
instal·lacions, particularment els sistemes de reg soterrats, les arrels d’arbres i arbusts 
per evitar danyar-les.  

S’ha de procedir a l’escarificació quan la capa de feltre (tatch) és massa gruixuda i 
impedeix la lliure circulació de l’aigua, els nutrients i l’aire, i quan disminueixi la resistència 
de la gespa al trepig, a les altes temperatures, a la falta d’aigua i a les plagues i malures. 

Categoría Gruix màxim de la capa de feltre 
(mm) 

A >10 

B >25 

C >25 

D >30 

E ___ 

Aquesta operació no s’haurà de realitzar en gespes acabades d’establir, excepte en 
gespes implantades amb pans d'herba. 

L’escarificació s’ha de fer en gespes seques preferentment durant el període principal de 
creixement, amb creixement vigorós i no subjecte a condicions atmosfèriques d’estrès, i 
amb un període suficient amb condicions favorables de creixement per a poder-se 
recuperar. Les gespes formades per espècies de clima temperat (C-3) s’han d’escarificar 
preferentment a la fi de l’estiu o al començament de la tardor i les gespes formades per 
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espècies de clima subtropical o mediterrani àrid, (C-4), a la fi de la primavera o al 
començament de l’estiu. 

L’operació d’escarificació s’ha de fer més profundament en el cas de realitzar una 
ressembra posterior. 

Espècies (C-3): Plantes el mecanisme de fixació de carboni de les quals consisteix en el 
cicle de Calvin-Benson. Aquestes plantes presenten òptims tèrmics generalment inferiors 
a 30º, amb una depressió del creixement estival a causa de l’excés de temperatura, 
radiació i, en el seu cas, dèficit hídric. Espècies de clima temperat (C-3): 

Agrostis stolonifera L. 

Agrostis capillaris L. (A. tenuis Sibth.) 

Festuca arundinacea Schreber 

Festuca ovina L. 

Festuca nigrescens Lam. (F. rubra L. var. commutata Gaudin) 

Festuca rubra L. (F. rubra L. var. rubra) 

Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K. Richter (F. rubra L. var. trichophylla Ducros ex 
Gaudin) 

Lolium perenne L. (“margall” o “raigràs anglès”) 

Poa annua L. 

Poa pratensis L. 

Trifolium repens L. 

Espècies (C-4): Plantes el mecanisme de fixació de carboni de les quals consisteix en el 
cicle de Hatch-Slack, auxiliar i previ al cicle de Calvin-Benson. Aquestes plantes estan 
adaptades a règims de radiació alta, temperatura mai no baixes i en aquestes condicions 
la seva productivitat arriba a duplicar la de les plantes (C-3). En climes temperats vegeten 
bé en el període comprès entre primavera-tardor i paralitzen la seva activitat amb els 
freds hivernals, que poden arribar a matar-les en casos extrems. En comparació amb les 
plantes (C-3), la seva eficàcia és aproximadament el doble quant a la utilització de l’aigua. 
Espècies de clima subtropical o Mediterrani àrid (C-4): 

Buchloe dactyloides (Nutt.) Engelm. (“buffalo grass”) 

Cynodon dactylon (L.) Pers. (“gram”) 

Dichondra micranta Urban (D. repens Forst. & Forst. f.) 

Paspalum notatum Fluegge (“bahia grass”) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. (“kikuyu grass”) 

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze (“gram d’Amèrica”) 

Unitat i criteri d’amidament: Metres quadrats (m2) de gespa. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14G: 1997 Manteniment de gespes no 
esportives i prats. 

16.1.5 Perforat i aireació 

Condicions de la partida d’obra executada 
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S’ha de millorar el suport físic de la gespa mitjançant l’extracció de part d’aquest suport 
i/o la substitució per un altre amb característiques físiques més adients per a la gespa. 

Condicions del procés d’execució 

L’aireig en profunditat és una tècnica de manteniment de les àrees de gespa que en 
perfora la superfície o extreu part del substrat de la capa d’arrelament (airejador de pues 
buides) o bé produeix un subsolatge amb la incorporació o no de sorra en profunditat. 

La perforació amb pues buides de les superfícies compactades del sòl permet que l’aigua 
percoli cap a les capes profundes de la capa d’arrelament, particularment si l’aireig es 
complementa amb una aportació superficial de sorra de granulometria mitjana o fina, 
preferentment silícia (30-50 m3/ha), als forats creats. 

Per facilitar l’aireig en profunditat s’ha d’humidificar el sòl i deixar-lo en estat de saó. 

L’aireig s’ha de fer durant el període principal de creixement, amb creixement vigorós i en 
condicions atmosfèriques que no siguin d’estrès, preferentment a la primavera i a la 
tardor. 

Unitat i criteri d’amidament: Metres quadrats (m2) de gespa. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14G: 1997 Manteniment de gespes no 
esportives i prats. 

16.1.6 Aportacions superficials – (enceballs i esmenes) 

Condicions de la partida d’obra executada 

S’han d’aportar substrats de textura sorrenca i/o rics en matèria orgànica per a 
l’enriquiment tant físic com químic del substrat on ha de viure la gespa per millorar-ne 
l’arrelament i/o implantació posterior. Puntualment aquesta aportació va destinada a 
anivellar les variacions del pla de sega. 

Les aportacions superficials han de quedar uniformement incorporades a l'àrea de gespa. 

Condicions del procés d’execució 

Aquesta operació generalment va associada amb posterioritat a una escarificació o a un 
aireig en profunditat, i opcionalment amb una ressembra; tot depèn de l’objectiu que es 
vol aconseguir. 

La quantitat d’aportacions superficials requerides per aplicació i el seu nombre dependrà 
de l’objectiu per al qual es porten a terme. En molts casos, una sola aportació superficial 
(3-4 mm) és suficient, però en aquells casos on s’han de millorar les característiques de 
la capa d’arrelament serà necessari realitzar diverses aportacions superficials. No es pot 
fer una aportació superior a 6 mm de gruix. 

Els distribuïdors de les aportacions superficials s’han d’omplir fora de les àrees de gespa 
per evitar qualsevol abocament en quantitats elevades sobre elles. 

Unitat i criteri d’amidament: Metres cúbics (m3) d’enceball o esmena. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14G: 1997 Manteniment de gespes no 
esportives i prats. 

16.1.7 Resembrat 

Condicions de la partida d’obra executada 
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En les zones de gespa que per mala sembra o desgast posterior es produeixin clarianes 
o clapes, haurà de realitzar-se el resembrat amb les mateixes mescles de llavors que la 
primera sembra. 

L'àrea de gespa ha de complir les especificacions següents: 

Categoría Cobertura vegetal (%) Clapes sense vegetació (%)

A > 95 >2 

B > 90 >4 

C > 90 >6 

D > 85 >10 

E > 80 ____ 

 

Condicions del procés d’execució 

S’hauran de resembrar les zones que no compleixin el quadre anterior. 

Abans de ressembrar, s’ha de segar a 15-40 mm i s’ha de fer preferentment una 
escarificació i/o un aireig en profunditat amb un airejador de pues buides. El llit de sembra 
de la superfície per ressembrar ha d’haver estat condicionat degudament. 

La dosi orientativa de sembra correspon a 2-4 llavors/cm2 per a gespes formades 
principalment per Ray grass anglès o Festucas i a 5-10 llavors/cm2 per a les gespes 
formades principalment per Agrostis (uns 30-50 g/m2). La dosi de ressembra és superior 
sempre a la dosi de sembra a causa de la pèrdua de llavors entre el tapís existent. Les 
àrees de gespa monoespecífiques s’hauran de ressembrar amb la mateixa espècie. Les 
àrees de gespa compostes per una barreja d’espècies s’hauran de ressembrar amb Ray 
grass anglès. 

Posteriorment s’hi ha d’aportar un material de cobertura amb una composició variable a 
base de matèria orgànica i sorra silícia a raó de 4 l/m2. 

Unitat i criteri d’amidament: Metres quadrats (m2) de gespa. 

Normativa de compliment obligatori: 

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

NTJ 13G: 1999 Mètodes d’anàlisi de camp i de sòls de gespes no esportives i prats. 

NTJ 08S: 1993 Mètodes d’anàlisi de camp i de sòls de gespes no esportives i prats. 

NTJ 08H: 1996 Hidrosembres. 

16.1.8 Fertilització 

Condicions de la partida d’obra executada 

S'ha de fer una aportació a la gespa, de forma periòdica i sistemàtica, de substàncies 
generalment de síntesi química, o bé, organoquímica, les quals aportaran els nutrients 
necessaris per al seu bon desenvolupament. 

Condicions del procés d’execució: 

La localització en el temps de l’operació de fertilització d’una àrea de gespa s'haurà 
d’adaptar als períodes de creixement. Tenint en compte aquests condicionants, el 
programa de fertilització de cada categoria de manteniment de gespes haurà d’incloure 
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les aportacions anuals d’elements fertilitzants per a cobrir les necessitats nutricionals de 
l’àrea de gespa. (veure especificacions del quadre 12: “Aportacions anuals d’elements 
fertilitzants (kg/ha)” de la NTJ 14G: 1997).  

En aquells lloc on es realitzen de l’ordre de 2 fertilitzacions a l’any, s’haurà de dur a terme 
preferentment a mitjan o a la fi de la primavera i a la fi de l’estiu en el cas de les gespes 
(C-3) i a la fi de la primavera i al començament o mitjan de l’estiu en el de les gespes (C-
4). 

Els fertilitzants hauran d’aplicar-se amb el 50% mínim de N d’alliberament lent o 
controlada. Els adobs d’alliberament lent s’han d’aplicar en 1-6 aportacions, segons la 
categoria de manteniment aplicada, la primera de març a maig, segons la zona, i l’última 
a la tardor. 

Els fertilitzants granulats hauran de ser aplicats sobre la gespa sense presència d’aigua 
sobre les fulles.  

Posteriorment, i en tots els casos, s’ha d’aportar un reg per a evitar cremades. 

Els fertilitzants orgànics podran ser incorporats com a aportacions superficials i s’hauran 
de comptabilitzar en el programa de fertilització de l’àrea de gespa. 

Per als prats, en principi només s’utilitzaran de manera ocasional amb la intenció de 
mantenir o restaurar la densitat i uniformitat del prat, ja que aquests s’haurien de mantenir 
de manera satisfactòria només amb les petites aportacions de fertilitzants que comporta 
el retorn de les restes de la sega. 

Unitat i criteri d’amidament:  

Metres quadrats (m2) de gespa. 

Normativa de compliment obligatori:  

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

16.1.9 Reg 

Condicions de la partida d’obra ejecutada: 

És l’aportació d’aigua necessària per col·locar el sòl a capacitat de camp i per mantenir 
en bon estat vegetatiu les plantes. 

Si es produeixen arrossegaments, erosions o descalçaments del terreny o altres 
perjudicis com a conseqüència d’una execució incorrecta del regatge, l’empresa 
adjudicatària ha de restablir pel seu compte l’estat inicial de tota la zona danyada. 

Condicions del procés d’execució: 

Per a l’execució correcta del reg de les àrees de gespa cal tenir en compte les 
especificacions següents: 

L’aportació de l’aigua ha de fer-se uniformement, de manera que arribi al sòl suaument, 
preferentment en forma de pluja fina. 

S’ha d’evitar l’excés i l’embassament o l’escorrentia superficial de l’aigua, i també la 
pèrdua d’aigua per culpa de boques de reg mal tancades, fuites en canonades, 
electrovàlvules avariades o qualsevol altre motiu. 

S’ha d’aportar la quantitat d’aigua estrictament necessària. 

Una gespa nova acabada d’implantar requereix regs freqüents i poc abundants, i en una 
gespa consolidada els regs poden ser més abundants i menys freqüents. El reg immediat 
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a la sembra es farà amb les precaucions necessàries per evitar l'arrossegada de terres o 
de llavors. Es seguirà regant amb la freqüència i intensitat necessàries per a mantenir el 
terra en un bon estat. 

El moment de reg vindrà determinat pels criteris següents: 

 Preferentment regar de nit o a primera hora del matí. 

 En èpoques fredes de gelades, regar al migdia. 

En cap cas no s’ha de regar durant els períodes amb una pluviometria igual o superior a 
la dosi de reg. 

S'haurà d'emprar tan sols aquella quantitat estrictament necessària per al reg, tenint cura 
que no es produeixin pèrdues d'aigua per boques de reg mal tancades, fuites en 
canonades o electrovàlvules avariades, o qualsevol altre tipus de mecanisme o 
conducció. 

Els prats poden disposar o no d’un sistema de reg correctament dimensionat i instal·lat. Si 
cal, s’hi han d’aportar les dosis de reg adequades a cada moment, que varien d’acord 
amb la localització i el període 

Unitat i criteri d’amidament: Metres quadrats (m2) de gespa. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14G: 1997 Manteniment de gespes no 
esportives i prats. 

16.1.10. Eliminació de males herbes o escardes 

La neteja de males herbes es farà quan aquestes resultin visibles en la superfície de la 
gespa i facin desmerèixer el seu aspecte. L'eliminació es podrà portar a terme de forma 
manual o bé amb la utilització d’herbicides, que garanteixi la supervivència de les 
espècies utilitzades en la sembra i les altres plantes que componen el jardí.  

16.2. Manteniment de l’arbrat 

16.2.1 Inspeccions tècniques: visuals i auditives 

Condicions de la partida d'obra executada:  

Aquestes inspeccions permeten identificar possibles perills o futures operacions que 
s’hagin de fer en cada exemplar o grup d’exemplars. Al mateix temps aquestes 
inspeccions poden ajudar a identificar operacions de manteniment necessàries i a 
mantenir actualitzat l’inventari de plantes.  

S'haurà de fer un control visual de l’arbrat per tal de detectar amb suficient antelació 
qualsevol anomalia patològica o mancança de nutrients que presenti.  

Condicions del procés d'execució: 

Personal tècnic especialitzat ha de dur a terme aquest tipus d’inspeccions. En les 
inspeccions visuals, a més de l’experiència del mateix tècnic, es podrà fer ús de mètodes 
instrumentals. En les inspeccions auditives s'ha d'utilitzar una maça de fusta per colpejar 
el tronc i comprovar el seu estat. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) d’arbre. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14C Part 2: 1998 Manteniment de l’arbrat. Poda. 

16.2.2 Escarificació del sòl o aireació 

Condicions de la partida d'obra executada:  
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L’escarificació de la superfície del voltant de les plantes és una operació que s’ha de 
realitzar periòdicament, tant si hi ha escocell com si no, per trencar la crosta que es pugui 
formar, mantenir el sòl esponjós per evitar la compactació del terreny i promoure un 
intercanvi gasós continu que facilitarà l’oxigenació de les arrels. No s’ha de fer aquesta 
operació en els arbres que tinguin gespa fins a la base. 

Condicions del procés d’execució: 

La fondària d’escarificació ha de ser de 5 a 10 cm, depenent de les necessitats del sòl i 
sempre respectant el sistema de reg. La tasca s’ha de realitzar de forma manual o amb 
maquinària, i mirant de no malmetre les arrels ni donar cops al coll de l’arbre. Durant 
aquest procés s’ha de retirar tot el que dificulti el bon desenvolupament de les plantes, 
com ara elements d’origen inorgànic o pedres. 

Si es comprova que el terreny s’ha endurit excessivament, s’ha de fer una aportació de 
sorra de silici i de matèria orgànica. Es pot aprofitar aquesta feina per fer les aplicacions 
d’adob. No s'han de malmetre les arrels en l’execució d’aquesta feina.  

Després de cada operació d’escarificació, el terreny s’ha de mantenir ben anivellat i 
homogeni per a la posterior plantació. Mitjançant maquinària o manualment s’han de 
desfer els terrossos grossos fins a observar una homogeneïtat en tot el parterre. 

Unitat i criteri d’amidament: Metres quadrats (m2) de superfície. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14C Part 3: 1999 Manteniment de l’arbrat. Altres 
operacions. 

16.2.3. Desherbatge 

Condicions de la partida d'obra executada:  

Els arbres han de presentar un aspecte sa i net al voltant del tronc i l’entrega del tronc 
amb el terreny s’ha de fer de manera uniforme. Si així ho considera l’Ajuntament, no hi ha 
d’haver herbes o plantes adventícies que, a més, poden crear competències de nutrients 
respecte l’arbre.  

Condicions del procés d'execució: 

El desherbatge s’ha d’efectuar periòdicament amb mitjans manuals, mecànics o amb 
tractaments herbicides. Si el desherbatge es fa amb herbicida, es comunicarà el tipus 
d'herbicida que es vulgui utilitzar, el lloc d'aplicació i la dosi, a efectes de supervisió pel 
tècnic responsable de l'Ajuntament. Passat el temps obligatori d’espera del tractament 
s’hauran de retirar i eliminar les restes vegetals i deixar l’espai net. S’ha de tenir en 
compte les conseqüències de l'ús inadequat d’herbicides. La responsabilitat de qualsevol 
dany ocasionat, després d’una aplicació amb aquests productes, és de l’empresa 
adjudicatària del manteniment. Caldrà respectar totalment les dosis establertes pel que fa 
als herbicides si aquests s'usen en els desherbatges, i no es podran utilitzar en els casos 
en què l’escorça de l’arbre no estigui lignificada.  

El desherbatge manual consisteix en l'entrecavat de les zones ocupades per arbres, 
matolls i grups de flor de temporada. Aquest sistema serà el més utilitzat normalment. Si 
es fa amb motocultor, s’ha de procurar no malmetre les arrels de l’arbre. 

Unitat i criteri d’amidament: Metres quadrats (m2) de superfície. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14C Part 3: 1999 Manteniment de l’arbrat. Altres 
operacions. 
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16.2.4. Fertilitzacions 

Condicions de la partida d’obra executada 

Els nutrients que no tingui l’arbre podran ser aportats en forma orgànica o mineral. La 
quantitat aportada ha d'anar en relació a l’edat de l’arbre. L'aportació serà nul.la en arbres 
joves o de recent plantació 

En principi, es portaran a terme amb la freqüència prevista a l'annex 4. 

Condicions del procés d’execució 

La zona d’aplicació no s’ha de limitar exclusivament a la zona anomenada de degoteig, 
sinó que pot anar més enllà, però no gaire a prop del tronc on hi poden haver arrels joves 
emergents que es poden malmetre. L’aportació d’adob s’ha de fer a prop de les arrels, 
però sense tocar-les. S’ha d’aportar o bé en superfície o bé en fondària, per la qual cosa 
caldrà fer uns clots a prop de la planta. L’adob s’ha d’estendre i incorporar 
homogèniament i totalment a tot el terreny. Immediatament després de cada aplicació 
s’ha de fer un reg per facilitar la penetració del producte. 

La fertilització s’ha de fer amb adobs orgànics o amb adobs químics d’alliberament lent. 
Els adobs orgànics i els composts aplicats han d’estar suficientment compostats. En 
alguns casos també és recomanable adobar amb fertilitzants complexos rics en 
microelements. 

L’abonament orgànic es realitzarà únicament en els casos en què sigui necessari i viable, 
segons zones. La seva procedència serà preferentment d'origen cavallí, i en el seu 
defecte, boví. S'efectuarà sobre les superfícies de terra que no estiguin ocupades per 
gespa o altre tapís que ho impedeixi. 

Si s’utilitzen adobs d’alliberament lent, és suficient fer-ne una aportació anual. Si s’adoba 
amb fertilitzants químics solubles, cal fer aplicacions a petites dosis més sovint. 

Les dosis de fertilització s’han de calcular d’acord amb les necessitats de cada planta, si 
és necessari el contractista haurà de fer anàlisis de sòls o foliars, per tal de restituir el 
nivell de nutrients adequat a cada espècie, a la grandària de l’exemplar i als tipus de sòl i 
clima. L’empresa haurà d’assumir al seu càrrec fins a un màxim de 4 analítiques anuals. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) d’arbre. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14C Part 3: 1999 Manteniment de l’arbrat. Altres 
operacions 

16.2.5 Encoixinament 

Condicions de la partida d’obra executada: 

Quan així ho hagi previst l’Ajuntament, s’ha de fer una aplicació de mulch (escorça de pi, 
restes d’esporga, terra volcànica, graves) amb la intenció d’afavorir la retenció d’aigua del 
sòl, reduir l’aparició males herbes i de millora estètica.  

L’adjudicatari haurà de vetllar per restituir al seu càrrec l’encoxinament en els llocs on ja 
n’hi havia, tant perquè hi ha aparegut clapes, s’ha reduït el gruix i no arriba als 10 cm com 
a mínim, o qualsevol altra causa. A les zones on es vulgui implantar encoixinament nou 
aquest serà a càrrec de l’Ajuntament. Aquest aspecte també és vàlid per a qualsevol tipus 
de parterre hi hagi arbrat o no implantat. 

Condicions del procés d’execució: 
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Els encoixinaments s’han de fer amb els materials que especifiqui l’Ajuntament. Un cop 
feta l’aplicació, s’ha de fer un reg generós per evitar que es dispersi amb el vent i per 
facilitar-ne la compactació. 

El mulch orgànic que sigui aplicat haurà d'estar ben compostat i homogeni. El radi mínim 
de l’espai on s’ha d'aplicar és de 1,5 m. El gruix oscil·la entre 8 i 12 cm. Per tal d'evitar 
pudricions cal que, en el moment de fer l'aplicació, es deixi separat el coll del tronc uns 2-
3 cm. 

Unitat i criteri d’amidament: Metres quadrats (m2) d’encoixinament. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14C Part 3: 1999 Manteniment de l’arbrat. Altres 
operacions. 

16.2.6. Reg 

Condicions de la partida d’obra executada 

Les dosis aplicades d’aigua de reg han de ser suficients per tal que el terreny que envolta 
la planta quedi a capacitat de camp. No pot quedar cap zona, arbre o grup de plantes 
sense regar. 

Condicions del procés d’execució 

La freqüència dependrà de les condicions edafo-climatològiques i dels requeriments de 
cada espècie, de manera que tots els elements vegetals hauran de trobar en el sòl el 
percentatge d'aigua útil necessari per a llur normal creixement i desenvolupament. Així, 
les dosis d’aigua dependran d’una sèrie de factors, com ara l’espècie, el tipus de sòl i la 
superfície. Malgrat això, s’ha de seguir el criteri general de realitzar regs abundants però 
de baixa periodicitat.  

El reg s’ha de fer d’acord amb el sistema que hi hagi instal·lat a l’espai que cal mantenir: 
reg a manta, per aspersió, degoteig, etc. Els regs amb mànega o manuals s’han de fer 
amb poca pressió i lentament per evitar que es formin xaragalls o escorrenties que puguin 
malmetre els vegetals i per evitar descalçaments d’arbres, especialment dels joves. No 
s’han de provocar ni erosions ni rentatges de sòls. 

En el reg automàtic el control s'ha de fer per un programador. La dosi d’aigua dependrà 
de cada situació; així es tindrà en compte l’espècie que cal regar, el tipus de sòl i la 
superfície per a regar. Després del reg s’haurà de fer un repàs de l’estat de les plantes i 
redreçar totes les que ho requereixin. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) d’arbre. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14C Part 3: 1999 Manteniment de l’arbrat. Altres 
operacions. 

16.2.7 Poda 

Condicions de la partida d’obra executada: 

L’esporga consisteix a tallar i treure branques, fulles i/o fruits dels arbres, perquè 
presenten perill de caiguda o trencament, per millorar l’aspecte estètic del lloc on es 
troben, per mantenir un desenvolupament adequat dels exemplars o bé per adequar-los a 
les necessitats d’ús de l’espai on es desenvolupen. L’esporga depèn de les 
característiques de la planta. Qualsevol actuació d’aquest tipus s’ha de fer sota la tutela 
de l’Ajuntament. 
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L'empresa presentarà al Servei de Medi Ambient, anualment i durant el mes de setembre, 
una relació de tot l'arbrat viari i dels espais verds on s'hagi de realitzar poda. 

Els treballs de poda de qualsevol planta inclouen també les feines que se’n deriven com 
ara la recollida de brancatge i de les restes de poda, la neteja, l’escombrada, la trituració, 
la càrrega i el transport fins a l’abocador autoritzat o la planta de compostatge i trituració. 
La llenya de la poda sempre s'haurà de retirar com a màxim al dia següent al seu 
tallament, excepte a la via pública, que es retirarà al mateix dia. 

Els treballs de poda, especialment quan comportin enfilar-se als arbres, etc. han de ser 
fets per podadors qualificats que han de conèixer les necessitats i la biologia de les 
diferents espècies, així com les normes de seguretat. S’han de complir tots els requisits 
de seguretat establerts en altura: arnès de seguretat, eslinga d’acer o qualsevol dels 
equips d’enfilada, preferiblement maquinària d’alçada. 

La poda haurà de tendir sempre a aconseguir la màxima ventilació i assolellament de 
totes les parts de la planta. 

El tall de poda 

S’ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l’efecte negatiu 
provocat a l’arbre. Els talls han de ser molt petits i sempre llisos i nets. La poda es 
realitzarà sempre en l'època adequada. 

L’orientació del tall ha de seguir l’arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l’ha 
d’afectar. No s’han de deixar monyons. 

Les branques de diàmetre gran no s’han de podar, però si a criteri de l’Ajuntament s’ha 
de fer, la poda ha de seguir la regla dels tres talls per tal d’evitar que l’escorça s’esquinci.  

Tipus d’esporga 

El tipus d’esporga que s’ha de practicar depèn de si l’arbre és jove o madur. 

1. Esporga d’arbres joves (Esporga de formació): 

Esporga de formació del tronc o guia: Eliminació de la forquilla o guia. Supressió de la 
branca menys vigorosa i menys paral·lela. Eliminació de les branques codominants i de 
les que competeixen amb la principal. 

Esporga de formació de l’estructura: eliminació de les branques mal dirigides i formació 
d’una estructura resistent. 

Esporga de refaldada: eliminació progressiva de les branques més baixes per elevar la 
capçada d’un arbre. 

2. Esporga en arbres madurs: 

Poda de neteja o sanejament: eliminació de les branques mortes, malaltes o dèbils. 

Poda de seguretat: eliminació de branques perilloses. 

Poda d’aclarida: eliminació selectiva de branques o parts de branques bàsicament per 
reduir la densitat de la capçada tot conservant el seu port. 

Poda de reducció de capçada: eliminació selectiva de branques o parts de branques per 
reduir l’alçària i/o l’amplada d’un arbre. 

Condicions del procés d’execució 

L’esporga es justifica per mantenir en bon estat l’aspecte de l’arbre; així doncs, s’han 
d’esporgar branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d’impedir la proliferació de fongs o 
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similars. Només es justifica l’eliminació de les branques sanes per facilitar l’esclarida de la 
capçada i l’entrada de llum i d’aire; també és justificable l’eliminació de branques 
creuades o mal dirigides. 

Si la poda implica una eliminació de fulles verdes, és aconsellable efectuar-la durant els 
mesos d’estiu. També és aconsellable realitzar la poda després de formar-se les 
inflorescències, per eliminar-les, de manera que no es produeixin infructescències que 
podrien ocasionar problemes (brutícia dels espais, excessiu pes davant de tempestes o 
ventades, etc.). 

Unitat i criteri d’amidament Unitats (u.) d’arbre. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14 C Part 2: 1998 Manteniment de l’arbrat: 
Poda. 

16.2.8 Sosteniment artificial 

Condicions de la partida d’obra executada 

Els aspratges i tensors s’han de mantenir en perfecte estat per tal que realitzin les seves 
funcions. Han d’estar correctament ajustats per evitar que escanyin o malmetin l’arbre. 

Condicions del procés d’execució 

S'han de col·locar adequadament per tal que tinguin prou força i evitin que els arbres es 
trenquin o caiguin. S’ha de fer, com a mínim, una inspecció anual i després d’incidències 
com ara tempestes, ventades, obres, etc., per tal de poder corregir o modificar possibles 
fregaments o deficiències. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) d’arbre. 

Normativa de compliment obligatori:  

NTJ 06R: 1996 Material de construcció i complementari. Roll tornejat impregnat. RTI. 

NTJ 03S: 1999 Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat. 

16.2.9 Retirada d’elements morts (i/o perillosos) 

Condicions de la partida d’obra executada 

La retirada d’arbres i branques morts i/o perillosos s’ha de realitzar sempre de manera 
urgent. Aquesta tasca sempre s’ha de fer a criteri dels Serveis Tècnics municipals. 

Condicions del procés d’execució 

La soca dels arbres situats en escossell s’ha de deixar a cota inferior del paviment. La 
soca dels arbres que no es trobin en escossell s’ha de deixar, com a màxim, al mateix 
nivell del sòl. 

Senyalitzacions: En iniciar la feina, prèviament s'ha de senyalitzar l’àmbit on s’intervé i 
establir també una zona de seguretat. Aquesta quedarà tancada per a l’accés de la gent. 
La distància mínima de seguretat ha de ser de 1,5 m a partir de la projecció de la copa de 
l'arbre. 

Metodologia: Si l’espai ho permet, s'ha de desmuntar l’arbre deixant caure les branques 
que s’eliminin. Si això no fos possible, ajudats per les tècniques de trepa, s'han de baixar 
mitjançant cordes. No s'ha de tallar mai a nivell del coll de l’arbre, per facilitar a posteriori 
l’extracció de la soca. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) d’arbre. 
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Normativa de compliment obligatori: 

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

16.2.10 Eliminació de soques 

Condicions de la partida d’obra executada 

S'han de retirar les soques que es trobin en espais o escossells que s’han de tornar a 
plantar. Si no fos aquest el cas, no caldrà retirar-la i s'haurà de pavimentar a càrrec de 
l’Ajuntament, o enrasar el sòl per part de l’empresa directament al damunt. Si no s'hi ha 
de tornar a plantar, l'aportació de productes salinitrosos pot ajudar a la seva pudrició. 
Quan les soques hagin estat retirades, el paviment o escossell on es trobaven, haurà de 
quedar en les mateixes condicions prèvies al procés. 

Condicions del procés d’execució 

S'han de retirar les soques fins a 5 cm per sota de la base del paviment. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) de soca. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14C Part 3: 1999 Manteniment de l’arbrat. Altres 
operacions. 

16.2.11 Plantació i/o reposició 

Condicions de la partida d’obra executada 

La plantació o la reposició d’arbres s’ha de fer sempre a criteri i per indicació dels Serveis 
Tècnics municipals. L’empresa destinarà un import fixe anual que no serà menor a 10.000 
euros per arbres. Si el cost de la planta reposada és menor, aquest import es restarà del 
total a percebre anualment per l’empresa, si l’import és major anirà a càrrec de 
l’Ajuntament. L’adjudicatari haurà de presentar a l’Ajuntament els albarans justificatius 
dels vivers d’on provenen les plantes, amb els preus unitaris. 

Queden exclosos aquells exemplars que s’hagin de reposar dins del període de garantia 
o per causes imputables a l’empresa. A aquest efecte, l’empresa presentarà una llista 
mensual amb les baixes que es produeixin, la qual haurà de ser sotmesa a consideració 
dels serveis tècnics de medi ambient per avaluar si les baixes són imputables o no a 
l’empresa. 

Condicions del procés d’execució 

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions següents : 

• Retirada i gestió del material vegetal mort. 

• Implantació de l’arbrat de reposició. 

• Substitució del substrat, si escau. 

• Entutorat. 

• Primer reg. 

Els arbres s'han d'implantar el mateix dia de l’arribada a l’obra o lloc de plantació. 

El procediment de plantació que cal seguir és el següent: 

• S’ha de realitzar un forat de plantació de la mateixa profunditat que el pa de terra i 
com a mínim tres vegades la seva amplada. Si la terra que s’extreu del forat no es 
considera adequada, ha de ser retirada i substituïda. 



 
 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)  Tel. 972 37.93.00 - Telefax 972 35.06.77  Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 46

AJUNTAMENT  

DE 

BLANES 

• La col·locació de l’arbre al forat de plantació s'ha de fer de tal manera que 
l’eixamplament del coll de les arrels quedi entre 2 i 5 cm del nivell del sòl. En cap cas 
l’arbre no pot quedar més enterrat del que estava en el creixement original. 

• Abans de començar a omplir el forat, des d’una certa distància, s’ha d’observar i 
modificar la posició de l’arbre per tal d'assegurar que es troba en una posició 
absolutament vertical. 

• El forat s’ha d’omplir fins a un terç del seu volum tot compactant el substrat amb 
fermesa. En aquest moment cal eliminar les cordes i filferros que envoltin el tronc o 
que es trobin al terç superior del pa de terra. Aquesta operació s’ha de realitzar amb 
precaució per evitar malmetre el tronc o les arrels. 

• Mentre s’omple la resta del forat s’ha d'anar compactant el terreny i assentant-lo amb 
aigua. 

• Si es considera necessari s'haurà de col·locar un sistema d’aspratge. 

• Si és el cas s'haurà de formar un encoixinament. 

Les restes de materials producte de la plantació s'han de retirar deixant la superfície neta 
i s’han de transportar a un centre de gestió de residus. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) d’arbre. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 08B: 1993 Treballs de plantació. 

16.2.12 Treballs especials i d’urgència 

Condicions de la partida d’obra executada 

Dins del capítol de treballs especials els Serveis Tècnics municipals poden requerir la 
realització de diverses feines, entre les quals es poden considerar les següents: 

• Treballs de seguretat 

• Imprevistos de l’arbrat públic 

En cas que fos necessària la contractació de maquinària no inclosa en el contracte, el 
preu d’aquest encàrrec es faria mitjançant preus contradictoris o es podran aplicar els 
preus unitaris i auxiliars publicats per ITEC (Institut de la Tecnologia i Construcció de 
Catalunya), vigents en la realització dels treballs de millora i obra nova. 

Condicions del procés d’execució 

Treballs de seguretat: Els treballs que són necessaris d’aplicar per tal de mantenir i 
restablir la seguretat urbana afectada per l’arbrat públic. 

Imprevistos de l’arbrat: Són aquells esdeveniments que estan motivats per causes 
extraordinàries. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) d’arbre. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 03S: 1999 Sosteniment artificial i protecció de 
l’arbrat. 

16.2.13. Actuacions ocasionals 

Queden compreses dins del manteniment propi de l’arbrat viari totes les feines que 
s’especifiquen a continuació i que, de forma ocasional, poden caldre: 
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• El refaldat de branques que puguin molestar als vianants, els semàfors o fanals i 
vehicles de la via pública, o els veïns d’un edifici. 

• La retirada d’un arbre accidentat que envaeix la via pública. 

• L’entutorat d’un arbre de nova plantació o accidentat amb problemes d’estabilitat. 

• La senyalització amb rètols d’avís als carrers afectats per tractament fitosanitari 
nocturn de l’arbrat viari. 

• Totes aquelles tasques necessàries en cas d’alerta meteorològica com 
tala/retirada/entutorat d’arbrat en situació de risc per vent/pluja/neu i altres. 

16.3 Manteniment de palmeres 

16.3.1. Poda de palmeres 

Condicions de la partida d'obra executada: 

S’han de fer els treballs de poda de les palmeres i tots aquells treballs derivats com ara la 
recollida de les restes, neteja, escombrada, càrrega, transport fins a la planta de 
compostatge i trituració o abocador autoritzat. 

Condicions del procés d'execució: 

L’esporga de les palmeres consisteix en la retirada de fulles i/o fruits. Aquests han de ser 
retirats quan: 

• Presentin perill de caiguda. 

• Les fulles seques estiguin en possibilitat de caiguda. 

• Per millorar l’aspecte estètic del lloc on es troba. 

• Adequar l’individu a les necessitats d’ús de l’espai on es desenvolupa. 

Qualsevol actuació d’aquest tipus s'ha de fer sota la tutela dels Serveis Tècnics 
municipals. 

Els treballs de poda, especialment quan comportin enfilar-se a palmeres, han de ser fets 
per podadors qualificats que han de conèixer les necessitats i la biologia de les diferents 
espècies així com les normes de seguretat que han d’aplicar en els treballs. 

S’hauran de complir tots els requisits de seguretat establerts en altura. D’aquesta manera 
s’ha d’utilitzar un arnès de seguretat, una eslinga d’acer o qualsevol dels equips 
d’enfilada, preferiblement maquinària d’alçada. 

S'han de suprimir les fulles velles sense tallar-les arran de l’estípit, i conservant aquelles 
tabales (beina i una porció de pecíol) que hi estan fortament adherides i eliminant 
aquelles que es desprenen fàcilment. La distància del tall de poda al tronc ha de ser 
uniforme. 

En cas de palmeres molt joves, el tractament ha de seguir la pauta següent : 

• Retoc de les tabales velles si estan descompostes. 

• Eliminació de fulles mortes, inflorescències, infrutescències, etc. 

• Reducció de les fulles verdes que molestin a un terç de la seva longitud en comptes 
d’eliminar-les totalment. 
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• Lligada de les fulles sense que quedin massa estretes o instal·lació d’un trípode 
telescòpic que suporti les fulles. 

En aquelles espècies com ara Phoenix canariensis i en totes les altres en què les tabales 
es poden mantenir sobre l’estípit un cop tallades durant almenys tres o quatre anys, es 
pot formar la valona si així ho considera l’Ajuntament. Cal tenir en compte que la seva 
finalitat és ornamental. La valona es realitza amb les tabales de la valona anterior, les de 
les fulles seques podades i les de la corona de fulles verdes eliminada, totes tallades i 
perfilades de forma ordenada. 

L’esporga de la palmera també pot implicar l’eliminació de fillols en aquelles espècies que 
són prolífiques a generar-los sempre que l’Ajuntament així ho indiqui. 

Qualsevol operació d’esporga s'ha de fer en l’època adequada d’acord amb el lloc on es 
troben ubicades. Com a referència cal dir que: 

• en les àrees de clima tropical o subtropical la poda es pot realitzar en qualsevol època 
de l’any; 

• en les àrees de clima temperat, en qualsevol època fora del període de glaçades; 

• en les àrees de clima fred, durant els mesos d’estiu. 

Si la poda implica una eliminació de fulles verdes, és aconsellable efectuar-la durant els 
mesos d’estiu. Les fulles seques es poden eliminar durant tot l’any, excepte els mesos 
freds. 

També és aconsellable realitzar la poda després de formar-se les inflorescències, per 
eliminar-les de manera que no es produeixin infrutescències que podrien ocasionar 
problemes (brutícia dels espais, excessiu pes davant de tempestes o ventades, etc.). 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) de palmera. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14B: 1998 Manteniment de palmeres 

16.3.2. Fertilització 

Condicions de la partida d'obra ejecutada: 

S'ha de fer una fertilització de la palmera en qualsevol d’aquestes situacions: 

• Necessitats demostrades determinades mitjançant una anàlisi de sòl. 

• Per símptomes visibles de deficiències en les plantes. 

• Sempre que els Serveis Tècnics municipalsho determinin. 

Condicions del procés d'execució: 

El procés de fertilització s'ha de fer amb adobs orgànics o amb adobs químics 
d’alliberament lent. Els adobs orgànics i els composts aplicats hauran d’estar 
suficientment compostats. En alguns casos també és recomanable adobar les palmeres 
amb fertilitzants complexos rics en microelements. 

Si s’utilitzen adobs d’alliberament lent, és suficient fer-ne una aportació anual. Si s’adoba 
amb fertilitzants químics solubles, caldrà fer aplicacions a petites dosis més sovint. 

Les dosis de fertilització s’han de calcular d’acord amb les necessitats de cada planta, 
segons les mancances detectades en les anàlisis de sòls o foliars, per tal de restituir el 
nivell de nutrients adequat a cada espècie, a la grandària de l’exemplar i als tipus de sòl i 
clima.  
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Pel que fa a les palmeres recentment plantades, i que van ser adobades en la plantació 
amb adob de fons, en general n’hi ha prou amb un lleuger adobatge de manteniment, en 
més quantitat i/o freqüència com més pobre sigui el sòl. 

També s'ha de fer una aplicació durant l’època no freda, en la qual la palmera està en 
creixement actiu (millor a l’inici d’aquest creixement). L’aplicació s'ha de fer sobre sòl 
humit o en èpoques de pluja. S’ha d’espargir sobre la superfície del sòl dins de la zona de 
degoteig de la corona. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) de palmera. 

Normativa de compliment obligatori: NTJ 14B: 1998 Manteniment de palmeres. 

16.3.3 Reg 

Condicions de la partida d'obra ejecutada: 

Les palmeres necessiten ser regades en els mesos de sequera i/o de creixement actiu 
perquè el seu estat sanitari i la seva aparença siguin satisfactoris. Les dosis aplicades 
han de ser suficients per fer que el terreny que envolta la palmera quedi a capacitat de 
camp. 

Condicions del procés d'execució: 

L’aplicació del reg es podrà realitzar depenent del sistema d’aplicació del qual disposi la 
palmera ( reg localitzat per degoteig, reg a manta o a mànega). 

Com a norma general i sempre que no estiguin en sòl sorrenc s’ha de regar abans que el 
sòl estigui completament sec. 

No s’ha de regar només el sòl immediatament proper al coll de l’estípit, sinó que s’ha de 
procurar que la zona de reg sigui més àmplia a fi que la palmera disposi de més quantitat 
d’aigua per tal de poder espaiar més els regs. 

Els regs han de ser abundants i periòdics evitant en qualsevol moment l’entollament. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) de palmera. 

Normativa de compliment obligatori:NTJ 14B: 1998 Manteniment de palmeres 

16.3.4 Eliminació de palmeres i la seva substitució 

Condicions de la partida d'obra ejecutada: 

S'han de retirar les palmeres que presentin un perill o estiguin mortes per evitar danys 
majors. La retirada s'ha de fer amb els mitjans establerts per a aquests casos i que 
hauran de ser autoritzats prèviament per la Direcció Facultativa. 

Condicions del procés d'execució: 

Caldrà eliminar un exemplar de palmera quan presenti un perill greu de caiguda o 
trencament o estigui greument afectat per malaltia o plaga i es decideixi no conservar-lo, 
de la mateixa manera que en el cas d’una palmera morta, i s'han de prendre aquelles 
mesures necessàries per a la seguretat tant dels operaris com del públic en general i dels 
béns. 

També s’ha d’eliminar els estípits morts de les palmeres multicaules hapaxàntiques. 

Si durant la retirada de l’element es detectés la presència de larves gruixudes (possible 
presència de Rhynchophorus ferrugineus) s’haurà de comunicar a l’organisme oficial 
competent. 
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S’ha de substituir la palmera per un exemplar de la mateixa espècie sempre que les 
causes de la seva mort o decaïment no siguin malalties o plagues o indiquin una manca 
d’adaptació d’aquesta i sigui aconsellable substituir-la per una altra espècie. Aquest 
procés s’ha de realitzar sempre per indicació dels Serveis Tècnics municipals. En el cas 
de malalties abiòtiques s’haurà de realitzar un bon forat de plantació, substituir les terres 
excavades, eliminar les restes d’arrels i fer una aportació de substrats o terres de 
jardineria adequats. 

En el cas de malalties biòtiques s’haurà de desinfectar el sòl abans de la nova plantació. 

En el cas de mort o minva per accident o afectació per obres o expropiacions caldrà fer la 
valoració dels danys usant la Norma de Granada i les seves revisions. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) de palmera. 

Normativa de compliment obligatori:  

NTJ 14B: 1998 Manteniment de palmeres 

Método para valoración de árboles y arbustos ornamentales. Norma Granada (Revisión 
1998). 

16.4 Manteniment d’arbusts, lianes i masses de flor 

16.4.1 Escarificació 

Condicions de la partida d’obra executada: 

S'ha de dur a terme de forma periòdica i sempre posteriorment a l’eliminació d'herbes 
adventícies. 

L'escarificació ha de mantenir el sòl esponjós per evitar la compactació del terreny i 
promoure un intercanvi gasós continu. 

Condicions del procés d’execució: 

L’escarificació s'ha de realitzar a uns 5 cm de fondària mitjançant maquinària o 
manualment. Durant aquest procés s'han de retirar tots aquells elements que dificultin el 
bon desenvolupament de les plantes, com ara elements d’origen inorgànic o pedres. 

Unitat i criteri d’amidament: Metres quadrats (m2) d’arbust, d’enfiladissa o de massa de 
flor de temporada. 

Normativa de compliment obligatori: No hi ha Normativa de compliment obligatori. 

16.4.2 Rasclonament 

Condicions de la partida d’obra executada: 

Després de cada operació d’escarificació, el terreny s'ha de mantenir ben anivellat i 
homogeni per a la posterior nova plantació. 

Condicions del procés d’execució: 

Mitjançant maquinària o manualment s'han de desfer els terrossos de gran mida fins a 
observar una homogeneïtat en tot el parterre. 

Unitat i criteri d’amidament: Metres quadrats (m2) d’arbust, d’enfiladissa o de massa de 
flor de temporada. 

Normativa de compliment obligatori: No hi ha Normativa de compliment obligatori 
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16.4.3 Desherbatge 

Condicions de la partida d’obra executada 

El treball s'ha de realitzar de forma periòdica amb mitjans manuals preferentment, 
mecànics o amb tractaments herbicides com a última opció. 

En el cas que es realitzi amb herbicida, passat el temps obligatori d’espera del 
tractament, s'han de retirar les restes vegetals, deixant l’espai net. 

Condicions del procés d’execució 

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions d’eliminació i retirada 
de les restes vegetals. 

Unitat i criteri d’amidament: Metres quadrats (m2) d’arbust, d’enfiladissa o de massa de 
flor de temporada. 

Normativa de compliment obligatori: No hi ha Normativa de compliment obligatori. 

16.4.4 Poda i retall 

Condicions de la partida d’obra executada: 

L’esporga permet obtenir un increment de la floració, una reducció de la fructificació, un 
sanejament dels vegetals o una forma determinada. 

Les plantes podades o retallades: 

• Han d'estar proporcionades d’acord amb el port de l’espècie. 

• S’han de podar de manera que posteriorment no calgui efectuar talls de diàmetres 
superiors als 4 cm. 

• Han de tenir els talls de poda correctament realitzats. 

• No han de tenir branques afectades per plagues o malalties greus. 

• Han d'adequar l'individu a les necessitats d'ús de l'espai on es desenvolupa. 

Condicions del procés d’execució 

S’ha de realitzar sempre amb les eines adequades en cada cas: tisores, xerrac, etc. 

L’esporga vindrà determinada per les característiques de la planta. L’època i forma 
específica vindrà determinada per la Direcció Facultativa. 

S'ha esporgar la planta de temporada abans de la seva fructificació, una vegada hagi 
realitzat el seu primer cicle de floració. 

Un cop realitzada l’esporga, les restes vegetals s'han de retirar i portar al centre de gestió 
de residus. 

Unitat i criteri d’amidament:  

Unitats (u.) d’arbust o enfiladissa. 

Metres quadrats (m2) d’enfiladissa o de massa de flor. 

Normativa de compliment obligatori: No hi ha Normativa de compliment obligatori 

16.4.5 Fertilització 

Condicions de la partida d’obra executada 
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S'ha de realitzar un adobatge mineral i orgànic cada cop que es renovi un grup de flor de 
temporada o amb la freqüència prevista pels Serveis Tècnics municipals. 

Condicions del procés d’execució 

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions d’estesa i 
incorporació d'adobs al sòl.  

L’aportació d’adob s'ha de fer a prop de les arrels, però sense tocar-les. S’ha d'aportar o 
bé en superfície o bé en fondària, realitzant uns clots a prop de la planta. L'adob s'ha 
d'estendre i incorporar homogèniament, quedant totalment incorporat en la totalitat del 
terreny. 

Unitat i criteri d’amidament 

Quilograms (kg) d’adob per planta. 

Quilograms per metre quadrat (kg/m2) d’arbust, d’enfiladissa o de massa de flor de 
temporada. 

Normativa de compliment obligatori: No hi ha Normativa de compliment obligatori. 

16.4.6 Reg 

Condicions de la partida d’obra executada 

Tota la superfície ha de ser regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense 
regar. 

Condicions del procés d’execució 

L’aplicació del reg s'ha de fer d’acord amb el sistema que s’hagi instal·lat en l’espai que 
cal mantenir: reg a manta, amb aspersió o per degoteig. 

En els regs amb mànega s’ha d'evitar una pressió excessiva per evitar que es formin 
xaragalls o escorrenties o que puguin malmetre els vegetals. 

Després del reg s'ha de fer un repàs de l’estat de les plantes i s’hauran d'adreçar totes 
aquelles que ho requereixin. 

Unitat i criteri d’amidament:  

Litres (l) d’aigua. 

Metres cúbics (m3) d’aigua. 

Normativa de compliment obligatori: No hi ha Normativa de compliment obligatori 

16.4.7 Reposició de baixes 

Condicions de la partida d’obra executada 

Aquestes tasques consisteixen en la substitució, renovació o nova sembra de les plantes 
permanents o de temporada, arbres, matolls, vivaces, bianuals, anyals i sarmentoses, 
que han perdut o minvat considerablement les seves característiques ornamentals o bé 
que el seu precari estat botànic faci preveure aquesta situació en un futur immediat. 

Aquestes tasques es comunicaran al tècnic responsable de l'Ajuntament i es realitzaran 
en l'època més adient. Referent a les plantes de temporada, la seva replantació es 
portarà a terme segons la freqüència prevista a la taula de l'annex 4, i el tècnic municipal 
conjuntament amb el contractista fixaran les espècies a sembrar. 
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Els elements reposats han de mantenir les mateixes característiques de mida i espècie 
que els existents. La reposició s'ha de realitzar tan aviat com es detecti una baixa o falta i 
sempre que sigui l’època de plantació adient. 

La plantació o la reposició de plantes s’ha de fer sempre a criteri i per indicació dels 
Serveis Tècnics municipals. L’empresa destinarà un import fixe anual que no serà menor 
a 10.000 euros per plantes. Si el cost de la planta reposada és menor, aquest import es 
restarà del total a percebre anualment per l’empresa, si l’import és major anirà a càrrec de 
l’Ajuntament. L’adjudicatari haurà de presentar a l’Ajuntament els albarans justificatius 
dels vivers d’on provenen les plantes, amb els preus unitaris. 

Queden exclosos aquells exemplars que s’hagin de reposar dins del període de garantia 
o per causes imputables a l’empresa. A aquest efecte, l’empresa presentarà una llista 
mensual amb les baixes que es produeixin, la qual haurà de ser sotmesa a consideració 
dels serveis tècnics de medi ambient per avaluar si les baixes són imputables o no a 
l’empresa. 

L’empresa ha de preveure reservar una quantitat per poder efectuar les reposicions de 
plantes que s’hagin malmès per l’afluència de gent durant la Festa Major. 

Condicions del procés d’execució 

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les següents operacions: 

• Retirada i gestió del material vegetal mort. 

• Implantació del material vegetal de reposició. 

• Substitució del substrat, si escau. 

• Primer reg. 

Ha de ser retirada i substituïda la terra que s’extreu del forat si no compleix els requisits 
de sanitat adients. 

Les terres que es retirin han de ser transportades fins a un centre de gestió de residus. 

En totes les reposicions que s'efectuïn, s'utilitzaran espècies idèntiques en 
característiques botàniques, edat, tamany, conformació, etc., a les que en el moment de 
la substitució reuneixi el conjunt del qual han de formar part, sempre que la causa de la 
seva mort o decaïment no sigui malaltia o plaga, o indiqui una manca d’adaptació i, per 
tant, sigui aconsellable substituir-la per una altra espècie. Per a casos excepcionals, com 
poden ser grans exemplars i altres, les característiques les fixarà l’Ajuntament.  

Les plantes s'han d'implantar el mateix dia de l’arribada a l’obra o lloc de plantació. El port 
de les plantes condiciona la densitat de plantació. Les plantes plantades de nou han de 
formar un conjunt homogeni amb la resta d’elements vegetals existents. Un cop realitzada 
la plantació s'ha de fer un reg per tal d’assentar les terres i homogeneïtzar el terreny. 

Per tal d’aprofitar al màxim el recursos hídrics, en les noves plantacions s’afegirà un 
hidrogel (o polímer) al substrat per afavorir la retenció d’aigua.  

Les restes de materials producte de la plantació s'han de retirar deixant la superfície neta 
i s’han de transportar a un centre de gestió de residus. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) d’arbust, enfiladissa o de flor de temporada. 

Metres quadrats (m2) d’arbust, d’enfiladissa o de massa de flor de temporada. 

Normativa de compliment obligatori: No hi ha Normativa de compliment obligatori 
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16.5 Manteniment de jardineres 

Per l’especificitat del lloc de plantació es consideren només aquí les tasques més 
rellevants referents al manteniment i conservació de les plantes en jardineres o 
contenidors situats a l’exterior dels edificis. Pel manteniment de les plantes s’atendrà a 
les especificacions i condicions dels apartats anteriors segons es tracti, d’arbres, 
arbustives, etc. 

16.5.1 Preparació i manteniment del substrat 

El substrat s’haurà de presentar prou condicionat perquè els vegetals hi puguin viure amb 
les màximes condicions de garantia, així caldrà tenir en compte com a mínim: 

• L’ús d’un hidrogel per ajudar a retenir l’aigua en el moment de la barreja.  

• Barrejar substrats que aportin una quantitat de matèria orgànica equivalent a un 5% 
com a mínim. 

• Mantenir el volum de substrat constant per omplir el recipient. La col·locació ha de 
permetre que en el reg hi hagi espai suficient per retenir una certa quantitat d’aigua en 
la superfície. 

16.5.2 Drenatge 

El drenatge comporta la col·locació d’un sistema capaç d’evacuar, per l’acció de la 
gravetat, a la part inferior de l’element contenidor, l’aigua sobrera i així evitar qualsevol 
problema d’asfíxia de les arrels. És aconsellable utilitzar balast o altres elements similars. 
S’ha de fer un orifici a la paret de la jardinera per facilitar una bona evacuació de l’aigua a 
l’exterior; en casos de major sofisticació ja es disposa d’un tub que queda connectat a la 
xarxa de desguàs. 

Per evitar el rebliment dels intersticis dels elements de drenatge, s’ha d’aïllar la capa de 
drenatge amb una tela de geotèxtil, que permetrà el pas de l’aigua però que és 
impermeable per als elements sòlids que hi pugui haver. 

16.5.3 Fertilització 

Normalment es fa una aportació de fons en el moment inicial i es repeteixen les 
operacions de cobertora dos cops l’any, preferiblement amb adobs d’alliberament lent. 

L’adobatge de fons s’ha de realitzar en el moment de la preparació del substrat, mentre 
que el de cobertora s’ha d’incorporar amb lleugeres operacions d’escarificació; si això no 
és possible, es pot incorporar encapsulat i en superfície. 

16.5.4 Reg 

S’ha de fer una aportació constant d’aigua, necessària per al desenvolupament correcte 
dels vegetals. S’ha d’intentar que l’estat higroscòpic sigui l’òptim a la necessitat de cada 
planta, perquè el volum de substrat és limitat pel mateix continent.Tota la superfície ha de 
ser regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense regar. 

16.5.5 Neteja i escarificació 

S’han de netejar les jardineres de males herbes, deixalles d’origen antròpic o defecacions 
d’animals amb una freqüència setmanal durant tot l’any com a mínim. 

Les operacions periòdiques d’escarificació superficial poden tenir una freqüència mensual 
durant els mesos càlids i bimensual durant els períodes de parada vegetativa. 
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16.6. Manteniment de plantes aquàtiques 

16.6.1 Neteja 

La neteja de les àrees amb plantes aquàtiques comporta principalment la retirada de 
restes no orgàniques que suren a la superfície i la retirada de restes orgàniques (fulles, 
fruits, etc.). 

L’operació abans descrita s’ha d’executar mitjançant maquinària o amb mitjans manuals. 
La periodicitat ha de ser la necessària per mantenir les condicions establertes. 

En cas de basses, estanys o similars amb animals (peixos, ...) caldrà realitzar la neteja 
prenent les mesures oportunes que garanteixin llur supervivència.  

16.6.2 Eliminació de males herbes 

Els parterres de plantes aquàtiques s’han de mantenir lliures de males herbes, però en 
cap cas no s’han d’emprar productes químics, ja que es podrien contaminar altres zones 
de l’espai verd. 

El treball s’ha d’efectuar periòdicament, tant sigui amb mitjans manuals com mecànics. 

16.6.3 Eliminació de fruits, fulles i flors 

Al final de la floració s’han de retirar totes les flors seques, per tal d’evitar que es 
podreixin. També s’han de retirar les fulles seques i els fruits que no siguin elements 
«decoratius». 

Per dur a terme aquestes operacions s’han d’utilitzar eines de tall correctament 
esmolades.  

Un cop l’any, s’ha de netejar la part seca de les plantes que viuen en un medi aquàtic o 
semiaquàtic. Alhora s’ha de retirar o netejar el dipòsit (test o similar) en el qual es troben. 

Durant aquesta operació s’ha d’evitar tant com sigui possible malmetre l’aparell radical de 
les plantes. Si es tracta de rizomes, es pot aprofitar aquesta operació per multiplicar-los 
(si això és necessari). 

16.6.4 Fertilització 

Tots els adobatges s’han de realitzar abans de la floració amb adobs químics, 
preferentment granulats. És aconsellable la utilització d’adobs líquids i adobs 
d’alliberament lent. 

16.6.5 Plantació i densitats 

La plantació d’aquestes plantes és diferent segons com siguin presentades: 

Bulbs: S’ha de plantar igual que un bulb que hagi d’anar a la terra. La fondària de 
plantació és el doble del diàmetre del bulb. La densitat és de 5 u./ m2. 

Rizomes: Si ha d’anar en terreny fangós, s’ha de plantar sense treure del contenidor amb 
què se subministra, el qual ha de complir els requisits necessaris perquè aquesta tasca 
es pugui dur a terme. Si el medi és 100% aquàtic, s’ha d’ancorar amb mitjans mecànics al 
fons de la superfície. La densitat ha de ser de 3 u./ m2. 

Tubercles: S’ha de seguir el mateix criteri que en el cas dels rizomes. La densitat és més 
elevada: 5 tubercles/ m2. 
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Les plantes s’han de plantar el mateix dia de l’arribada a l’obra o lloc de plantació. El port 
de les plantes condiciona la densitat de plantació. En plantes amb flor s’ha de mantenir 
l’homogeneïtat en la floració. 

16.6.6 Reposició de baixes 

Els espais de plantes aquàtiques s’han de mantenir amb totes les seves unitats, que 
s’han de reposar quan es produeixin baixes per vandalisme, causes naturals o qualsevol 
altra raó.  

Les plantes reposades han tenir de les mateixes característiques, o similars, que les 
existents. 

16.7 Controls de plagues 

Condicions de la partida d’obra executada 

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar al seu càrrec i en les dates adients, els tractaments 
necessaris per eliminar o impedir la propagació de qualsevol malaltia o plaga que pugui 
aparèixer en qualsevol dels cultius o terrenys de les zones verdes (gespes, arbustives, 
etc.) i a l’arbrat viari, exceptuant els tractaments fitosanitaris de caràcter preventiu (com 
ara l’endoteràpia). En cas que el contractista consideri necesssària la seva aplicació 
s’informarà oportunament als serveis tècnics municipals. 

Els controls plaguicides han d’incloure les operacions d’inspecció, els tractaments 
curatius i les operacions culturals i, en general, totes les operacions necessàries per a 
una a aplicació plaguicida correcta, encaminades al control de les plagues i malures. 

Aquestes operacions s’han de practicar, quan calgui, en arbres, palmeres, arbusts, 
gespes, prats, entapissants, flors de temporada, plantes aquàtiques, plantes crasses, etc.  

La defensa ha d’enfrontar-se a plagues ocasionades per insectes, àcars, nemàtodes, 
fongs, bacteris, virus, fitoplasmes, algues, líquens, mol·luscs, etc. 

Condicions del procés d’execució 

Periòdicament, s’han d’examinar les afeccions de plagues i malures que incideixen en 
l’estat de les plantes i s’han d’adoptar les mesures adequades per controlar-les seguint 
els criteris següents: 

• S’ha d’evitar la proliferació de plagues i malures d’acord amb una bona planificació i 
execució de les tasques culturals que poden ajudar a evitar-la. 

• S’ha de minimitzar l’ús de productes plaguicides d’acord amb una planificació de lluita 
integrada. 

• Quan sigui necessari, s’han d’utilitzar els productes menys tòxics i evitar l’ús de 
productes classificats com a molt tòxics. 

• En zones poblades els tractaments s’han de fer de nit. 

• Tots els tractaments han d’haver estat acordats amb l’Ajuntament. 

• La senyalització amb rètols d’avís als carrers afectats per tractament fitosanitari 
nocturn de l’arbrat viari. 

El procediment que cal utilitzar per a la defensa vegetal dels diferents espais verds és 
l’anomenat control integrat de plagues. Els principis del control integrat es basen en els 
criteris següents: 

• S’ha de comptar amb tots els possibles sistemes de lluita. 
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• No es descarta d’entrada l’ús de plaguicides. Únicament s’hi ha de recórrer quan sigui 
estrictament necessari i utilitzant els productes que menys pertorbin els ecosistemes. 

• Es dóna prioritat als elements naturals de control de «lluita biològica». 

• No es pretén eliminar la plaga, sinó tan sols mantenir-la per sota dels llindars que 
ocasionin pèrdua del valor ornamental de les plantes. 

Els riscs que comporta la realització de tractaments plaguicides giren al voltant de la 
mateixa toxicitat del producte abans, durant i després del tractament. Una altra font de 
risc és l’entorn de la maquinària de tractaments. Tenint en compte aquestes dues fonts de 
risc, els encarregats que tinguin la responsabilitat d’efectuar els tractaments plaguicides 
han de seguir les especificacions que marca la legislació vigent. (veure article 22. 
Seguretat i Salut) 

Unitat i criteri d’amidament:  

Metres quadrats (m2) de gespa, prat o entapissant. 

Unitats (u) de planta. 

Normativa de compliment obligatori: Cal tenir en compte la Normativa de compliment 
obligatori dels productes plaguicides. 

Cal que l’empresa i els empleats que manipulin productes plaguicides tinguin experiència 
i formació en aquesta especialitat, d’acord amb els punts següents: 

• L’empresa contractista només pot aplicar productes plaguicides a tercers quan estigui 
inscrita en el registre oficial d’establiments i serveis plaguicides del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la 
Generalitat de Catalunya. 

• El responsable del servei, com a persona responsable de l’empresa contractista dels 
treballs de conservació, ha de posseir el carnet d’aplicador de productes fitosanitaris 
(«nivell qualificat») emès pel DARP. 

• Els encarregats de tractaments plaguicides / oficials segona de jardiner, han 
d’acreditar l’experiència en la preparació i aplicació de productes plaguicides per a la 
defensa vegetal. A més a més, han d’estar en possessió del carnet d’aplicador de 
tractaments fitosanitaris («nivell bàsic») emès pel DARP. 

Article 17. Manteniment de l’obra hidràulica, dels equipaments i zones de trànsit. 

17.1. Instal.lacións de reg 

L'aigua consumida en aquesta funció anirà a compte de l'Ajuntament i l'adjudicatari haurà 
d'utilitzar l'aigua estrictament necessària per al reg, tenint cura que no es produeixin 
pèrdues d'aigua per boques de reg mal tancades o per qualsevol altre motiu. 

Si per l'incorrecte compliment d'aquest extrem o de la realització dels regs, es produïssin 
vessaments d'aigua, erosions del terreny o altres perjudicis, l'adjudicatari restablirà pel 
seu compte la situació primitiva de tota la zona afectada i abonarà, en el seu cas, l'import 
del volum de l'aigua vessada. 

El contractista podrà utilitzar les boques de reg instal·lades en els jardins i confins, 
sempre que siguin propietat municipal. Qualsevol altre ús que no sigui l'adequat, així com 
la utilització de xarxes d'abastament no Municipals aniran a càrrec i risc de l'adjudicatari, 
el qual haurà de respondre en el cas de la infracció comesa.  
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En l’enjardinament de qualsevol espai nou o en la millora d’espais existents caldrà 
incorporar sempre el sistema de reg que comporti un aprofitament màxim del recurs aigua 
i amb una mínima dedicació del personal a realitzar aquesta tasca, en relació al tipus 
d’enjardinament plantejat. 

La procedència de l'aigua de reg està assegurada i la seva qualitat i condicions 
compleixen tots els requisits necessaris. L’abastament d’aigua és el de la xarxa d’aigua 
potable. En zones on en el futur hi hagi instal·lada una xarxa funcional d’aigua 
regenerada, s’utilitzarà aquesta per al reg sempre i quan les seves condicions físico 
químiques siguin les adients. 

Per al manteniment de jardineres, en places o carrers on no hi hagi boques de reg, caldrà 
dur aigua en cubes o motxilles de reg.  

En qualsevol cas, fora de l’aigua de xarxa, caldrà adequar-se al Reial decret 1620/2007, 
de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües 
depurades, als Criteris sanitaris de reutilització d’aigües residuals depurades de la 
Direcció General de Salut Pública, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Generalitat 
de Catalunya, i altra normativa vigent. 

Anirà a càrrec del contractista el manteniment i reparació de les instal.lacions de reg 
(aspersors, tubs de degoteig, difusors, programadors, etc.) en parterres, escocells i zones 
enjardinades de terra, és a dir, no pavimentades, sigui quina en sigui la causa dels 
desperfectes, a excepció de les boques de reg, el manteniment del qual serà a càrrec de 
l’Ajuntment. 

17.1.1. Boques de reg: 

L'empresa adjudicatària s'obliga a comunicar amb promptitud a l'Ajuntament les avaries 
que es produeixin a fi i efecte que puguin ésser subsanades amb brevetat i no incideixin 
en la bona conservació de les superfícies a regar.  

17.1.2. Aspersors i difusors: 

 

Condicions de la partida d’obra executada: 

El funcionament dels aspersors i dels difusors haurà d’ésser en tot moment correcte i l’arc 
d’aigua format ha de ser uniforme. 

Condicions del procés d’execució: 

Mensualment, en els períodes d’ús de la instal·lació, cal fer una prova del seu 
funcionament correcte. Es pot netejar el filtre quan es trobi obstruït per sorra o altres 
materials o es pot substituir el broquet si aquest no distribueix correctament l’aigua o es 
poden substituir totalment si fos necessari. Tots els elements substituïts han de tenir 
idèntiques característiques que l’element tret, excepte en el cas que es modifiqui el 
disseny de la instal·lació per indicació dels Serveis Tècnics municipals. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) d’aspersor o de difusor. 

17.1.3. Electrovàlvules i vàlvules hidràuliques: 

Condicions de la partida d’obra executada: 

El funcionament de les electrovàlvules i les vàlvules hidràuliques haurà d’ésser en tot 
moment correcte. 

Condicions del procés d’execució: 
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Mensualment, en els períodes d’ús de la instal·lació, cal fer una prova del seu 
funcionament correcte. Es pot netejar la membrana quan es trobin obstruïts, substituir el 
selenoide si no converteix el senyal elèctric en mecànic o la molla si ha perdut elasticitat o 
substituir-los totalment si han deixat de funcionar correctament. 

Tots els elements substituïts han de tenir idèntiques característiques que l’element tret, 
excepte en el cas que es modifiqui el disseny de la instal·lació per indicació dels Serveis 
Tècnics municipals. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) d’electrovàlvula o vàlvula hidràulica. 

17.1.4. Programadors: 

Condicions de la partida d’obra executada: El funcionament dels programadors haurà 
d’ésser en tot moment correcte. 

Condicions del procés d’execució: Anualment cal fer una prova del funcionament correcte 
de totes les funcions, especialment la conservació de les memòries en cas de fallida 
elèctrica. 

En els programadors autònoms caldrà substituir la bateria per una de nova un cop l’any. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) de programador. 

17.2 Manteniment de superficies toves (sauló, còdols, graves, etc.)  

Condicions de la partida d’obra executada  

Les superfícies toves (no pavimentades) han de presentar permanentment un estat 
correcte que permeti el trànsit de les persones sense dificultats. Els camins i perímetre de 
les zones enjardinades han d’estar ben delimitats sense males herbes. 

Condicions del procés d’execució  

Sota els bancs i en les zones de trànsit no pavimentades de l’interior dels parcs i zones 
enjardinades, on es produeixen clots o xaragalls per pèrdues de sorra degudes a pluges 
o altres causes, caldrà que aquestes terres siguin recuperades i/o efectuar aportacions 
periòdiques de material.  

Les superfícies hauran de quedar correctament anivellades. El material aportat de sauló, 
graveta o el que correspongui, haurà de ser de característiques similars al ja existent a la 
zona. 

Les males herbes s'implantaran fàcilment en aquestes superfícies toves (camins, zones 
d'estar, terrenys utilitzables pendents d'ordenació, etc.), per la qual cosa caldrà escatar 
les superfícies o realitzar tractaments herbicides, amb una formulació de contacte i 
persistència durant dos períodes diferents: l'hivernal i l'estiuenc.  

Unitat i criteri d’amidament: Metres quadrats (m2) de superfície per a netejar. Hectàrees 
(ha) de superfície per a netejar. Tones (t) de restes vegetals, deixalles i/o de terres. 

Normativa de compliment obligatori: No hi ha normativa de compliment obligatori. 

17.3. Bordures, jardineres i parterres 

L’adjudicatari haurà de vetllar pel correcte estat de les fustes, elements d’obra, etc. que 
conformen els parterres i jardineres. En cas que s’haguessin de realitzar reparacions 
importants per tal de restituir els elements al seu estat original, l’adjudicatari presentarà 
una proposta valorada per fer la reparació. El preu d’aquest encàrrec es faria mitjançant 
preus contradictoris o es podran aplicar els preus unitaris i auxiliars publicats per ITEC 
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(Institut de la Tecnologia i Construcció de Catalunya), vigents en la realització dels 
treballs de millora i obra nova. .  

Així mateix haurà d’informar de manera immediata quan s’observi qualsevol anomalia en 
l’estat de les jardineres de fundició, procedint a la retirada immediata de la via pública 
d’aquells elements que puguin constituir un perill per als vianants. El contractista tindrà 
cura del manteniment de les plantes que contenien, fins que aquestes puguin ser 
reubicades. 

17.4 Materials a utilizar 

En la utilització de materials per realitzar les diverses tasques objecte de la contracta, 
caldrà tenir en compte l’origen dels materials (fustes, plantes, etc.), prioritzant l’ús 
d’aquells productes que hagin estat obtinguts o elaborats en condicions medioambientals 
correctes. 

En concret pel que fa als materials de fusta (tanques, bordures, etc.), caldrà tenir en 
compte el següent: 

No s’utilitzaran fustes tractades amb creosota ni altres productes que puguin ser tòxics 
per als usuaris o el medi ambient 

S’utilitzaran només materials de fusta procedents de tales legals i d’aprofitaments 
forestals sostenibles. Es prioritzarà l’ús d’aquests productes, segons el següent ordre de 
criteris: 

• que disposin de certificats d’origen equivalents o iguals als del sistema FSC 
(Forest Stewardship Council o Consell d’Administració Forestal) o PEFC 

• procedents de “fonts en progrés cap a la certificació”. 

• reciclats 

 
Article 18 Condicions i característiques tècniques dels elements simples 

18.1. Condicions generals 

S’han de poder examinar els materials o elements que es facin servir en les diverses 
operacions de manteniment i, si s’escau, ser acceptats per la direcció facultativa. 

En aquest article es descriuen les condicions de subministrament i qualitats mínimes dels 
materials que es poden utilitzar en les operacions de manteniment. 

18.2. Condicions dels materials 

18.2.1 Sauló  

Es consideren sauló els àrids amb abundància de graves inferiors a 3 mm. És el resultant 
de la descomposició de la roca granítica alterada, és a dir, un compost de mica, feldespat 
i quars. Ha de ser net, solt i exempt de substàncies orgàniques (carbons, restes vegetals, 
etc.).  

18.2.2 Graves  

Àrids naturals procedents d’un jaciment natural o del matxucament de roques naturals. En 
jardineria, normalment, no s’utilitzen els àrids procedents del reciclatge d’enderrocs de la 
construcció. Els àrids naturals poden ser de pedra calcària o pedra granítica. La 
composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús. Han de ser nets, 
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resistents i de granulometria uniforme. No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o 
altres matèries estranyes.  

Les graves han de complir els següents límits, extrets de la Norma espanyola:  

• El contingut en terrossos d'argila igual o menor a 0,25%.  

• El contingut en fins que passen pel sedàs de 0,08 UNE 7050 igual o inferior a 
1%.  

• El retingut pel sedàs 0,063 UNE 7050 i que suri en líquid de p.e. igual a 2, haurà 
de ser igual o menor a 1%.  

• Els sulfats, expressats ió SO4 amb àrid sec, igual o menor que 1,2%.  

• El contingut en partícules toves igual o menor que 5%.  

18.2.3 Sorres  

Elements exempts de partícules orgàniques de diàmetres d’entre 50 i 2.000 micres. Es 
consideren els tipus següents de sorres: calcàries, de sílex, granítiques o volcàniques.  

S’han de subministrar netes, soltes i exemptes de substàncies estranyes o contaminants.  

18.2.4 Tot-u  

Barreja de granulats no triturats i/o sòls granulars, amb gradient granulomètric, 
procedents de graveres, dipòsits naturals o sòls granulars. La fracció passada pel tamís 
de 80 micres UNE ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 400 
micres UNE. 

El material ha d’estar exempt d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes.  

18.2.5 Còdols de riu  

Còdol procedent de roques dures i sense porus, de forma arrodonida i que no s’ha de 
descompondre per l’acció dels agents meteorològics. No ha de tenir argiles, margues o 
altres materials estranys.  

Han de ser nets, solts i exempts de substàncies orgàniques, estranyes o contaminants.  

18.2.6 Blocs de pedra  

Blocs de pedra irregular, resistents a la degradació i a l’esfullament, procedents de la 
pedrera, que tenen unes mides suficients (a partir de 20 cm de diàmetre) per poder-les 
encabir en la construcció d’una rocalla. Una altra característica valorable és la presència 
de forats i esquerdes en aquests blocs. Els blocs de pedra, segons la procedència, es 
classifiquen en calcaris, silicis, basàltics, etc.  

Han d’estar nets d’elements fins i de taques alienes a la seva procedència. 

18.2.7 Terres i encoixinats  

a) Terres de reblert  

Terra procedent de l’activitat que les obres generen i que en la majoria dels casos no 
serveix per a cap activitat de jardineria; tanmateix, han d’estar exemptes de qualsevol 
contaminant químic.  

b) Terres de jardineria  

Terra que reuneix uns mínims de: 
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• Textura (Sorra: 50-80%; Llim: ≤ 30%; Argila: ≤ 20%),  

• Granulometria (Fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules 
de diàmetre superior a 25 mm),  

• Composició química (Nitrogen: ≥ 15%; Fòsfor: ≥ 14 mg g/kg; Potassi: ≥ 150 m kg/ kg; 
Carbonats totals: <10%; Matèria orgànica oxidable: ≥ 3%; Relació C/N: 10; 
Conductivitat elèctrica: ≤ 2 mmho/cm; pH: entre 6-7,8; Humitat: 20-25%).  

Si no es compleix algun d’aquests mínims, s’han de realitzar les esmenes texturals, 
orgàniques i minerals necessàries.  

Si les terres s’han d’emmagatzemar, cal assegurar i mantenir un grau d’humitat i evitar 
que l’alçada de les piles d’estocatge sigui superior a 1,5-2 m per no provocar problemes 
d’anaerobiosi.  

c) Encoixinats (Mulch)  

Element que evita la sortida d’adventícies i la conservació de l’aigua dels parterres i 
barreja la terra o substrat per esponjar-la. Es poden utilitzar diferents materials com a 
encoixinat: escorça de pi, restes d’esporga, terra volcànica, graves, etc.  

En el cas de materials d’origen orgànic, és convenient d’emmagatzemar-los en llocs 
aixoplugats per evitar fermentacions innecessàries.  

d) Enceballs  

Material en percentatge variable de sorra, humus i fertilitzant mineral, utilitzat 
majoritàriament per a gespes. Cal que el producte estigui ben garbellat i que no tingui 
aterrosaments innecessaris. La matèria orgànica del producte ha d’estar ben curada per 
tal d’evitar termopaties perilloses que poden afectar la bona germinació d’una sembra.  

Cal que el producte estigui exempt d’impureses alienes (pedres, troncs, etc.).  

e) Torbes  

Elements que es classifiquen segons el seu origen botànic i grau de descomposició. Les 
torbes, segons aquesta classificació, poden ser oligotròfiques i eutròfiques. Les torbes 
oligotròfiques es formen en regions fredes amb alta pluviometria i excés d’aigua. Les 
torbes eutròfiques es formen en llacs, sota la influència d’aigües superficials i 
subsuperficials, i acostumen a ser riques en nutrients, especialment calci i nitrogen. Les 
torbes poc descompostes i molt fibroses s’anomenen rosses i les molt descompostes i 
altament humificades reben el nom de torbes negres.  

La densitat aparent de les torbes oscil·la entre 0,05 i 0,2 g/cm3 
en el cas de les torbes 

rosses i fins a 0,5 g/cm3 
en el de les negres. La densitat real varia entre 1,4 i 1,65 g/cm3. 

L’espai porós total oscil·la des del 90-95% per a les rosses fins al 40% per a les negres. 
El pH oscil·la des de 3 en torbes àcides fins a 8,5 en torbes eutròfiques. La capacitat 
d’intercanvi catiònic de les rosses es troba entre 100 i 150 meq/100 g, mentre que en les 
torbes negres (molt humificades) pot ser entre 50 i 250 meq/100 g.  

S’han de desestimar les torbes eutròfiques i usar les torbes àcides a causa del pH elevat i 
el risc d’asfíxia de les arrels per la baixa capacitat d’aeració. 
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18.2.8 Adobs  

a) Adobs orgànics:  

Es defineixen com a adobs orgànics les substàncies orgàniques que en ser 
descompostes pels microorganismes del sòl aporten humus i milloren la textura i 
l’estructura del sòl.  

Aquests adobs han d'estar exempts d'elements estranys i singularment de llavors de 
males herbes.  

Es poden utilitzar els diferents tipus d'adobs orgànics existents, que són: fems, compost i 
humus.  

b) Adobs minerals:  

Es defineixen com a adobs minerals, els productes mancats de matèria orgànica, que 
proporcionen al sòl un o més elements fertilitzants. Són fertilitzants, generalment 
nitrogenats o complexos de NPK, que alliberen el nutrient al medi a un ritme lent. S’han 
d’utilitzar adobs d’alliberament lent per tal d’evitar els problemes de pèrdues per lixiviació 
de l’ió NO3 i per volatilització del NH3 

procedent dels fertilitzants amònics o ureics.  

Tots aquests adobs han d’estar exempts d’elements estranys i singularment de llavors de 
males herbes. Han d'ajustar-se a la Normativa vigent del Ministeri d’Agricultura i altres 
normes que es poguessin dictar posteriorment.  

18.3 Condicions de la vegetació  

18.3.1 Plantes  

a) Qualitat general  

Condició que han de complir les plantes ornamentals destinades al subministrament. 
També han de complir les condicions particulars segons el tipus de planta a què 
pertanyin. No s’han de subministrar les plantes que no compleixin les condicions generals 
ni les particulars. Els criteris de qualitat d’una planta han de fer referència tant al sistema 
aeri com al sistema radical. Els lots han de ser homogenis, de la mateixa espècie-varietat 
i categoria.  

Seran en general ben formades, de desenvolupament normal, sense que presentin 
símptomes de raquitisme o retard. No poden presentar ferides en el tronc o les branques i 
el sistema radical ha de ser complert i proporcional al port. Les arrels de plantes amb 
arrel nua han de presentar talls nets i recents, sense esquinços ni ferides. 

El port ha de ser normal i ben ramificat. Les plantes de fulla perenne han de presentar el 
sistema foliar complert sense decoloració ni símptomes de clorosi.  

A nivell més concret, hi ha diversos aspectes per definir la qualitat del material vegetal:  

• Autenticitat específica i de varietat. Les plantes subministrades han de ser absolutament 
autèntiques, és a dir, han de tenir identitat i puresa adequades amb relació al gènere o 
espècie a què pertanyin i, quan es comercialitzin amb una referència a cultivar, han de 
tenir també identitat i puresa adequada respecte a aquesta.  

• Dimensions i proporcions. La relació entre l’alçària i el diàmetre de la tija o tronc ha de 
ser proporcional en totes les plantes segons l’espècie o varietat. L’alçària, l’amplària de 
capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge han de correspondre a 
l’edat de l’individu segons l’espècie o varietat en proporcions ben equilibrades. Si escau, 
això ha de ser també aplicat a la proporció entre portaempelt i empelt pel que fa al tronc i 
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la capçada. Les arrels han d’estar ben desenvolupades i proporcionades d’acord amb 
l’espècie o varietat, l’edat, les condicions del sòl i el creixement. La mida del pa de terra 
ha de ser proporcional a l’espècie o varietat, a la mida de la planta i a les condicions del 
sòl.  

• Condicions de subministrament i emmagatzematge. Les plantes ornamentals només 
podran ser subministrades per proveïdors autoritzats i sempre que compleixin les altres 
condicions. El viverista ha de carregar el material vegetal d’acord amb la presentació que 
s’hagi previst. El transport s’ha de realitzar de comú acord entre el comprador i el 
venedor. Durant el maneig, des de l’arrencada fins a la plantació, les plantes s’han de 
protegir de possibles danys i de l’exposició al dessecament o a temperatures extremes. 
Les arrels s’han de mantenir humides i fresques, especialment si les plantes van amb 
l’arrel nua.  

b) Condicions específiques  

• Plantes subministrades amb arrel nua. Les plantes subministrades amb arrel nua han 
de presentar un sistema radical ben ramificat, no excessivament esporgat, sense 
símptomes de deshidratació i la capçada aclarida, tot mantenint l’equilibri entre la part 
aèria i la part subterrània.  

• Plantes subministrades amb pa de terra. Els pans de terra han d’anar lligats amb ràfia 
o similar o bé amb xarpellera de material degradable. Addicionalment han d’anar 
protegits amb malla metàl·lica no galvanitzada, amb cistella metàl·lica no galvanitzada 
o amb tela plàstica degradable.  

Com a materials de protecció o de lligam del pa de terra només es permeten aquells 
que es descomponen abans d’un any i mig després de la plantació i que no afecten el 
creixement posterior de la planta i del seu sistema radical.  

• Plantes subministrades en contenidor. Una planta cultivada en contenidor hi ha 
d’haver estat trasplantada i conreada el temps suficient perquè les noves arrels es 
desenvolupin de tal manera que la massa d’arrels en mantingui la forma i s’aguanti de 
manera compacta quan sigui treta del contenidor. La grandària del contenidor ha de 
ser raonablement proporcional a la mida de la planta. S’ha de canviar a un contenidor 
més gran abans que es produeixi l’espiralització de les arrels. El contenidor ha de ser 
suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra, tot protegint la massa 
d’arrels durant el transport.  

• Empelts. Els empelts han d’estar satisfactòriament units als portaempelts. Els empelts 
de capçada, a més, han de donar naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, 
ben desenvolupada i que presenti les característiques pròpies de la planta la cultivar.  

• Sanitat vegetal. Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides per 
tal que no en perillin la represa i el desenvolupament futur. No poden mostrar defectes 
causats per malalties, plagues o fisiopaties que redueixin el valor o la qualificació per 
al seu ús. Han d’estar substancialment lliures, almenys per observació visual, 
d’organismes nocius i malalties, o de signes o símptomes d’aquests, que afectin la 
qualitat de manera significativa i que redueixin el valor de la seva utilització com a 
plantes ornamentals. No han de tenir ferides a l’escorça, fora de les normals 
produïdes durant l’esporga. No es poden admetre en cap cas plantes amb uns talls 
visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. Els substrats de les 
plantes, tant les subministrades en contenidor com en pa de terra, han d’estar lliures 
de males herbes, especialment de plantes herbàcies anuals. Les plantes 
subministrades han de complir la  legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment 
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referent als organismes nocius i malalties que afectin la qualitat de manera 
significativa; als organismes nocius de quarantena que no poden estar presents en 
cap viver, i a les plantes ornamentals que necessiten passaport fitosanitari i/o etiqueta 
comercial.  

Cada lot, o cada unitat d’una varietat o espècie de planta, destinat a la 
comercialització s’ha d’acompanyar d’un document expedit pel proveïdor en el qual 
s’ha d’indicar la informació següent:  

- Indicació: «Qualitat CEE», quan es tracti d’espècies o varietats regulades 
específicament, les quals han de complir la normativa legal vigent.  

- Número de registre del viver, nom del proveïdor, número individual de sèrie o de 
lot, data d’expedició del document, nom botànic, quantitat, presentació del sistema 
radical, mesura de la planta, volum del contenidor, nombre de repicaments, 
número de passaport fitosanitari (si escau) i si cal etiqueta ornamental. 

- Referència a les Normes tecnològiques, és a dir: NTJ 07, «subministrament del 
material vegetal». 

- Quan es tracti d’importacions provinents de països tercers, el nom del país de 
producció. 

• Arbre: Vegetal llenyós, que arriba als 5 m d’alçària o més, no es ramifica generalment 
des de la base i posseeix una tija principal, anomenada tronc.  

• Arbust: Vegetal llenyós, que en general es ramifica des de la base i no supera els 5 
m. d’alçària.  

• Vivaç: Vegetal no llenyós, que dura diversos anys. També s'inclouen dins d'aquest 
grup les plantes en les que les parts subterrànies viuen diversos anys.  

• Anual i bianual:  

• Anual: planta que tan sols dura un cicle vegetatiu.  

• Bianual: viu durant dos períodes vegetatius. En general, plantes que germinen i 
donen fulles el primer any, floreixen, fructifiquen el segon any o es cultiven com a 
tal.  

• Gespes i entapissants: S'utilitzen per cobrir grans superfícies. Normalment com a 
entapissants es faran servir heures (Hedera helix), en llocs més ombrívols, o bé 
crespinells (Sedum album), en llocs secs i asolellats.  

• Enfiladissa: Vegetal enfiladís de petita alçària que, plantat amb certa densitat, cobreix 
el sòl completament amb les seves tiges i fulles. 

18.3.2 Arbres  

Els arbres de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en 
contenidor.  

Els arbres de fulla persistent poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor.  

Els arbres s’han de mesurar segons el perímetre del tronc, a 1 metre sobre el nivell del 
sòl o del coll de l’arrel. Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels 
perímetres individuals. Els arbres de capçada de creu han de tenir una capçada 
proporcionada al gruix del tronc i presentar un mínim de tres besses equilibrades entre 
elles.  
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Els arbres destinats a ser plantats en alineació han de tenir el tronc recte. L'alçària i el 
perímetre no han de ser inferiors a 16 cm. El servei tècnic de l’ajuntament pot estudiar 
casos concrets, però aquesta és la norma general. Cal també tenir en compte l’alçària del 
fust quan sigui necessari i la seva formació (copat, fletxat, etc.).  

Especificacions per a arbres de vial. Els arbres de capçada per a plantacions de vials, 
requereixen una certa alçària de capçada. S’ha de tenir cura que les branques principals 
no tinguin excessives ramificacions. Les especificacions per a arbres de carrer han 
d’assenyalar l’alçària de capçada (normalment capçada alta o mitjana), que ha de tenir 
relació amb la mida i amb l’espècie o varietat de l’arbre, de manera que la capçada de 
l’arbre estigui ben equilibrada amb el tronc. Cada lot subministrat ha de tenir 
homogeneïtat en el diàmetre de tronc, en alçària total, en alçària de capçada i en el volum 
i conformació d’aquesta.  

Els arbres han d’estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants 
(branques amb forquetes) en el seu eix principal, ni ramificacions anòmales. En l’esporga 
de formació s’ha de respectar sempre els gradients de ramificació.  

Els arbres ramificats des de sota i els arbres ramificats exemplars han d’estar totalment 
vestits de dalt a baix i han de tenir les branques laterals ben repartides regularment al 
llarg del tronc. Les cultivars fastigiades han de tenir un tronc únic recte.  

Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l’espècie o 
varietat. La capçada de l’arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional 
al perímetre del tronc. Una esporga addicional de branques ha de ser conforme amb el 
tipus de l’espècie o varietat, excepte per als empelts a dalt de formes globoses o 
pèndules.  

Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta.  

En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens de parcs o jardins, poden ser 
desitjables formes especials amb el tronc tort, bifurcat, inclinat o múltiple. En aquests 
casos, els lots no han de ser homogenis.  

No és recomanable el subministrament d’arbres de fulla caduca amb arrel nua de classes 
perimetrals grans, ni els de represa delicada.  

La normativa d’obligat compliment: 

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

• NTJ 07D: Arbres de fulla caduca, 1996  

• NTJ 07E: Arbres de fulla persistent, 1997.  

18.3.3 Arbusts  

Subministrament d’arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne. Els arbusts de fulla 
caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor. Els 
arbusts de fulla perenne poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor. Els 
arbusts han d’estar correctament ramificats. El nombre mínim de ramificacions depèn de 
l’espècie o varietat i del tipus de formació.  

La normativa d’obligat compliment:  

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

• NTJ 07F: Arbusts, 1998.  

• NTJ 07R: Rosers, 1994.  
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18.3.4 Enfiladisses  

Subministrament de plantes enfiladisses ornamentals, herbàcies o llenyoses (lianes). Les 
plantes enfiladisses poden ser comercialitzades en contenidor o, en alguns casos, amb 
arrel nua.  

Normativa de compliment obligatori  

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

• NTJ 07I: Enfiladisses, 1995.  

• NTJ 07R: Rosers, 1994.  

18.3.5 Plantes herbàcies  

Subministrament de planta herbàcia perenne i entapissant. Subministrament de plantes 
anuals i de temporada. Subministrament de plantes crasses. És preferible que les plantes 
no hagin estat sotmeses a forçaments especials, ja que en general les despeses 
ambientals de manteniment són menors com més es respecten els períodes vegetatius 
normals de les plantes.  

18.3.6 Tanques  

Per a la formació de tanques les plantes han de ser:  

• Del mateix color i la mateixa tonalitat.  

• De la mateixa alçària.  

• Ramificades des de la base i capaces de conservar aquestes característiques amb 
l'edat.  

18.3.7 Llavors  

Les llavors han de procedir de cultius controlats pels serveis oficials corresponents i han 
de ser obtingudes segons les disposicions del Reglament tècnic de control i certificació de 
llavors i plantes farratgeres del 15 juliol 1986 o altra normativa vigent. Per al control de 
camps de producció de llavors per a gespes, s’han de seguir les directives de la CEE o 
de l’OCDE.  

Han de ser d'una puresa superior al 90% i han de tenir un poder germinatiu no inferior al 
80%. Les llavors no han d’estar contaminades per patògens ni insectes, ni tampoc 
presentar senyals d’haver patit cap malaltia, ni atacs d’insectes o d’animals rosegadors. 
Així mateix, les llavors han d’estar netes de materials inerts, de llavors de males herbes i 
de llavors d’altres plantes cultivades, dintre dels límits establerts pel Reglament tècnic.  

Normativa de compliment obligatori:  

• 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).  

18.4 Condicions dels productes fitosanitaris  

Segons la reglamentació tècnica sanitària (RTS), els plaguicides són les substàncies o 
els ingredients actius, així com les formulacions o els preparats que en continguin un o 
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més, destinades a qualsevol de les finalitats següents: Combatre els agents nocius per 
als vegetals o prevenir-ne l’acció (insecticides, acaricides, fungicides, etc); Afavorir o 
regular la producció vegetal a excepció dels nutrients i els destinats a l’esmena de sòls; 
Conservar els productes vegetals, fins i tot la protecció de les fustes; Destruir els vegetals 
indesitjables (herbicides); Destruir part dels vegetals o prevenir-ne un creixement impropi; 
Fer inofensius i destruir o prevenir l’acció d’altres organismes nocius o indesitjables 
diferents dels que ataquen els vegetals.  

Aquest productes poden ser: insecticides, acaricides, nematicides, helicides, fungicides, 
herbicides, algicides; però també productes que ajudin a cicatritzar ferides o reforçar la 
planta, com coadjuvants i mullants, feromones, o bionutrients.  

Hi ha una extensa normativa de compliment obligatori:  

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.  

• Ordre 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.  

• Ordre del Ministeri d’Agricultura, del 26 de maig de 1979 (BOE del 8 de juny de 1979), 
sobre la Utilització de productes fitosanitaris.  
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• 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 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.  

Article 19. Neteja i manteniment de les zones verdes 
S'han de mantenir les zones verdes amb les màximes condicions de netedat per al seu 
bon ús.  

El personal de l'adjudicatari dedicarà una atenció constant i meticulosa a la neteja de 
totes les superfícies compreses dins del perímetre de les zones verdes a conservar 
(inclosos pipicans si n’hi haguessin). Aquesta tasca consistirà en l'eliminació, tant de la 
vegetació de creixement espontani, així com de les fulles mortes, restants de les tasques 
de sega, retalls i podes, deixalles i escombraries que per qualsevol procediment arribin a 
les zones objecte d'aquest contracte. Hi haurà una brigada que haurà d'anar netejant els 
diferents espais segons l'ús que se'n faci. 

També s'encarregarà de mantenir les fonts i els estanys nets i amb fàcil accés, sense 
basses d'aigua al voltant, sense papers o altres objectes flotants o en el fons. Serà 
obligació del contractista informar de totes les incidències observades, encara que sigui 
en zones d'actuació fora de la seva responsabilitat.  
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En cas que a l’estany o bassa hi hagi fauna associada (peixos, etc.) es tindrà cura de no 
afectar-la durant les tasques de manteniment. 

També inclou la neteja dels escocells de l'arbrat lliure en zones transitades del recinte 
enjardinat que tinguin o no la seva corresponent tapadora o reixada. La neteja consistirà 
a treure els residus que s'hagin acumulat en l'escocell, i tornar a col.locar la tapa 
correctament, quan existeixi. L'operació de neteja es realitzarà totes les vegades que 
calgui perquè el jardí presenti un bon estat de neteja.  

El concepte neteja inclou la retirada i eliminació dels residus en un termini màxim de 24 
hores a partir de la seva recollida. Es distingiran i es recolliran per separat els residus 
vegetals (herbes, fulles, restes de sega, etc) de la resta ja que la destinació dels primers 
haurà de ser el compostatge. Les bosses no es podran dipositar en els contenidors de 
recollida de residus domiciliaris de la via pública. 

Article 20. Equipaments, eines i vehicles 

20.1. Vehicles i material adients per a la contracta 

Els vehicles i eines utilitzats als treballs objecte del present plec seran aportats pel 
contractista. Tot el material estarà disponible per a qualsevol situació d’emergència si així 
ho requereix l’Ajuntament. 

El material serà en tot moment operatiu i incorporarà la tecnologia suficient per efectuar 
les tasques. Previ a la seva afectació al servei, es podrà sotmetre a la inspecció dels 
Serveis Tècnics Municipals. El material presentarà en tot moment un bon aspecte de 
conservació i imatge, en la mesura que sigui possible atenent les tasques a executar. 
S’han d’incloure els subministraments i treballs diversos previstos tenint en compte que 
els esmentats treballs es realitzaran a la via publica.  

El material que hom considera adient per a l’execució dels treballs consta relacionat 
orientativament a la llista adjunta dins l’annex 5 d’aquest Plec.  

Tot el material s’haurà de trobar disponible en instal·lacions o parc de maquinària 
propietat del contractista en una distància de menys de 10 km del terme municipal, a fi i 
efecte de poder afrontar urgències i actuacions immediates. 

L’adjudicatari resta obligat a senyalitzar amb indicadors reglamentaris, amb avisos de 
perill, precaució, etc. les zones d’actuació que interfereixin vies de circulació o peatonals, 
havent de notificar als Serveis Tècnics Municipals i a la Policia Local amb un mínim de 48 
hores d’antelació les actuacions que afectin el trànsit rodat o de vianants. 

20.2. Manteniment dels vehicles 

El contractista haurà d’efectuar les revisions mecàniques oportunes pel manteniment del 
parc mòbil. Cada vehicle/maquinària haurà de disposar d’una fixa tècnica. L’Ajuntament 
resta facultat per poder exigir la documentació dels vehicles i del material, si s’escau, a fi 
efecte de comprovar la seguretat i l’adequat compliment de les revisions i inspeccions 
tècniques dels vehicles. En el cas que un vehicle tingui avaria, l’empresa prestadora del 
servei el substituirà per un altre del mateix tipus o similar, sense causar la no prestació 
del servei corresponent. 

Tot el material haurà d’ésser netejat amb productes adients periòdicament, per tal que a 
l’entrar en servei ofereixi un aspecte de pulcritud total.  

Els vehicles que s’utilitzin tindran les condicions requerides per a la finalitat a què es 
destinin, tant pel que respecta a la seguretat com a les conveniències d’estètica urbana i 
condicions sanitàries. 
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Tot el material, vehicles i maquinària es trobarà en perfecte estat d’utilització i 
conservació, i podrà ésser rebutjat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament quan no reuneixi 
aquestes condicions. En aquest cas l’adjudicatari l’haurà de substituir per un altre 
adequat.  

Tanmateix, l’adjudicatari haurà d’aportar totes les eines necessàries per a la bona 
realització del servei concursat i disposarà de les reserves corresponents per suplir les 
incidències que es produeixin.  

Totes les eines s’hauran de trobar en perfecte estat de conservació i neteja en tot 
moment a partir del dia d’inici de la contracta. Tots els vehicles aniran equipats amb llums 
d’emergència giratoris de color ambre. 

Queda prohibit a l'adjudicatari introduir vehicles de tracció mecànica en les zones 
enjardinades a excepció de casos necessaris per a les tasques pròpies de conservació, 
com poden ser subministraments d'abonaments, recollida d'herba segada, llenya de 
poda, subministrament de plantes, neteja general del recinte enjardinat, etc.  

L'incompliment d'aquest punt serà motiu de sanció, al marge de la que li pugui 
correspondre per infracció del Codi de Circulació o Ordenances Municipals 

Article 21. La gestió dels residus produïts. 
Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats, que es produeixen en el 
transcurs de l'execució d'una obra, activitat o servei, i que no tenen cap mena d'aplicació 
útil per a aquesta. 

La gestió dels residus inclou els productes originats tant en l’àmbit estricte dels treballs 
del manteniment de jardins (restes vegetals, fitosanitaris, etc.), com tots aquells altres 
residus que es generin a les instal.lacions, en el manteniment dels vehicles i maquinària, 
etc. (com ara fluorescents, pneumàtics, olis, etc.) i el seu transport i lliurament al gestor 
corresponent. 

Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals, l’Ajuntament pot 
demanar els comprovants que acreditin una correcta gestió dels residus, en els quals hi 
haurà de constar com a mínim el lloc on s’ha dipositat el producte o el centre gestor 
(inclòs en el Registre de gestors de residus de l’Agència de Residus de Catalunya) la 
data de recepció, la tipologia del material dipositat i la quantitat.  

A causa de la diversificació dels productes, cadascun d'ells serà tractat de diferent 
manera segons correspongui: reciclatge, compostatge, abocament, etc. 

El contratista s’haurà de responsabilitzar de la bona gestió dels residus que com a 
conseqüència de llur activitat es generin. L’Ajuntament posarà a disposició de l’empresa 
el servei de deixalleria per a tots aquells residus, la tipologia i origen del quals, permetin 
la seva gestió a través d’aquest servei.  

Unitat i criteri d’amidament: Tones (t) de residu. 

Normativa de compliment obligatori: 

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

Decret del 6 d’abril de 1994 (DOGC del 3 de juny de 1994), regulador del Registre 
general de gestors de residus de Catalunya. 
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Decret del 30 de maig de 1994 (DOGC del 13 de juliol de 1994), pel qual es regulen i 
adeqüen a la Llei de 26 de novembre de 1992 (DOGC) els Procediments reglamentaris 
que afecten les matèries en què intervé el Departament de Medi Ambient. 

Resolució del 16 d’octubre de 1995 (DOGC del 16 de novembre de 1995), per la qual es 
fa públic l’Acord de Govern d’aprovació del Programa General de Residus de Catalunya. 

Decret del 9 de gener de 1996 (DOGC del 9 de febrer de 1996), pel qual s’aprova el 
Catàleg de residus de Catalunya. 

Resolució del 16 de juliol de 1996 (DOGC del 2 d’agost de 1996), per la qual es dóna 
publicitat a l’Aprovació dels programes d’actuació adoptats pel Consell de Direcció de la 
Junta de Residus. 

Decret del 7 de gener de 1997 (DOGC del 13 de gener de 1997), sobre la Disposició del 
rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

Article 22. Seguretat i salut 
En l’àmbit del treball laboral, la seguretat i la salut formen una part important dins del 
contingut del contracte de treball. L’empresa ha de complir amb l'obligatorietat de garantir 
la seguretat laboral als seus treballadors. Per arribar a aquests objectius, s’han de posar 
a disposició tots els elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció 
més adients per a cada cas. 

Condicions de la partida d’obra executada 

La prevenció és un dels factors fonamentals per tal d’evitar riscos laborals. Tots els 
agents socials implicats en un accident laboral (empresa, treballador, mútua, sindicats, 
associacions empresarials) tenen motius per fer prevenció i hi juguen un paper molt 
important. 

L’àmbit d’actuació d’aquesta prevenció abraça totes aquelles tasques que es derivin 
d’unes feines que cal realitzar dins del món de la jardineria com són la poda en arbrat, 
arbustatge, tractaments plaguicides, col·locació de mobiliari i manteniment general de 
jardineria.  

Factors i agents del treball: 

Els perills es concreten en la presència dels anomenats factors de treball, que inclouen 
múltiples agents. Aquests factors poden ser de tres tipus: 

- materials o tecnològics: engloben els factors físics (mecànics, elèctrics, atmosfèrics, 
etc.), químics (pols, gasos, líquids, sòlids) i biològics (bacteris, virus, fongs). 

- personals o de tipus humà: fisiològics (vista, gust, sistema ossi, etc.), psicològics 
(extroversió, intel·ligència, temps de reacció) i psicosocials (actituds, liderat, 
comunicació). 

- socioempresarials: formatius (personals d’operaris, d’encarregats, experiència en la 
professió), culturals d’empresa (remuneració, experiència) i adequacionals ( 
treballador-lloc, home-màquina, productel’usuari). 

Condicions del procés d’execució 

Principis de l’acció preventiva 

L’acció preventiva s'haurà de desenvolupar d’acord amb els principis generals següents: 

- Evitar els riscs 
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- Avaluar els riscs que no es poden evitar  

- Combatre els riscs en el seu origen 

- Adaptar la feina a la persona 

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

- Planificar la prevenció 

- Avantposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals 

- Facilitar les degudes instruccions als treballadors 

Tota acció preventiva haurà d’anar precedida d’una sèrie d’observacions que permetran 
detectar aquells punts, situacions o elements potencialment perillosos. Són les 
anomenades inspeccions de seguretat. 

Fer l’inventari d’una inspecció de seguretat significa dur a terme un recompte (o registre) 
de tots els elements que exigeixen inspecció, de totes les parts que han de ser revisades, 
i de les condicions de risc per les quals un element o els seus components han de ser 
examinats. És necessari revisar els inventaris periòdicament per tal d’assegurar que 
estan al dia. 

Quan s’hagi produït un dany a la salut dels treballadors, s'hauràn de revisar els indicatius 
de les mesures preventives per comprovar si no han estat suficients i caldrà solucionar 
aquells aspectes que es considerin insuficients. 

Cal tenir en compte una sèrie d'aspectes a l'hora de fer la inspecció. Quan s’inspeccioni 
una eina, l’atenció ha d’estar dirigida cap a les parts que siguin susceptibles de 
desenvolupar condicions de perill. Sempre s’han de tenir presents les peces susceptibles 
de provocar danys, deterioraments o defectes. També s'han de tenir en compte les peces 
que pertanyin a qualsevol de les categories següents: protectors, mecanismes de 
seguretat, components de comandaments, components mecànics, components elèctrics, 
components del punt d’ancoratge i fixació, components del llocs de treball, components 
que suporten pes. 

Riscs en jardineria 

Els riscs en jardineria són la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany en 
el treball. Per qualificar un risc des del seu punt de vista de gravetat, s’ha de valorar 
conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la seva severitat. 

Per tal d’evitar el màxim aquests riscs s’han de preveure en els diferents equips de treball 
o sigui qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball, i tenir 
coneixement de la utilització correcta d’aquests equips. 

Les eines 

Les unions entre els diversos elements han de ser fermes per evitar que es trenquin o 
que algunes parts surtin projectades. Les parts tallants o punxegudes han d'anar aïllades 
en una funda. No s’han de guardar en llocs elevats des dels quals puguin caure sobre el 
treballador. 

La maquinària 

No s'han de posar en marxa en els lloc on hi ha combustible ni es podrà fumar mentre es 
manipulen carburants, olis o greixos. S’han de fer revisions periòdiques preventives de 
les diferents màquines: 
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- Motoserres: Per utilitzar-les s’haurà de dur un casc de seguretat amb pantalla 
abatible i protectors auditius, ulleres protectores, guants de lona, botes de 
seguretat, dipòsits de seguretat per al combustible, cinturó de seguretat si es 
treballa a més de 2 metres. Està prohibit fumar mentre es realitza la càrrega de 
combustible. 

- Segadora: Cal extremar la seguretat quan se sega en talussos o forts desnivells, o 
si bé la gespa és humida. Abans de segar s'han de retirar els cossos estranys 
(pedres, llaunes, ampolles…) que es trobin al damunt de la gespa, per evitar que 
surtin projectades. Mentre la màquina treballa, no s’hi pot acostar ningú, i la 
distància de seguretat ha de ser de 10 metres. No es podrà manipular cap 
element del motor o de les ganivetes, si la màquina no està totalment aturada. En 
motors de dos temps, no s’ha de fer girar les ganivetes manualment, amb la 
màquina parada, per tal d’evitar que es posi en marxa. Si l’herba és molt alta 
convé segar en dos cops per tal d’evitar esforços innecessaris a la persona i a la 
màquina. Abans de traslladar la màquina, és obligatori aturar el motor. 

- Desbrossadora: Abans de segar s'han de retirar les pedres, llaunes, ampolles que 
es trobin al damunt de la gespa, per evitar que surtin projectades. Cal utilitzar els 
elements de protecció adequats. Mentre la màquina treballa, no s’hi pot acostar 
ningú, i la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. Si el lloc és conflictiu, cal 
senyalitzar abans la zona amb cinta de balissament. 

- Tallavores: Cal assegurar que la màquina està aturada cada cop que es realitzen 
desplaçaments o quan es canvia de situació. Mentre la màquina treballa, no s’hi 
pot acostar ningú, i la distància de seguretat ha de ser de 5 metres. 

- Motocultor: Cal evitar col·locar-se davant de la trajectòria. No s'ha d'utilitzar en 
pendents superiors al 20%. No s'ha de manipular cap element del motor ni de la 
màquina quan aquesta estigui engegada. No es poden posar els peus al damunt 
de la màquina per llaurar a major fondària. No s'ha de tirar mai enrera la màquina i 
sempre anar en el sentit de la marxa d’aquesta. Mentre la màquina treballa, no 
s’hi pot acostar ningú, i la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. És 
imprescindible portar sempre les botes de seguretat homologades. 

- Tallavorades: S'han de complir les mateixes condicions que en el cas de les 
motoserres. 

- Dúmpers, tractors i similars: Només podran ser utilitzades per personal autoritzat. 
No hi pot anar més d’una persona. Sempre s’ha de portar el cinturó antivibracions. 
Els vehicles que circulin per la via pública han de complir el Codi de circulació i 
han d'anar equipats amb barres antibolcades. S'ha de conduir sempre 
prudentment. Quan s’aturi el vehicle, s’ha d'aturar el motor, s'ha de posar el fre de 
mà i s'han de falcar les rodes quan hi hagi un fort pendent. 

- Carros elevadors: El personal no autoritzat no ha d’utilitzar mai el carro elevador. 
Ha d’anar pintat d’un color cridaner. A les àrees de circulació el paviment ha 
d’estar en bones condicions. Braços i cames han d’estar sempre dins del carro 
quan aquest estigui en moviment. Mai no s'ha de pujar o baixar del carro quan 
aquest estigui en moviment. S’ha d’assegurar que cada safata o contenidor recolzi 
completament sobre l’inferior. S’ha de comprovar cada dia l’estat dels pneumàtics, 
els frens i els elements d’elevació, embragatge, clàxon i senyal acústic de marxa 
enrera. Només poden ser conduïts per personal amb formació en la seva 
conducció. 
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- Senyalització de treballs: La senyalització dels treballs és indispensable, sobretot 
en la via pública per evitar els riscos que genera la circulació. 

- Treballs d’alçada: Amb els treballs d’alçada cal extremar les mesures de 
seguretat, ja que per les característiques de la feina, qualsevol tasca duplica la 
seva perillositat. Tots els equips relacionats amb treballs d’alçada han d’estar en 
perfecte estat. El calçat ha d’estar en bones condicions. El cinturó de seguretat 
s'ha de subjectar en un punt que ofereixi suficients garanties. Si es treballa en una 
cistella, el operari ha d'estar subjecte a la barana d'aquesta. 

- Fitosanitari: Cal fer una manipulació correcta dels elements destinats a tractar o 
evitar plagues. No s’han de tocar els productes amb les mans. Les eines 
utilitzades en la preparació d’aquest productes només es poden destinar a aquest 
ús. S’han d’utilitzar els equips de protecció adequats: ulleres, caretes, 
impermeables, guants, botes, barrets, etc. No es pot beure, menjar o fumar durant 
el tractament. En finalitzar, l’operari està obligat a rentar-se amb sabó, 
especialment les mans, el braços i la cara. No s’ha de barrejar la roba utilitzada 
per als tractaments amb la resta dels uniformes. 

Condicions del procés d’execució 

Per tal de dur de forma correcte les tasques preventives de seguretat i salut, cal revisar i 
tenir en ordre cadascun dels elements que intervenen i que són susceptibles de portar el 
procés de prevenció. Aquests elements són els anomenats elements individuals o d’ús 
directe sobre el cos del treballador. Per si soles no eliminen ni corregeixen el factor risc, 
sinó que són unes barreres col·locades al davant. 

Com a procés d’execució, s'ha de fer ús d’aquests equips o peces de protecció individual 
que constitueixen un mitjà de defensa per al treballador davant els risc que implica el 
treball que realitza. 

Es consideren equips de protecció individual (EPI) aquells dispositius o mitjans que porta 
o del quals disposa una persona amb l’objectiu que el protegeixi contra un o més d’un risc 
que pugui amenaçar la seva salut o seguretat. 

Aquests diferents elements són: 

Protector d’ulls: Necessaris per a treballs de desbrossament o utilització de productes 
químics 

Protectors auditius: Quan el nivell de soroll sobrepassi els límits reglamentaris. 
Recomanats en motoserres, desbrossadores i segadores. 

Protectors de cos: Els davantals de cuir s’han d'utilitzar en treballs de desbrossament per 
a protegir de pedres. Els equips de cuir, un cop rentats, s’han d’assecar lluny de tota font 
de calor. 

Protectors del sistema respiratori: Imprescindibles per a treballs plaguicides o en espais 
tancats i sempre recomanables. Cal comprovar que el filtre és eficaç i adequat per a l’ús. 
Les màscares han de romandre en una caixa o envoltori impermeable. Després de la 
seva utilització han de rentar-se amb aigua i sabó. 

Protectors de mans: En usos generals de jardineria com recollida de brancatge, poda, 
utilització de productes químics. Han de ser rebutjats els guants que presentin fissures o 
forats. 

Protectors de peus: Són obligatoris en feines de jardineria. El calçat ha de ser homologat i 
ha de tenir la marca CE. 
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Protectors de cap: L’ús de casc és obligatori en tots els treballs i llocs on existeixi perill de 
caiguda o projecció d’objectes. 

Protecció de caigudes: S’ha d'utilitzar cinturó o arnès de seguretat en alçades superiors 
als 2 metres. 

Unitat i criteri d’amidament: Unitats (u.) 

Normativa de compliment obligatori: 

Generals 

Llei del 8 de novembre de 1995 (BOE del 10 de novembre de 1995), sobre Prevenció de 
riscos laborals. 

Reial Decret del 17 de gener de 1997 (BOE del 31 de gener de 1997), Reglament dels 
serveis de prevenció. 

Ordre del 27 de juny de 1997 (BOE del 4 de juliol de 1997), que desenvolupa el Reial 
Decret del 17 de gener de 1997 (BOE del 31 de gener de 1997). 

Reial Decret del 14 d’abril de 1997 (BOE del 23 d’abril de 1997), Disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 

Reial Decret del 24 de març de 1995 (BOE del 29 de març de 1995), text refós de 
L’Estatut dels Treballadors. 

Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 (BOE del 29 de desembre de 1978), 
Títol I, Capítol III, article 40.2. 

Accidents Majors 

Reial Decret del 15 de juliol de 1988 (BOE del 5 d’agost de 1988), sobre Prevenció 
d’accidents majors en determinades activitats industrials. 

Reial Decret del 29 de juny de 1990 (BOE del 21 de juliol de 1990), que modifica els 
annexos i completa les disposicions del Reial Decret del 15 de juliol de 1998 (BOE del 5 
d’agost de 1998). 

Agents Biològics 

Reial Decret del 12 de maig de 1997 (BOE del 24 de maig de 1997), Protecció dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 
treball. 

Màquines 

Reial Decret del 26 de maig de 1986 (BOE del 21 de juliol de 1986), Reglament de 
seguretat de les màquines (Capítol VII). 

Reial Decret del 27 de novembre de 1992 (BOE 11 de desembre de 1992), disposicions 
d’aplicació de la Directiva 89/392/CEE relativa a les Legislacions dels Estats membres 
sobre màquines. 

Reial Decret del 27 de novembre de 1995 (BOE del 8 de febrer de 1995), que modifica el 
Reial Decret de 27 de novembre de 1992 (BOE 11 de desembre de 1992). 

Productes químics 

Reial Decret del 8 de febrer de 1980 (BOE del 14 d’abril de 1980), Reglament 
d’emmagatzematge de productes químics. 
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Reial Decret del 14 de desembre de 1983 (BOE del 20 de febrer de 11984), que modifica 
l’article 3 del Reial Decret de 8 de febrer de 1980 (BOE del 14 d’abril de 1980). 

Sorolls 

Reial Decret del 27 d’octubre de 1989 (BOE del 2 de novembre de 1989), Protecció dels 
treballadors davant els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

Tractors 

Reial Decret del 6 de juliol de 1986 (BOE del 2 d’octubre de 1986), Normes per l’aplicació 
de Directives Comunitàries relatives a l’homologació de tipus de vehicles, remolcs, 
semiremolcs, parts i peces. 

Ordre del 22 de febrer de 1994 (BOE del 15 de març de 1994), que actualitza els annexos 
I i II del Reial Decret 2028/1986. 

Ordre del 9 de setembre de 1993 (BOE del 17 de setembre de 1993), Senyalització 
lluminosa dels tractors, maquinària agrícola i d’altres vehicles especials o de transport 
especials. 

 

CAPÍTOL IV.- MANTENIMENT DE LES ÀREES DE JOC 

Article 23. Objecte  
L’objecte d’aquest plec és establir les condicions tècniques del servei de manteniment 
dels jocs infantils a les places, així com assolir l’adequació i certificació de les places 
mitjançant l’elaboració d’un informe acurat de cada zona de joc.  

Amb el servei de manteniment s’aconseguirà:  

- Mantenir els màxims nivells de seguretat  

- Conservar el valor lúdic dels jocs  

Amb l’estudi de les àrees de joc infantils s’aconseguirà fer una anàlisi global de l’estat 
actual de les zones i les actuacions necessàries per tal d’adaptar els espais a la 
normativa de seguretat vigent.  

El llistat de les àrees de joc i l’inventari dels jocs infantils i mobiliari associat, objecte 
d’aquest Plec estan especificades a l’annex 3.3.  

Article 24. Condicions generals: 
L’adjudicatari haurà de mantenir i completar, si cal, un inventari dels elements de mobiliari 
urbà (bancs, jocs infantils, fonts, etc.) inclosos als parcs i jardins, segons annex 3.3 que 
s'adjunta. L’inventari s’haurà d’actualitzar anualment. S’exceptuen les papereres, objecte 
d’altra contracta, si bé l’adjudicatari tindrà l’obligació de comunicar als Serveis Tècnics 
qualsevol incidència que observi sobre les mateixes i element dels encontorns. 

L’adjudicatari elaborarà un informe amb el resultat de l’estudi que faci de les àrees de joc, 
el qual haurà de ser lliurat a l’Ajuntament al finalitzar el segon mes de contracta.  

L'adjudicatari crearà una fitxa de seguiment de cadascun dels elements on hi consti l’estat 
a l’inici del contracte, la data i descripció de cadscuna de les reparacions, millores i/o 
substitucions realitzades. També hi ha de constar el pla de manteniment proposat, o bé el 
recomanat pel fabricant. 
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El cost de contracte inclou tots els materials (veure llista de referència a l’annex 6) i hores 
de personal necessàries pel desenvolupament de les condicions contemplades en aquest 
Plec a excepció del subministrament i instal·lació d’elements nous.. 

L’empresa designarà un tècnic responsable, amb capacitat de decisió sobre el servei, que 
serà l’interlocutor amb els serveis tècnics municipals. Aquesta persona disposarà d’un 
telèfon mòbil durant les hores de prestació del servei, per tal que els Serveis Tècnics de 
Medi Ambient de l’Ajuntament hi puguin contactar en cas de necessitat. 

L’empresa recollirà diàriament els avisos i indicacions que el Servei de Medi Ambient li 
hagi fet arribar telemàticament o per qualsevol altre mitjà. 

Quinzenalment, el representant de l'empresa es reunirà amb el responsable tècnic del 
Servei de Medi Ambient, per presentar els resums de les actuacions realitzades, 
novetats, suggeriments sobre el manteniment i actuacions a efectuar, així com per 
avaluar les incidències i queixes hagudes i l’estat de les zones de jocs en general, que 
serà contrastat amb els informes de la inspecció municipal i amb les queixes rebudes al 
Servei de Medi Ambient.  

Independenment d’aquestes reunions, els tècnics municipals podran supervisar 
periòdicament l’activitat de treball de l’empresa. En aquesta supervisió es comprovarà la 
qualitat i la quantitat de les feines realitzades, donant la seva aprovació o rebutjant 
l’activitat per no ser l’exigida en aquest contracte. A efectes de comprovació de l’activitat 
realitzada, l’empresa disposarà de fulls de seguiment per cadascuna de les zones i tipus 
d’actuació. 

Article 25. Operacions de conservació i manteniment  
Les operacions que es realitzaran en les àrees de jocs infantils estaran subjectes a la 
norma UNE EN 1176-1, 1176-2, 1176-3, 1176-4, 1176-5, 1176-6 i 1176-7 i seran les 
següents:  

• Inspeccions visuals quinzenals de les àrees de joc les quals hauran d’incloure el 
reconeixement del funcionament i posada a punt (com ara repàs de la tornilleria, 
neteja dels jocs i precintat d’elements que no estiguin en condicions) 

• Inspeccions amb freqüència mensual com a mínim per: 

- Eliminació de grafits dels jocs  

- Greixement d’elements de rotació i peces mòbils 

- Reparació i reposició de peces deteriorades 

- Repàs de pintura i reparacions de masilla 

• Inspeccions amb freqüència trimestral com a mínim per: 

- Comprovació de la integritat estructural i les cimentacions dels jocs. 

- Manteniment de la qualitat i funcionalitat de les superfícies instal·lades amb 
finalitats esmorteïdores (cautxú, ull de perdiu, o qualsevol altre). 

• Reparacions i actuacions d’urgència per comportar perill per a la seguretat dels 
usuaris dels jocs. 

• Retirada dels elements irreparables. 

L'adjudicatari si cal, gestionarà amb l’empresa subministradora dels jocs la seva millora o 
substitució, havent d’informar en cada cas als Serveis Tècnics Municipals. 



 
 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)  Tel. 972 37.93.00 - Telefax 972 35.06.77  Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 79

AJUNTAMENT  

DE 

BLANES 

L'adjudicatari tindrà especial cura amb els elements en que hi juguin infants i que puguin 
tenir estelles o defectes que podrien provocar accidents, procedint a la immediata 
reparació.  

L’adjudicatari haurà de disposar d’un estoc de materials de reparació (cargols, petites 
peces, pintura, etc.), i d’eines adients per efectuar aquestes reparacions. També en cada 
cas s’informarà mitjançant la fitxa de seguiment a l’Ajuntament de les reparacions. 

Qualsevol reparació o tasca de manteniment efectuada no ha de restar seguretat al joc ni 
ha causar la manca d’adequació d’aquest al compliment de les Normes UNE EN 1176 -
Equipamientos de las áreas de juego, en tots els seus apartats (1-7) i modificacions 
posteriors (1176-1/A1:2002, 1176-1/A2:2003, 1176-2/A1:2003, 1176-3/A1:2003, 1176-
4/A1:2003, 1176-5/A1:2002, 1176-5/A2:2003 i 1176-6/A1:2002), a més de la normativa 
vigent sobre temes de toxicitat. 

L’Ajuntament facilitarà la informació necessària a l’adjudicatari, en cas d’instal·lació i/o de 
recepció de jocs infantils o zones de jocs infantils noves, per tal que pugui exercir de 
manera correcta el manteniment dels jocs instal·lats. 

25.1. Inspeccions  

Les inspeccions es realitzaran per personal especialitzat. Després de cada inspecció 
(independentment de la freqüència d’aquestes) es realitzarà un informe dels controls 
realitzats a cada element de la zona.  

Consistència dels controls de manteniment ordinaris:  

a) Control dels mecanismes mòbils  

S’inspeccionarà l’estat dels mecanismes de tancament i maniobra com: coixinets, anelles, 
perns, barres de fricció,... S’engreixaran i s’ajustaran en cas necessari  

b) Control de deformacions, fissures, esquerdes i trencaments  

Es comprovarà que les trajectòries dels aparells mòbils no quedin fora dels seus itineraris 
i es restituirà la posició i les condicions inicials en cas de deformacions i desplaçaments. 

En cas de trencament d’alguna de les peces es considera inclòs en el contracte la 
reposició/substitució per una de nova a càrrec de l’adjudicatari quan el seu valor no superi 
els 90 €.  

La reposició/substitució, per una de nova, de peces de preu superior a aquest import 
requerirà que l’adjudicatari ho comuniqui prèviament a l’ajuntament, presentant 
pressupost del cost d’aquesta actuació. L’Ajuntament pot decidir si accepta el pressupost 
o demana preus contradictoris, en cas que no s’arribi a un acord la reparació podrà 
encarregar-se lliurement per l’ajuntament a una altra empresa. Els cost d’aquesta 
substitució es facturarà de manera separada del manteniment.  

c) Control de les fixacions al terreny.  

Es comprovarà tots els elements de fixació, en especial els metàl·lics que estiguin en 
contacte directe amb la humitat del terreny per prevenir la corrosió  

d) Control de les parts subjectes a podriment i atac de fongs  

Es repintaran i/o envernissaran els elements de fusta afectats superficialment i s’aplicarà 
un tractament de protecció contra els fongs o insectes en cas necessari. En aquest 
supòsit el tractament es durà a terme preferentment amb productes innocus o no tòxics.  

e) Control de les superfícies subjectes a desgast.  
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Quan sigui necessari o quan els tècnics municipals ho requereixin es repintarà la 
superfície desgastada o tot el joc amb els tipus, les quantitats, les textures, els colors i els 
gruixos de pintures i vernissos originals.  

Les peces o unitats pintades es senyalitzaran degudament i els senyals es retiraran tan 
bon punt hagin complert la missió  

25.2. Reconeixement de funcionament i posada a punt  

Un cop l’any, es farà una posada a punt pintant tots els elements dels jocs infantils de 
manera que es conservi l’estètica de les instal·lacions i el seu entorn.  

25.3. Neteja dels jocs  

Un cop al mes, es netejaran de pintades i taques totes les superfícies dels jocs amb 
productes innocus o no tòxics.  

25.4. Reparacions i actuacions d’urgència  

Quan es detectin defectes greus que puguin posar en perill la seguretat de l’usuari, 
s’hauran de reparar urgentment en un termini màxim de 24 hores.  

25.5. Retirada dels elements irreparables  

Quan en cas d’urgència no sigui possible reparar l’element, s’immobilitzarà per impedir-ne 
l’ús o es retirarà  fins que s’hagi reparat i disposi de totes les mesures de seguretat 
originals que determina la normativa. El cost de la retirada i reinstal·lació d’un joc es 
facturarà a part. El preu d’aquest encàrrec es faria mitjançant preus contradictoris o es 
podran aplicar els preus unitaris i auxiliars publicats per ITEC (Institut de la Tecnologia i 
Construcció de Catalunya), vigents en la realització dels treballs de millora i obra nova. 

Article 26. Estudi d’adequació de les zones de joc  
Amb l’estudi d’adequació de les zones de joc de la vila es pretén analitzar l’estat en que 
es troben les àrees de joc segons la normativa europea vigent. L’estudi permetrà obtenir 
la informació necessària de l’entorn físic de les àrees de joc detallant la seguretat 
vinculada a l’accés i l’emplaçament de l’àrea.  

Per l’elaboració de l’estudi es tindrà en compte la delimitació de l’espai, la distribució de 
jocs i els rètols de la zona infantil on estarà indicada la normativa i tota la informació de 
l’àrea de joc, si la senyalització és correcte respecte a l’edat d’ús dels elements, si 
presenta una superfície d’absorció d’impactes adequada en funció de les alçades de 
caiguda lliure, en definitiva les mancances o defectes detectats a cada zona en 
compliment de les normes UNE EN 1176 i UNE EN 1177 i les seves modificacions.  

L’informe lliurat anirà acompanyat de plànols a escala, memòria descriptiva i un exhaustiu 
informe fotogràfic amb detall dels treballs necessaris i les recomanacions prioritàries 
d’actuació que se n’extreguin de l’estudi per tal de posar a punt les diferents àrees de joc, 
tot segons el que estableix la normativa europea vigent.  

L’informe de les zones de joc s’haurà de lliurar durant el segon mes de contracte.  

  

Article 27. Sorreres en àrees de jocs infantils  
Una sorrera és un recipient d’una àrea de jocs infantils, delimitat per uns elements de 
contenció i opcionalment un fons, reomplert de sorra i/o grava per a ser utilitzat amb la 
finalitat de fomentar jocs i activitats de tipus manual i de comunicació entre els infants o 
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per assegurar la funció d’un paviment amortidor en una àrea de recepció d’un o més 
equipaments d’àrees de jocs infantils.  

Les àrees de joc on es considera que hi ha sorreres estan relacionades a l’annex 3.3 

Cal assolir els objectius del manteniment de les sorreres en àrees de jocs infantils 
següents:  

• Mantenir-les en condicions correctes d’higiene, de seguretat d’ús i d’aspecte.  

• Evitar la seva compactació al llarg del temps.  

• Mantenir la disgregació de les partícules de sorra.  

• Mantenir el gruix i homogeneïtat de la superfície de la sorrera.  

• Assegurar que compleixin les especificacions de qualitat descrites a l’apartat 4 de 
la NTJ 09S: 1998.  

27.1. Inspecció visual ordinària i higienicosanitària  

Condicions de la partida d'obra executada  

Mitjançant inspeccions oculars i higienicosanitàries s'ha de garantir el compliment 
perfecte dels objectius del manteniment propis.  

Amb la inspecció visual s'han de comprovar característiques deficients com ara 
compactació, disminució de nivell, insalubritat, presència d’elements no desitjats 
(orgànics i inorgànics).  

La inspecció higienicosanitària consisteix en la presa de mostra i posteriors assaigs 
parasitològics i bacteriològics.  

Condicions del procés d'execució  

Totes dues inspeccions s'han de fer periòdicament, inspeccionant el gruix de la capa de 
sorra de les àrees d’arribada dels tobogans, sota dels gronxadors, etc., així com les 
zones d’ancoratge dels diferents elements de joc.  

Unitat i criteri d’amidament  

Metres cúbics (m
3

) de sorra. Metres quadrats (m
2

) de sorrera.  

Normativa de compliment obligatori  

NTJ 13R: 1998 Higiene de les sorreres en àrees de jocs infantils.  

NTJ 09S: 1998 Sorreres en àrees de jocs infantils.  

 

27.2 Reposició i renovació  

Condicions de la partida d'obra executada  

S'ha de mantenir amb la màxima homogeneïtat el material existent en la sorrera. S'ha de 
repondre sempre que disminueixi el nivell. La sorra de reblert ha de ser preferentment 
d’origen al·luvial i opcionalment de platja.  

Condicions del procés d'execució  

En el moment del seu lliurament, la sorra ha de tenir:  
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Un coeficient de friabilitat de les sorres (Mètode Micro-Deval) inferior a 35, mesurat 
segons la norma UNE 1097-1.  

Un valor d’equivalent de sorra, determinat d’acord amb la norma UNE 83131, superior o 
igual al 70%.  
Un contingut en matèria orgànica negatiu, determinat segons la norma UNE 7082.  

Les exigències sanitàries determinades segons les anàlisis parasitològiques i 
microbiològiques esmentades a la norma NTJ 13R referents a:  

Exigències relatives a paràsits No s’ha de detectar cap presència d’ous dels tres helmints 
següents:  Toxascaris leonina, Toxocara canis, Toxocara cati.  
Exigències relatives a bacteris Les sorreres no han de presentar concentracions 
d’Escherichia coli i estreptococs fecals superiors a 103 unitats formadores de colònies per 
gram de sorra.  

Per a la reposició del nivell de la superfície de la sorrera s’han de tenir en compte les 
especificacions següents:  

• Repondre sempre les pèrdues de sorra perquè aquesta assoleixi el nivell correcte 
inicialment establert.  

• No retornar a la sorrera la sorra que hagi caigut fora del recinte.  

• S’ha de renovar la totalitat de la sorra una vegada al llarg del contracte com a mínim.  

Unitat i criteri d’amidament  

Metres cúbics (m
3
) de sorra. Metres quadrats (m

2
) de sorrera.  

Normativa de compliment obligatori  

NTJ 13R: 1998 Higiene de les sorreres en àrees de jocs infantils.  

NTJ 09S: 1998 Sorreres en àrees de jocs infantils.  

UNE-EN 1097-1: 1997 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de 
los áridos. Parte  

1: Determinación de la resistencia al desgaste (Micro-Deval).  

UNE 7082: 1954 Determinación aproximada de la materia orgánica en arenas para 
hormigones o morteros.  

UNE 83131: 1990 Áridos para hormigones. Determinación del equivalente de arena.  

27.3 Permeabilitat  

Condicions de la partida d'obra executada  

El manteniment del sistema de drenatge de les sorreres ha de garantir evacuar l’aigua 
infiltrada i assegurar que aquest conservi les seves propietats hidrodinàmiques en termes 
de permeabilitat.  

Condicions del procés d'execució  

Per dur a terme un manteniment correcte del sistema de drenatge s’han d’inspeccionar i 
netejar periòdicament tots els seus dispositius.  
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S’ha de descompactar la sorra de la sorrera a una profunditat de uns 20 cm i molt 
especialment en les àrees més compactades (àrees d’arribada dels tobogans, sota els 
gronxadors, etc.) després d’un ús intensiu, de grans pluges o nevades, de gelades, etc.  

S’ha de comprovar el funcionament de les arquetes en els punts de desguàs cada 6 
mesos o abans si s’apreciés alguna anormalitat i informar-ne a l’Ajuntament en cas de 
detectar anomalies en el seu funcionament.  

Unitat i criteri d’amidament  

Metres cúbics (m
3
) de sorra. Metres quadrats (m

2
) de sorrera.  

Normativa de compliment obligatori  

NTE ASD: 1977 Drenajes y avenamientos.  

NTJ 09S: 1998 Sorreres en àrees de jocs infantils.  

NTJ 13R: 1998 Control de qualitat. Higiene de les sorreres en àrees de jocs infantils.  
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ANNEXES 
 

Annex 1 -  Models de declaració responsable  
 

MODEL PER A PERSONES JURÍDIQUES  

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE COMPRÈS EN CAP DE LES 
CIRCUMSTÀNCIES QUE IMPEDEIXEN CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA ESTABLERTES EN L’ARTICLE 49 DE LA LLEI 30/2007 DE CONTRACTES 
DEL SECTOR PÚBLIC  
 
Sr./Sra................................................................................., amb DNI núm. 
..........................., en representació de 
.................................................................................., NIF núm. 
................................................................, domiciliada a ...........................................  

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE L’EMPRESA 

...............................................................................................................................................

..: 

 

1. Té plena capacitat jurídica i d’obrar. 

2. No es troba compresa en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar 
amb l’Administració pública determinades en l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic  

3. Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries. 

4. Està al corrent en el compliment  de les seves obligacions amb la Seguretat 
Social.   

5. Autoritza a l’Ajuntament de Blanes perquè sol·liciti a l’Agència Tributària de 
l’Administració de l’Estat el certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries. 

6. Autoritza a l’Ajuntament de Blanes perquè sol·liciti a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social el certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat 
Social.  

 

Blanes, .............................  
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MODEL PER A PERSONES FÍSIQUES  

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE COMPRÈS EN CAP DE LES 
CIRCUMSTÀNCIES QUE IMPEDEIXEN CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA ESTABLERTES EN L’ARTICLE 49 DE LA LLEI 30/2007 DE CONTRACTES 
DEL SECTOR PÚBLIC  
 
Sr./Sra................................................................................., amb DNI núm. 
...........................,  

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE : 

 

1. Tinc plena capacitat jurídica i d’obrar. 

 

2. No em trobo comprès en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar 
amb l’Administració pública determinades en l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic  

 

3. Estic al corrent en el compliment  de les meves obligacions tributàries. 

 

4. Estic al corrent en el compliment de les meves obligacions amb la Seguretat 
Social.   

 

5. Autoritzo a l’Ajuntament de Blanes perquè sol·liciti a l’Agència Tributària de 
l’Administració de l’Estat el certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries. 

 

6. Autoritzo a l’Ajuntament de Blanes perquè sol·liciti a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social el certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat 
Social 

 

Blanes, ............................. 
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Annex 2.- model de proposta econòmica 
 

El/la Sr./a major d’edat veí de i amb domicili al c/plaça/Av. telèfon amb DNI núm. , actuant 
en nom i representació (propi o de l’empresa a que representi),  

 

MANIFESTO: 

 

Que he tingut coneixement de l'anunci publicat al BOP de data ___ i d’acord amb els 
requisits i les condicions que s’exigeixen per adjudicar mitjançant procediment obert el 
CONTRACTE RESERVAT DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’ARBRAT VIARI, 
DELS PARCS I JARDINS MUNICIPALS i de conformitat amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen aquesta 
licitació, i en la representació que acredito, em comprometo a assumir el compliment del 
contracte pel preu següent: 

 

Preu total sense IVA:      euros 

Partida independent corresponent al 16% d’IVA:  euros 

TOTAL DEL PREU DEL CONTRACTE:    euros, IVA inclòs  

�  

�  

�  

� Així mateix, dins d’aquest preu total del contracte, faig constar que la quantificació 
econòmica del servei d’emergències previst en la clàusula 3.4 del PPT és la 
següent:  

 

Preu  sense IVA:      euros 

Partida independent corresponent al 16% d’IVA:  euros 

TOTAL SERVEI D’EMERGÈNCIES :    euros, IVA inclòs  

 

 

Lloc, data, signatura i segell.  
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Annex 3 - Inventaris 
 

3.1 Relació de zones verdes enjardinades públiques del municipi de Blanes 

(veure fitxer d’excel adjunt) 
 

3.2 Inventari botànic dels jardins i arbrat viari de Blanes 

(veure fitxer d’excel adjunt) 
 

3.3. Relació de zones amb jocs infantils, inventari de jocs infantils i el mobiliari urbà 
associat 

(veure fitxer d’excel adjunt) 
 

Annex 4 - Pla de manteniment 
(veure fitxer d’excel adjunt) 

 
 
Annex 5 - Relació de vehicles, maquinaria, eines i d'altres elements a disposició de 

la contracta  
 
 Les empreses aportaran una relació detallada de vehicles, maquinaria i eines que 

posaran a disposició de la contracta, classificant-les en : 
• Vehicles (número i tipus, marca, accessoris i equipament) i temps disponible (total 

i/o parcial), així com la data de compra o lloguer.  
• Maquinaria (quantitat, marca, tipus i descripció. De nova incorporació o no) 
• Eines i utillatges. 
• Elements de senyalització i seguretat (senyals de trànsit, tanques..) 
• Altres elements especialitzats (detallats) 
• Diversos 
S’indicaran tots els elements que es trobin diàriament a total disposició del servei del 
contracte amb l’Ajuntament, i quins altres s’utilitzaran de forma ocasional a temps 
parcial, segons requeriments concrets i puntuals del contracte.  

També s’especificarà si els vehicles i la maquinària seran de nova compra I, si no és 
així, la seva antiguitat o temps d’utilització. 

RELACIÓ DE VEHICLES I EINES NECESSARIES (Llista orientativa no exahustiva). 

Vehicles :                                             

Camions (de 3.0, 7 pl., de  2.8, 3 pl.,...) 

Furgoneta  o monovolum (5 pl., 7 pl., ...) 

Tractor 35 CV. 

+  remolc bolquet de 300x180x45 cm. 

+ desbrossadora de ganivetes de 120 cm. 

+ equip de cadenes 

Trituradora de restes vegetals   

Maquinària : 
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Bufadors  

Carros elevadors 

Cuba  

Desbrossadores (manuals, de tracció mecàniques) 

Dúmpers, tractors i similars 

Eines manuals i material de reg. 

Maquinària per treballs d’alçada 

Motoaixades  

Motocultor 

Motoserres  

Podadora Elèctrica  

Regenerador de gespes  

Retalladora Sthil HS80 2.00 

Retallatanques 

Retallavores 

Segadora 

Serres (de mà, de perxa, mecàniques, ...) 

Sulfatadora/ grup de pressió  

Tallagespes 

Tallavorades 

Tisores (de podar, de perxa o telescòpiques, pneumàtiques, elèctriques, ...) 

 

 Així mateix, les empreses també hauran de presentar proposta de contracte 
d’ubicació del local al municipi de Blanes per realitzar les funcions de magatzem de la 
maquinaria, eines i vehicles (d’acord amb l’article 5 del plec de prescripcions 
tècniques). 

Annex 6.- Relació de materials inclosos en el cost de manteniment de les zones de 
jocs infantils  
 

Cadenes inoxidable 

Cargoleria i visos 

Cinta americana 

Dissolvents de qualsevol tipus 

Escaires i esquadres 

Esmalts de color  
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Espuma poliuretà 

Grillets de qualsevol tipus 

Masella de qualsevol tipus 

Material adhesiu bandes 

Material per pintar (aiguarràs, vernís, brotxes, pintura de qualsevol color, etc.) 

Material per soldar 

Oli protector  

Paper de vidre 

Peces de cautxú  

Petites peces de recanvi (agafadors, anclatges de qualsevol tipus, barres de seguretat de 
tobogans o similars, passamans, nanses, taps, taps tipus do-nut, mosquetons, etc.) 

Planxes d’inoxidable 

Poliuretà 

Postes  

Productes de neteja 

Productes antifúngics 

Puntes inoxidable 

Rull cinta crepe (decoració)  

Sac de barreja, de portland , de ràpid, de morter portland  

Suport inoxidable 

Tac nylon  

Tub cola especial sikaflex 

Tub poliplex - cola cautxú- 

Varilles  

i en general qualsevol altre recanvi de valor inferior a 90,00 €/dia.  

 



Núm 
zona Codi Zones Tipus d'espai Nom

1 1 Ca la Guidó - Mas Carolet Alineacions d'arbres Carrer Antonio Machado 
1 2 Ca la Guidó - Mas Carolet Alineacions d'arbres Carrer Jacint Verdaguer 
1 3 Ca la Guidó - Mas Carolet Espais enjardinats  Carrer J. S. Papasseit

1 4 Ca la Guidó - Mas Carolet Espais enjardinats

 
Cruïlla Carretera de Tordera  Carrer Ca 
l´Aguidó

1 5 Ca la Guidó - Mas Carolet Espais enjardinats  Giratori c. J. Verdaguer/c Lope de vega
1 6 Ca la Guidó - Mas Carolet Espais enjardinats  Giratori c. J. Verdaguer/C. ca la guidó
1 7 Ca la Guidó - Mas Carolet Espais enjardinats  Plaça Ausias March
1 8 Ca la Guidó - Mas Carolet Espais enjardinats  Plaça Joan Alcover
1 9 Ca la Guidó - Mas Carolet Espais enjardinats  Plaça Montserrat Roig
1 10 Ca la Guidó - Mas Carolet Espais enjardinats Plaça Miquel Martí i Pol
2 1 Carretra Gi-680 Espais enjardinats Giratori del Marimurtra
2 2 Carretra Gi-680 Espais enjardinats Giratori dels focs i parterres adjacents

2 3 Carretra Gi-680 Espais enjardinats Giratori i parterres davant  Hospital Comarcal
2 4 Carretra Gi-680 Espais enjardinats Giratori Mas Borinot
2 5 Carretra Gi-680 Espais enjardinats Giratori Valldolitg

2 6 Carretra Gi-680 Espais enjardinats
Mitjanes Ctra. Accés Costa Brava entre 
Valldolig i Hospital Comarcal

3 1 Cementiri Espais enjardinats  Jardins interiors 

3 2 Cementiri Espais enjardinats
Jardins exteriors incloent arbres del Carrer 
Santa Maria 

3 3 Cementiri Espais enjardinats zona monument als caiguts 
4 1 Centre Vila Alineacions d'arbres Carrer Ample 
4 2 Centre Vila Alineacions d'arbres Carrer Contoliu 
4 3 Centre Vila Alineacions d'arbres Carrer Esperança 
4 4 Centre Vila Alineacions d'arbres Carrer Jaume Ferrer
4 5 Centre Vila Alineacions d'arbres Carrer Muralla - pg. de Dintre
4 6 Centre Vila Alineacions d'arbres Carrer Muralla -rbla.  Joaquim Ruyra
4 7 Centre Vila Alineacions d'arbres Carrer Raval
4 8 Centre Vila Alineacions d'arbres Carrer Sta Bàrbara  Carrer Salut 
4 9 Centre Vila Alineacions d'arbres Passeig de Dintre 
4 10 Centre Vila Alineacions d'arbres Plaça Antic Hospital de St Jaume 
4 11 Centre Vila Alineacions d'arbres Plaça Dies Feiners 
4 12 Centre Vila Alineacions d'arbres Plaça Verge Maria 
4 13 Centre Vila Alineacions d'arbres Rambla Joaquim Ruyra
4 14 Centre Vila Espais enjardinats carrer Montseny - Escales
4 15 Centre Vila Espais enjardinats Parterre C/ Sant Pere Màrtir  C/ Ripollès
4 16 Centre Vila Espais enjardinats Parterre Rbla J Ruyra  Carrer X. Brunet
4 17 Centre Vila Espais enjardinats Parterres en escales de Carrer Roser
4 18 Centre Vila Espais enjardinats Plaça d Espanya 

4 19 Centre Vila Espais enjardinats
Plaça Església, parterre darrera de l Església i 
Font Sa Carbonera

4 20 Centre Vila Espais enjardinats Plaça Josep Mestres 
4 21 Centre Vila Espais enjardinats Plaça Placeta 
4 22 Centre Vila Espais enjardinats Plaça Solidaritat 
4 23 Centre Vila Espais enjardinats Placeta del pg Carles Faust-parterres
4 24 Centre Vila Jardineres C/ Xavier Brunet
4 25 Centre Vila Jardineres Carrer Ample -pg de Dintre
4 26 Centre Vila Jardineres carrer Jaume Ferrer
4 27 Centre Vila Jardineres Carrer Raval 

4 28 Centre Vila Jardineres
Carrer St Jaume, Hospital, Pere Roure i 
Bellaire

4 29 Centre Vila Jardineres Carrer Theolongo Bacchio 
4 30 Centre Vila Jardineres Placeta del pg Carles Faust
4 31 Centre Vila Jardineres Plantes d interior a l Ajuntament
4 32 Centre Vila Jardineres Rambla Joaquim Ruyra
5 1 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Alineacions d'arbres  Carrer Penedès 
5 2 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Alineacions d'arbres  Carrer Pirineus 
5 3 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Alineacions d'arbres  Carrer St. Pere de Roda 
5 4 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Espais enjardinats  Avinguda Els Pavos / Av. Estació- Giratori 
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5 5 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Espais enjardinats  Parterre escales Carrer Montseny
5 6 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Espais enjardinats  Plaça Creu Coberta
5 7 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Espais enjardinats  Plaça Molina
5 8 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Espais enjardinats  Plaça Núria
5 9 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Espais enjardinats  Plaça Pius XII

5 10 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Espais enjardinats Zona aparcament darrera l Hospital St. Jaume
5 11 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Espais enjardinats Av. Estació  Giratori i mitjanes 
5 12 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Espais enjardinats Avinguda Els Pavos -  Parterres centrals 
5 13 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Espais enjardinats Carrer Tarragona-  Parterre
5 14 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Espais enjardinats Plaça Bru i Centrich
5 15 Els Pavos, Quatre vents El Fortí Espais enjardinats Plaça de Poble Sahraui
6 1 Els Pins - Olivers Alineacions d'arbres Carrer Lluís Companys 
6 2 Els Pins - Olivers Alineacions d'arbres Carrer Olivers 
6 3 Els Pins - Olivers Espais enjardinats Carrer Menorca -Giratori 
6 4 Els Pins - Olivers Espais enjardinats Carrer Olivers -Giratori 

6 5 Els Pins - Olivers Espais enjardinats
Carrer Josep Tarradellas  Carrer Antoni 
Gaudí 

6 6 Els Pins - Olivers Espais enjardinats Pla i entorn del Polisportiu 
6 7 Els Pins - Olivers Espais enjardinats Plaça al Carrer Josep Tarradellas
7 1 Els Pins - S'Abanell Alineacions d'arbres  Avinguda Francesc Macià 
7 2 Els Pins - S'Abanell Alineacions d'arbres  Avinguda Vila de Madrid 
7 3 Els Pins - S'Abanell Alineacions d'arbres  Carrer Cristòfor Colom 
7 4 Els Pins - S'Abanell Alineacions d'arbres  Carrer del Sol 
7 5 Els Pins - S'Abanell Alineacions d'arbres  Carrer Ignasi Iglesias
7 6 Els Pins - S'Abanell Alineacions d'arbres  Carrer Josep Maria Poblet 
7 7 Els Pins - S'Abanell Alineacions d'arbres  Carrer Mercè Rodoreda 
7 8 Els Pins - S'Abanell Alineacions d'arbres  Carrer Nil M. Fabra 
7 9 Els Pins - S'Abanell Alineacions d'arbres  Carrer Pare Claret 
7 10 Els Pins - S'Abanell Alineacions d'arbres  Carrer Pere Manyanet 
7 11 Els Pins - S'Abanell Alineacions d'arbres  Carrer Vescomtes de Cabrera 
7 12 Els Pins - S'Abanell Alineacions d'arbres  Carrer Vila de Paris 
7 13 Els Pins - S'Abanell Alineacions d'arbres  Travessia Vila de Madrid 
7 14 Els Pins - S'Abanell Espais enjardinats  Plaça Estrella de Mar 

7 15 Els Pins - S'Abanell Espais enjardinats
Interiors Serveis Socials Plaça Argentina, i 
Centre de Salut Mental Plaça Argentina, 

7 16 Els Pins - S'Abanell Espais enjardinats Plaça dels Càmpings 
7 17 Els Pins - S'Abanell Espais enjardinats Plaça Nostra Senyora del Vilar
8 1 Escoles Espais enjardinats Carles Faust 
8 2 Escoles Espais enjardinats Escola Bressol Ca l´Aguidó
8 3 Escoles Espais enjardinats Escola Bressol La Plantera 
8 4 Escoles Espais enjardinats Escola d´Adults
8 5 Escoles Espais enjardinats Joaquim Ruyra 
8 6 Escoles Espais enjardinats Llar d Infants Can Borell
8 7 Escoles Espais enjardinats Mossèn Joan Batlle
8 8 Escoles Espais enjardinats Napoleó Soliva
8 9 Escoles Espais enjardinats Pinya de Rosa
8 10 Escoles Espais enjardinats Quatre Vents 
8 11 Escoles Espais enjardinats Sa Forcanera
8 12 Escoles Espais enjardinats Ventijol
9 1 Façana Marítima Alineacions d'arbres Pg. Carles Faust- Eucaliptus a la vorera 
9 2 Façana Marítima Alineacions d'arbres Plaça Catalunya
9 3 Façana Marítima Espais enjardinats c/ St. Andreu de la Palomera 
9 4 Façana Marítima Espais enjardinats Explanada del Port 
9 5 Façana Marítima Espais enjardinats Passeig Cortils i Vieta 
9 6 Façana Marítima Espais enjardinats Passeig de la Marina (ambdues voreres)
9 7 Façana Marítima Espais enjardinats Passeig de la Mestrança 
9 8 Façana Marítima Espais enjardinats Passeig de S´Abanell (ambdues voreres)
9 9 Façana Marítima Espais enjardinats Passeig Pau Casals 

9 10 Façana Marítima Espais enjardinats
Passeig S´Abanell  La Pineda del Carrer 
Mercé Rodoreda 

9 11 Façana Marítima Espais enjardinats Passeig S´Abanell  Parc de s'Abanell
9 12 Façana Marítima Espais enjardinats Plaça Catalunya -Giratori, parterres
9 13 Façana Marítima Espais enjardinats Plaça Méndez Núñez 
9 14 Façana Marítima Espais enjardinats Plaça Països Catalans
9 15 Façana Marítima Jardineres Plaça Catalunya -pàrking SABA

10 1 Joan Carles I-Jaume I Alineacions d'arbres Av. Joan Carles I 



10 2 Joan Carles I-Jaume I Alineacions d'arbres Travessia Mas Cateura
10 3 Joan Carles I-Jaume I Alineacions d'arbres av. Jaume I

10 4 Joan Carles I-Jaume I Espais enjardinats Parc de la Pedrera - davant Seu Policia Local

10 5 Joan Carles I-Jaume I Espais enjardinats
Parc del Pont - Av. J. Carles I  Ctra. accés C. 
Brava

10 6 Joan Carles I-Jaume I Espais enjardinats
Parterre parada bus - Av. J. Carles I /Ctra. 
accés C. Brava

10 7 Joan Carles I-Jaume I Espais enjardinats Parterre parada bus- av. Vila de lloret/Paradís
10 8 Joan Carles I-Jaume I Espais enjardinats Parterres Seu de la Policia Local
10 9 Joan Carles I-Jaume I Espais enjardinats Plaça antic Escorxador
10 10 Joan Carles I-Jaume I Espais enjardinats Plaça carrer Treumal 
10 11 Joan Carles I-Jaume I Espais enjardinats Travessia Vila de Lloret
10 12 Joan Carles I-Jaume I Espais enjardinats Giratori av. Jaume I
11 1 La Plantera - Mas Marull Alineacions d'arbres Av. Catalunya 
11 2 La Plantera - Mas Marull Alineacions d'arbres c/ Espronceda
11 3 La Plantera - Mas Marull Espais enjardinats  Plaça Badajoz 
11 4 La Plantera - Mas Marull Espais enjardinats  Plaça Càceres 
11 5 La Plantera - Mas Marull Espais enjardinats  Plaça Mas Marull 
11 6 La Plantera - Mas Marull Espais enjardinats  Plaça Medellín 
11 7 La Plantera - Mas Marull Espais enjardinats  Plaça Mérida 

11 8 La Plantera - Mas Marull Espais enjardinats
Av. Catalunya - Giratori amb Carrer Pablo 
Neruda

11 9 La Plantera - Mas Marull Espais enjardinats Av. Europa  Carrer Extremadura -parterre
11 10 La Plantera - Mas Marull Espais enjardinats Avinguda Catalunya -parterres
11 11 La Plantera - Mas Marull Espais enjardinats Carrer Llevant - Parterre escales 
11 12 La Plantera - Mas Marull Espais enjardinats Giratori i parterres estació d'autobusos
11 13 La Plantera - Mas Marull Espais enjardinats Plaça Ceip Napoleó Soliva
11 14 La Plantera - Mas Marull Espais enjardinats Racó sales assaig (av. Lluís Companys)

11 15 La Plantera - Mas Marull Espais enjardinats
Zona verda des del c/ Bejar - av. 
Extremandura a c/ Josep Carner- c/ Càdis

12 1 Mas Borell-Mas Torrents Alineacions d'arbres  Carrer Alberes
12 2 Mas Borell-Mas Torrents Alineacions d'arbres  Carrer Alfonso Castelao
12 3 Mas Borell-Mas Torrents Alineacions d'arbres  Carrer Ardales
12 4 Mas Borell-Mas Torrents Alineacions d'arbres  Carrer Gavarres
12 5 Mas Borell-Mas Torrents Alineacions d'arbres  Carrer Provença
12 6 Mas Borell-Mas Torrents Alineacions d'arbres  Carrer Rubén Dario
12 7 Mas Borell-Mas Torrents Alineacions d'arbres  Carrer Sant Vicenç Ferrer
12 8 Mas Borell-Mas Torrents Alineacions d'arbres Av. d'Europa
12 9 Mas Borell-Mas Torrents Alineacions d'arbres Placetes carrer Alberes
12 10 Mas Borell-Mas Torrents Espais enjardinats Carrer Ardales -parterres
12 11 Mas Borell-Mas Torrents Espais enjardinats Ctra. Malgrat / Av. d´Europa -  Giratori 
12 12 Mas Borell-Mas Torrents Espais enjardinats Espais verds entorn del camp de futbol

12 13 Mas Borell-Mas Torrents Espais enjardinats
Voltants de la rotonda de la Crta. de Malgrat  
Av. Europa

13 1 Mas Borinot Alineacions d'arbres Carrer Alhambra 
13 2 Mas Borinot Espais enjardinats

 

Carrer Alhambra  Carrer Giralda

13 3 Mas Borinot Espais enjardinats

 

Carrer Alhambra  Carrer Mezquita de 
Córdoba

13 4 Mas Borinot Espais enjardinats

 

Placeta a la cruïlla del Carrer Alhambra  
Carrer Mezquita de Córdoba

13 5 Mas Borinot Espais enjardinats  Zona Verda Ca n´Illes
13 6 Mas Borinot Espais enjardinats Escales c.Mas Borinot
13 7 Mas Borinot Espais enjardinats Parterre Camí Sant Pere de Bosc
13 8 Mas Borinot Espais enjardinats Plaça Carrer Ca n´Illes  Carrer Almeria
14 1 Mas Cremat Alineacions d'arbres Carrer Mir
14 2 Mas Cremat Espais enjardinats Parc de Mas Cremat
14 3 Mas Cremat Espais enjardinats Parterres al Carrer Greco
14 4 Mas Cremat Espais enjardinats Passatge Julio Romero
14 5 Mas Cremat Espais enjardinats Plaça Ramon Casas
14 6 Mas Cremat Espais enjardinats Zona verda C/. Primer de Maig  Av. Europa

14 7 Mas Cremat Espais enjardinats
Zona verda entre C/. Pablo Picasso  Av. 
Europa

15 1 Mas Enlaire Alineacions d'arbres Av. de la Pau
15 2 Mas Enlaire Alineacions d'arbres Carrer Anselm Clavé 
15 3 Mas Enlaire Alineacions d'arbres Carrer Mas Marot 



15 4 Mas Enlaire Alineacions d'arbres Carrer Tordera 

15 5 Mas Enlaire Alineacions d'arbres
Rbla. Joaquim Ruyra (entre c.Mas Enalire i 
pl.Onze de setembre)

15 6 Mas Enlaire Espais enjardinats Av. de La Pau 

15 7 Mas Enlaire Espais enjardinats
Carrer Mas Marot- Parterre a l entrada de la 
zona d aparcament

15 8 Mas Enlaire Espais enjardinats Carrer Mercat - parterre gran 

15 9 Mas Enlaire Espais enjardinats
Carrer Mercat- parterre petit cantonada amb 
Av. de la Pau

15 10 Mas Enlaire Espais enjardinats Carrer Pedrera - Sol Ixent - escales
15 11 Mas Enlaire Espais enjardinats Carrer Ponent  Carrer Mas Enlaire
15 12 Mas Enlaire Espais enjardinats Carrer Riera Alta
15 13 Mas Enlaire Espais enjardinats Carrer Sebastià Llorens
15 14 Mas Enlaire Espais enjardinats Casa de la Cultura

15 15 Mas Enlaire Espais enjardinats
Cruïlla Carrer Anselm Clavé  Ctra. accés 
Costa Brava

15 16 Mas Enlaire Espais enjardinats Giratori davant Mercat
15 17 Mas Enlaire Espais enjardinats Parterre c. Santa Cecília-Anselm Clavé
15 18 Mas Enlaire Espais enjardinats Parterre C/. Pare Puig  C/. Anselm Clavé
15 19 Mas Enlaire Espais enjardinats Parterres Carrer Migdia 
15 20 Mas Enlaire Espais enjardinats Passatge Onze de Setembre
15 21 Mas Enlaire Espais enjardinats Plaça Onze de Setembre
15 22 Mas Enlaire Jardineres Carrer Anselm Clavé 
18 1 Mas Florit Alineacions d'arbres Carrer Mas Florit 
18 2 Mas Florit Alineacions d'arbres Carrer Montblanc 
18 3 Mas Florit Alineacions d'arbres Carrer Montjuïc 
18 4 Mas Florit Alineacions d'arbres Carrer Puigmal 
18 5 Mas Florit Alineacions d'arbres Carrer Veler 
18 6 Mas Florit Alineacions d'arbres Carretera a Tordera 
18 9 Mas Florit Espais enjardinats Lateral carretera accés Costa brava-parterre
18 10 Mas Florit Espais enjardinats Parc al Carrer Puigmal
18 11 Mas Florit Espais enjardinats Parterre a la Ctra. de Tordera
19 1 Mas Moixa Alineacions d'arbres Carrer Margarida 
19 2 Mas Moixa Espais enjardinats av. Estació/ Carrer Margarida - escales 

19 3 Mas Moixa Espais enjardinats
Carrer Illes Formigues/Carrer A. Clavé - 
escales

19 4 Mas Moixa Espais enjardinats Carrer Violeta -Parterre

19 5 Mas Moixa Espais enjardinats Plaça dels Antics Jutjats (Carrer Illes Medes)
19 6 Mas Moixa Espais enjardinats Plaça Mas Moixa
20 1 Mas Terrats - Castell de Sant Joan Alineacions d'arbres  Carrer Font 
20 2 Mas Terrats - Castell de Sant Joan Alineacions d'arbres  Carrer Mas Terrats 
20 3 Mas Terrats - Castell de Sant Joan Espais enjardinats Camí Sant Joan 
20 4 Mas Terrats - Castell de Sant Joan Espais enjardinats Castell de Sant Joan i entorns

20 5 Mas Terrats - Castell de Sant Joan Espais enjardinats
Entorn de les escales de St. Joan amb C/. 
Ferran Soldevila

20 6 Mas Terrats - Castell de Sant Joan Espais enjardinats Escales a Sant Joan
20 7 Mas Terrats - Castell de Sant Joan Espais enjardinats Passeig de C/. Faust
21 1 Mas Trui Alineacions d'arbres Carrer Ovidi Montllor

21 2 Mas Trui Espais enjardinats
c/ Ovidi Montllor - 2 parterres als extrems del 
carrer

22 1 Montferrant Espais enjardinats Carrer Farigola
22 2 Montferrant Espais enjardinats Carrer Marialluïsa
22 3 Montferrant Espais enjardinats Escales c/ Paradís-Sta. Bàrbara
22 4 Montferrant Espais enjardinats Plaça de la Brisa
22 5 Montferrant Espais enjardinats Plaça Vilaret Massó
22 6 Montferrant Espais enjardinats Trv. Marialluïsa
23 1 Polígon industrial Espais enjardinats  Av. d'Europa
23 2 Polígon industrial Espais enjardinats Av. de l Estació 
23 3 Polígon industrial Espais enjardinats Carrer i Trav. Mas Vaixeller 
23 4 Polígon industrial Espais enjardinats Carrer SAFA 
23 5 Polígon industrial Espais enjardinats Carrer Ses Falques 

23 6 Polígon industrial Espais enjardinats Ctra. accés Costa Brava  -Talusos i parterres

23 7 Polígon industrial Espais enjardinats Ctra. de Malgrat (entre av. Europa-av. Estació)



23 8 Polígon industrial Espais enjardinats Parc cantonada de Ctra. Tordera  Av. Europa 
24 1 Racó d'en Portes Alineacions d'arbres Carrer Racó d en Portes 
24 2 Racó d'en Portes Alineacions d'arbres Passeig Catalunya

24 3 Racó d'en Portes Espais enjardinats
Carrer Plantera / Av. Catalunya-Giratori i 
parterres 

24 4 Racó d'en Portes Espais enjardinats Carrer Senda del Molí 
24 5 Racó d'en Portes Espais enjardinats Plaça Josep Vieta i Burcet 

24 6 Racó d'en Portes Espais enjardinats
 Passeig de Catalunya -jardineres pedra 
ametllers

25 1 Residencial Santa Cristina- Corona Espais enjardinats
Escales accés del carrer Sant Ramon a carrer 
Sant Damià

26 1
Urb. Sant Francesc - Ermita Sant 
Francesc Espais enjardinats Carrer Bitàcola - parterres i giratori

26 2
Urb. Sant Francesc - Ermita Sant 
Francesc Espais enjardinats

Carrer de l Ermita -parterres i zona 
aparcament

26 3
Urb. Sant Francesc - Ermita Sant 
Francesc Espais enjardinats Carrer de la Cala /c. Fragata -parterres

26 4
Urb. Sant Francesc - Ermita Sant 
Francesc Espais enjardinats Entorns Ermita i escales accés platja

26 5
Urb. Sant Francesc - Ermita Sant 
Francesc Espais enjardinats Escales dels carrers d accés a Cala Bona

26 6
Urb. Sant Francesc - Ermita Sant 
Francesc Espais enjardinats Plaça Horitzó

26 7
Urb. Sant Francesc - Ermita Sant 
Francesc Espais enjardinats Plaça Quillat

27 3 Valldolig Espais enjardinats Plaça a Valldolig- 2n barri
27 4 Valldolig Espais enjardinats Plaça a Valldolig- 3r barri
28 1 Vistamar-Residencial Blanes Espais enjardinats Zona verda al Carrer Lledoner
28 2 Vistamar-Residencial Blanes Espais enjardinats Zona verda Carrer Cedre
27 3 Valldolig Espais enjardinats Plaça a Valldolig- 2n barri
27 4 Valldolig Espais enjardinats Plaça a Valldolig- 3r barri
28 1 Vistamar-Residencial Blanes Espais enjardinats Zona verda al Carrer Lledoner
28 2 Vistamar-Residencial Blanes Espais enjardinats Zona verda Carrer Cedre



Annex 3.- Inventaris

Localització Unitats mesura Nom científic
Av. Catalunya 3 unitats Acer Negundo
Av. Catalunya 19 unitats Acer Negundo
Av. Catalunya 2 unitats Alnus Glutinosa
Av. Catalunya 53 unitats Evonymus Jap. Microphylla
Av. Catalunya 2 unitats Fraxinus Angustifolia
Av. Catalunya 8 unitats Fraxinus Excelsior
Av. Catalunya 700 m2 Gespa
Av. Catalunya 19 unitats Photinia x Frasseri
Av. Catalunya 630 mts.l. Pittosporum Tobira
Av. Catalunya 1 unitats Platanus x Hispanica
Av. Catalunya 147 unitats Platanus x Hispanica
Av. Catalunya 2 unitats Populus sp
Av. Catalunya 900 m2 Prat Natural
Av. Catalunya 1 unitats Robinia Pseudoacacia
Av. Catalunya 5 unitats Ulmus Resista "Sapporo Gold"
Av. de la Pau 10 unitats Acer Negundo
Av. de la Pau 2 unitats Agave Americana
Av. de la Pau 9 unitats Agave Americana
Av. de la Pau 1 unitats Aloe Arborescens
Av. de la Pau 2 m2 Aloe Maculata 
Av. de la Pau 8 m2 Carpobrotus Edulis
Av. de la Pau 1 unitats Cotoneaster Franchetti
Av. de la Pau 4 m2 Iris Germànica
Av. de la Pau 4 unitats Jacaranda Mimosifolia
Av. de la Pau 1 unitats Laurus Nobilis
Av. de la Pau 6 unitats Morus Alba
Av. de la Pau 13 unitats Morus Alba
Av. de la Pau 2 unitats Nerium Oleander
Av. de la Pau 1 unitats Opuntia sp
Av. de la Pau 1 unitats Phoenix Dactylifera 
Av. de la Pau 163 m2 Prat Natural
Av. de la Pau 960 m2 Prat Natural
Av. de la Pau 7 unitats Robinia Pseudoacacia
Av. de la Pau 1 unitats Washingtonia Robusta
Av. de la Pau 2 unitats Yucca Gloriosa
Av. de l'Estació 1.213 m2 Prat Natural
Av. de l'Estació 5 unitats Robinia Pseudoacacia
Av. de l'Estació 58 unitats Robinia Pseudoacacia
Av. de l'Estació 7 unitats Gingko Biloba 
Av. de l'Estació 2 unitats Escallonia langleyensis
Av. de l'Estació 10 unitats Grevillea Scarlet Sprite
Av. d'Europa 2 unitats Magnòlia Grandiflora
Av. Els Pavos 1 unitats Feijoa Sellowiana
Av. Els Pavos 1 unitats Feijoa Sellowiana
Av. Els Pavos 5 unitats Feijoa Sellowiana
Av. Els Pavos 24 unitats Dymorphoteca Aurantiaca
Av. Els Pavos 21 unitats Euryops Chrysanthemoides
Av. Els Pavos 734 unitats Gespa
Av. Els Pavos 1 unitats Laurus Nobilis
Av. Els Pavos 4 unitats Ligustrum Jonandrum
Av. Els Pavos 1 unitats Photinia x Frasseri
Av. Els Pavos 2 unitats Photinia x Frasseri
Av. Els Pavos 9 unitats Photinia x Frasseri
Av. Els Pavos 6 unitats Photinia x Frasseri
Av. Els Pavos 30 unitats Westringia Fruticosa
Av. Europa 2 unitats Celtis Australis
Av. Europa 5 unitats Celtis Australis
Av. Europa 12 unitats Celtis Australis
Av. Europa 30 unitats Celtis Australis

Av. Europa 19 unitats Chitalpa Tashkentensis

3.2 Inventari botànic dels jardins i arbrat viari de Blanes



Av. Europa 22 unitats Cupressus Semp. "Stricta"
Av. Europa 25 unitats Cupressus Sempervirens 
Av. Europa 5 unitats Gingko Biloba 
Av. Europa 8 unitats Gingko Biloba 
Av. Europa 200 m2 Hedera Canariensis 

Av. Europa 8 unitats
Ligustrum Ovalifolium 
Aureomarginatum

Av. Europa 48 unitats Populus Nigra "Italica"
Av. Europa 10 unitats Populus Nigra "Italica"
Av. Europa 5727 m2 Prat Natural
Av. Europa 45 unitats Robinia Pseudoacacia
Av. Europa 1 unitats Robinia Pseudoacacia
Av. Europa 3 unitats Robinia Pseudoacacia
Av. Europa 7 unitats Robinia Pseudoacacia
Av. Europa 1 unitats Sophora Japonica
Av. Europa 1 unitats Sophora Japonica
Av. Europa 3 unitats Sophora Japonica
Av. Europa 3 unitats Sophora Japonica
Av. Europa 69 unitats Sophora Japonica
Av. Europa 50 unitats Viburnum Tinus
Av. Europa/C. Ovidi i Montllor 3 unitats Arbutus Unedo
Av. Europa/C. Ovidi i Montllor 2 unitats Quercus Suber 
Av. Europa/C. Ovidi i Montllor 80 unitats Rosmarinus Officinalis
Av. Francesc Macià 2 unitats Pinus Pinea
Av. J Carles I /Ctra. Ac. Costa Brava Illa 4 unitats Abelia Floribunda
Av. J Carles I /Ctra. Ac. Costa Brava Illa 6 unitats Cordyline Australis 
Av. J Carles I /Ctra. Ac. Costa Brava Illa 2 m2 Dymorphoteca Aurantiaca
Av. J Carles I /Ctra. Ac. Costa Brava Illa 2 unitats Euryops Chrysanthemoides
Av. J Carles I /Ctra. Ac. Costa Brava Illa 2 unitats Evonymus Jap. Aureomarginatum
Av. J Carles I /Ctra. Ac. Costa Brava Illa 443 m2 Gespa
Av. J Carles I /Ctra. Ac. Costa Brava Illa 1 unitats Juníperus Chinensis sp
Av. J Carles I /Ctra. Ac. Costa Brava Illa 5 m2 Mesembrianthemum Hydridum

Av. J Carles I /Ctra. Ac. Costa Brava Illa 26 m2 Salvia x Jamensis
Av. J Carles I /Ctra. Ac. Costa Brava Illa 1 unitats Teucrium Fruticans 
Av. J Carles I /Ctra. Ac. Costa Brava Illa 5 unitats Trachycarpus Fortunei
Av. J Carles I /Ctra. Ac. Costa Brava Illa 1 unitats Washingtonia Robusta
Av. Joan Carles I 34 unitats Ligustrum Japonicum 
Av. Joan Carles I 25 unitats Ligustrum Japonicum Variegatum
Av. Joan Carles I 33 unitats Ligustrum Japonicum Variegatum
Av. Mediterrani 8 unitats Sophora Japonica
Av. Vila de Madrid 4 unitats Pinus Pinea
C. Alberes 14 unitats Ulmus Resista "Sapporo Gold"
C. Alberes - Ptge. Mas Torrents 2 unitats Acer Negundo
C. Alberes - Ptge. Mas Torrents 1 unitats Acer Negundo
C. Alberes - Ptge. Mas Torrents 2 unitats Catalpa Bignonioides
C. Alberes - Ptge. Mas Torrents 15 unitats Viburnum Tinus
C. Alfons Castelao 22 unitats Ligustrum Japonicum
C. Alhambra 6 unitats Acer Negundo
C. Alhambra - C. Giralda 9 unitats Acer Negundo
C. Alhambra - C. Giralda 9 unitats Coronilla Hemerus
C. Alhambra - C. Giralda 2 unitats Cupressus Sempervirens 
C. Alhambra - C. Giralda 1 unitats Evonymus Japonicum
C. Alhambra - C. Giralda 1 unitats Juníperus Chinensis sp
C. Alhambra - C. Giralda 2 unitats Laurus Nobilis
C. Alhambra - C. Giralda 1 unitats Phlomis Fruticosa
C. Alhambra - C. Giralda 2 unitats Phoenix Canariensis
C. Alhambra - C. Giralda 1 unitats Pinus Pinea
C. Alhambra - C. Giralda 4 unitats Pittosporum Tobira
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 1 unitats Acer Negundo
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 6 unitats Acer Negundo
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 8 unitats Acer Negundo
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 1 unitats Cercis Siliquastrum
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 2 unitats Cercis Siliquastrum
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 50 m2 Drosantemum Floribundum
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 50 m2 Hedera Helix
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 3 unitats Nerium Oleander



C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 7 unitats Nerium Oleander
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 1 unitats Olea Europea
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 17 unitats Pinus Insignis
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 2 unitats Pinus Pinea
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 1156 m2 Prat Natural
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 1 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 1 unitats Quercus Suber

C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 3 unitats Rosaea sp

C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 19 unitats Rosaea sp

C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 2 unitats Tamarix Gallica
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 6 unitats Viburnum Tinus
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 9 mts.l. Viburnum Tinus
C. Alhambra - C. Mezquita de Cordoba 6 unitats Yucca Gloriosa
C. Ample 1 unitats Tilia Tomentosa
C. Ample 2 unitats Tilia Tomentosa
C. Ample 2 unitats Tilia Tomentosa
C. Ample 9 unitats Tilia Tomentosa
C. Ample 10 unitats Veronica sp
C. Anselm Clavé 16 unitats Acer Negundo
C. Anselm Clavé 6 unitats Ligustrum Japonicum 
C. Anselm Clavé 16 unitats Ligustrum Japonicum 
C. Anselm Clavé 1 unitats Ligustrum Japonicum Variegatum
C. Anselm Clavé 23 unitats Ligustrum Japonicum Variegatum
C. Anselm Clavé 19 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
C. Anselm Clavé 3 unitats Sophora Japonica
C. Anselm Clavé 16 unitats Sophora Japonica
C. Anselm Clavé 10 unitats Abelia Floribunda
C. Anselm Clavé 13 unitats Prunus Laurocerassus
C. Antonio Machado 11 unitats Morus Alba
C. Antonio Machado 2 unitats Morus Alba "Fruitless"
C. Ardales 10 unitats Morus Alba "Fruitless"
C. Ardales 10 unitats Magnòlia Galaxy
C. Contoliu  8 unitats Tilia Tomentosa
C. Cristofor Colom 13 unitats Pinus Pinea

C. Cristofor Colom 1 unitats
Robinia Pseudoacacia 
"Umbraculifera"

C. Cristofor Colom 2 unitats
Robinia Pseudoacacia 
"Umbraculifera"

C. Cristofor Colom 7 unitats
Robinia Pseudoacacia 
"Umbraculifera"

C. Cristofor Colom 17 unitats Sophora Japonica
C. De la Font 6 unitats Robinia Pseudoacacia
C. Enric Morera 6 unitats Pinus Pinea
C. Esperança 2 unitats Casuarina Tenunissima
C. Esperança 4 unitats Schinus Molle
C. Esperança-Parterre de "La Puntaire" 2 unitats Cercis Siliquastrum
C. Esperança-Parterre de "La Puntaire" 4 unitats Cercis Siliquastrum
C. Esperança-Parterre de "La Puntaire" 2 m2 Flor de temporada
C. Esperança-Parterre de "La Puntaire" 2 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
C. Esperança-Parterre de "La Puntaire" 4 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
C. Farigola 52 m2 Carpobrotus Edulis
C. Farigola 12 m2 Iris Germànica
C. Gavarres 17 unitats Morus Alba "Fruitless"
C. Guilleries 3 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
C. i trav. Mas Vaixeller 1 unitats Pinus Pinaster
C. i trav. Mas Vaixeller 19 unitats Pinus Pinea
C. i trav. Mas Vaixeller 11 unitats Populus Alba
C. i trav. Mas Vaixeller 13 unitats Populus x Euroamericana
C. i trav. Mas Vaixeller 4.124 m2 Prat Natural
C. i trav. Mas Vaixeller 14 unitats Robinia Pseudoacacia
C. i trav. Mas Vaixeller 1 unitats Robinia Pseudoacacia unifolia
C. I. Iglesias 1 unitats Catalpa Bignonioides Bungei
C. I. Iglesias 1 unitats Catalpa Bignonioides Bungei
C. I. Iglesias 5 unitats Catalpa Bignonioides Bungei



C. I. Iglesias 2 unitats Catalpa Bignonioides Bungei
C. Isabel de Portugal 1 unitats Quercus Suber
C. J.M Poblet 1 unitats Catalpa Bignonioides Bungei
C. J.M Poblet 2 unitats Catalpa Bignonioides Bungei
C. J.M Poblet 8 unitats Catalpa Bignonioides Bungei
C. J.M Poblet 7 unitats Catalpa Bignonioides Bungei
C. J.M Poblet 4 unitats Catalpa Bignonioides Bungei
C. J.M Poblet 1 unitats Pinus Pinea
C. J.M Poblet 11 unitats Pinus Pinea
C. J.M Poblet 20 unitats Robinia Pseudoacacia
C. Jacint Verdaguer 4 unitats Aptemia Cordifolia
C. Jacint Verdaguer 2 unitats Arbutus Unedo

C. Jacint Verdaguer 4 unitats Buddelia Davidii
C. Jacint Verdaguer 6 unitats Cistus Pulverulentus
C. Jacint Verdaguer 4 unitats Euryops Chrysanthemoides
C. Jacint Verdaguer 3 unitats Fraxinus Excelsior Globosum
C. Jacint Verdaguer 1 unitats Fraxinus Excelsior Globosum
C. Jacint Verdaguer 9 unitats Lantana Camara
C. Jacint Verdaguer 14 unitats Phlomis Fruticosa
C. Jacint Verdaguer 3 unitats Pyrus Calleryana
C. Jacint Verdaguer 90 m2 Rosmarinus Officinalis Repens
C. Jacint Verdaguer 2 unitats Trachycarpus Fortunei
C. Jaume Ferrer 2 unitats Tilia Tomentosa
C. Jaume Ferrer 3 unitats Tilia Tomentosa
C. Jaume Ferrer 2 unitats Photinia x Frasseri
C. Joan Salvat Papasseit 86 mts.l. Evonymus Japonicum

C. Joan Salvat Papasseit 38 unitats Ligustrum Ovalifolium
C. Joan Salvat Papasseit 3 unitats Morus Alba "Fruitless"
C. Joan Salvat Papasseit 16 unitats Morus Alba "Fruitless"
C. Joan Salvat Papasseit 9 unitats Pittosporum Tobira
C. Joan Salvat Papasseit 25 unitats Polygala Myrtifolia
C. Joan Salvat Papasseit 25 unitats Dymorphoteca Aurantiaca
C. Lluís Companys 1 unitats Pinus Pinea
C. Margarida 20 unitats Acer Negundo 
C. Margarida 1 unitats Acer Negundo 
C. Marialluïsa 2 m2 Iris Germànica
C. Marialluïsa 1 unitats Sophora Japonica
C. Mas Enlaire 3 unitats Albizzia Julibrissin
C. Mas Florit 4 unitats Ligustrum Japonicum 
C. Mas Florit 5 unitats Ligustrum Japonicum 
C. Mas Marot 1 unitats Brachychyton Populneum

C. Mas Terrats 2 unitats
Robinia Pseudoacacia 
"Umbraculifera"

C. Mas Terrats 8 unitats
Robinia Pseudoacacia 
"Umbraculifera"

C. Mas Terrats 22 unitats
Robinia Pseudoacacia 
"Umbraculifera"

C. Mercat ( jardineres ) 6 unitats Photinia x Frasseri
C. Mercè Rodoreda 3 unitats Fraxinus Raywood
C. Mercè Rodoreda 3 unitats Morus Alba "Fruitless"
C. Mercè Rodoreda 11 unitats Pinus Pinea
C. Mercè Rodoreda 2 unitats Pyrus Calleryana
C. Mercè Rodoreda 1 unitats Robinia Pseudoacacia
C. Mercè Rodoreda 2 unitats Robinia Pseudoacacia
C. Mir 2 unitats Acer Negundo
C. Montblanc 2 unitats Ligustrum Japonicum 
C. Montblanc 4 unitats Ligustrum Japonicum 
C. Montblanc 4 unitats Ligustrum Japonicum 
C. Montjuïc 15 unitats Mèlia Azedarach
C. Nil M. Fabra 2 unitats Pinus Pinea
C. Nil M. Fabra 9 unitats Pinus Pinea
C. Nil M. Fabra 18 unitats Robinia Pseudoacacia
C. Olivers 1 unitats Catalpa Bignonioides
C. Olivers 10 unitats Ligustrum Japonicum 
C. Olivers 2 unitats Ligustrum Japonicum 



C. Olivers 16 unitats Robinia Pseudoacacia
C. Pare Claret 1 unitats Pinus Pinea
C. Pare Manyanet 3 unitats Pinus Pinea
C. Penedés 33 unitats Tilia Tomentosa
C. Pirineus 8 unitats Ligustrum Japonicum 
C. Provença 1 unitats Ligustrum Japonicum
C. Provença 16 unitats Ligustrum Japonicum
C. Puigmal 1 unitats Ligustrum Japonicum 
C. Puigmal 2 unitats Ligustrum Japonicum 
C. Puigmal 2 unitats Mèlia Azedarach
C. Racó d'en Portes 12 unitats Acer Negundo
C. Racó d'en Portes 1 unitats Acer Negundo
C. Ramon Llull 2 unitats Catalpa Bignonioides
C. Ruben Dario 1 unitats Tilia Tomentosa
C. Ruben Dario 50 unitats Tilia Tomentosa
C. SAFA 1 unitats Cortaderia Selloana
C. SAFA 1 unitats Pinus Pinea 
C. SAFA 19 unitats Populus Alba
C. SAFA 2 unitats Populus Canescens
C. SAFA 6.616 m2 Prat Natural
C. SAFA 1 unitats Prunus Dulcis
C. SAFA 71 unitats Robinia Pseudoacacia
C. Sebastià Llorens 3 unitats Abelia Floribunda
C. Sebastià Llorens 2 unitats Aesculus Hippocastanum
C. Sebastià Llorens 1 unitats Albizzia Julibrissin
C. Sebastià Llorens 6 unitats Catalpa Bignonioides
C. Sebastià Llorens 2 unitats Cordyline Australis 
C. Sebastià Llorens 2 unitats Cotoneaster Franchetti
C. Sebastià Llorens 3 unitats Evonymus Jap. Aureomarginatum
C. Sebastià Llorens 150 m2 Hedera helix
C. Sebastià Llorens 2 unitats Nerium Oleander
C. Sebastià Llorens 6 unitats Nerium Oleander
C. Sebastià Llorens 4 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
C. Sebastià Llorens 7 unitats Teucrium Fruticans 
C. Sebastià Llorens 5 unitats Teucrium Fruticans 
C. Senda del Molí 20 unitats Acanthus Mollis
C. Senda del Molí 200 unitats Agapanthus Africanus
C. Senda del Molí 9 unitats Aucuba japonica
C. Senda del Molí 1 unitats Cedrus Deodara 

C. Senda del Molí 7 unitats Chaenomeles Japonica
C. Senda del Molí 1 unitats Cupressus Sempervirens 
C. Senda del Molí 18 mts.l. Evonymus Jap. Microphylla
C. Senda del Molí 2 unitats Fraxinus Excelsior
C. Senda del Molí 200 unitats Hemerocallis sp
C. Senda del Molí 150 unitats Iris Germànica
C. Senda del Molí 40 unitats Nerium Oleander

C. Senda del Molí 7 unitats Phorsytia x intermedia
C. Ses Falques 8 unitats Cotoneaster Franchetti
C. Ses Falques 1 unitats Platanus x Hispanica
C. Ses Falques 63 unitats Platanus x Hispanica
C. Ses Falques 6 unitats Populus Alba
C. Ses Falques 2.157 m2 Prat Natural
C. Ses Falques 8 unitats Robinia Pseudoacacia
C. Ses Falques 25 unitats Robinia Pseudoacacia
C. Ses Falques 15 unitats Ulmus Resista "Sapporo Gold"
C. Ses Falques 3 unitats Ulmus Resista "Sapporo Gold"
C. Ses Falques 1 unitats Viburnum Tinus
C. Ses Falques 5 unitats Grevillea Scarlet Sprite
C. St. Pere de Roda 3 unitats Platanus x Hispanica
C. St. Pere de Roda 8 unitats Platanus x Hispanica
C. St. Pere de Roda 3 unitats Platanus x Hispanica
C. St. Vicenç Ferrer 12 unitats Morus Alba "Fruitless"
C. Theolongo Bacchio ( jardineres ) 6 m2 Flor de temporada
C. Theolongo Bacchio ( jardineres ) 2 unitats Photínia x Frasseri
C. Tordera 5 unitats Acer Negundo



C. Treumal / Av. Joan Carles I 30 unitats Erica Calluna

C. Treumal / Av. Joan Carles I 9 unitats Hydrangea Hortensis
C. Treumal / Av. Joan Carles I 2 unitats Laurus Nobilis
C. Treumal / Av. Joan Carles I 3 unitats Ligustrum Japonicum 

C. Treumal / Av. Joan Carles I 3 unitats Magnòlia Soulangeana

C. Treumal / Av. Joan Carles I 3 unitats Magnòlia Stellata
C. Treumal / Av. Joan Carles I 2 unitats Phormium Tenax
C. Treumal / Av. Joan Carles I 2 unitats Thuja Orientalis
C. Treumal / Av. Joan Carles I 14 mts.l. Viburnum Tinus
C. Veler 22 unitats Catalpa Bignonioides
C. Vescomptes de Cabrera 1 unitats Pinus Pinea
C. Vila de Paris 3 unitats Pinus Pinea
C. Vila de Paris 4 unitats Sophora Japonica
Casa de la Cultura 5 unitats Cordyline Australis 
Casa de la Cultura 35 m2 Gespa
Casa de la Cultura 71 m2 Hedera Helix
Casa de la Cultura 1 unitats Nerium Oleander
Casa de la Cultura 10 m2 Flor de temporada
CEIP Carles Faust 6 unitats Acàcia Dealbata
CEIP Carles Faust 2 unitats Acer Negundo
CEIP Carles Faust 2 unitats Aesculus Hippocastanum
CEIP Carles Faust 2 unitats Catalpa Bignonioides
CEIP Carles Faust 8 unitats Cupressus Sempervirens 
CEIP Carles Faust 1 unitats Eriobotrya Japonica
CEIP Carles Faust 4 unitats Morus Alba "Fruitless"
CEIP Carles Faust 3 unitats Olea Europea
CEIP Carles Faust 40 unitats Pinus Pinaster
CEIP Carles Faust 1 unitats Pittosporum Tobira
CEIP Carles Faust 3 unitats Platanus x Hispanica
CEIP Carles Faust 2.500 m2 Prat Natural
CEIP Carles Faust 5 unitats Quercus Suber
CEIP Carles Faust 2 unitats Robinia Pseudoacacia
CEIP Joaquim Ruyra 2 unitats Ailanthus Altissima
CEIP Joaquim Ruyra 1 unitats Ceratonia Siliqua
CEIP Joaquim Ruyra 1 unitats Fraxinus Excelsior
CEIP Joaquim Ruyra 7 unitats Morus Alba
CEIP Mossén Joan Batlle 2 unitats Acàcia Dealbata
CEIP Mossén Joan Batlle 7 unitats Acer Negundo
CEIP Mossén Joan Batlle 1 unitats Citrus Deliciosa
CEIP Mossén Joan Batlle 1 unitats Citrus Limonum
CEIP Mossén Joan Batlle 14 mts.l. Cupressus Sempervirens 
CEIP Mossén Joan Batlle 2 unitats Eriobotrya Japonica
CEIP Mossén Joan Batlle 10 unitats Morus Alba "Fruitless"
CEIP Mossén Joan Batlle 2 unitats Nerium Oleander
CEIP Mossén Joan Batlle 1 unitats Phoenix Canariensis
CEIP Mossén Joan Batlle 48 unitats Pinus Pinaster
CEIP Mossén Joan Batlle 22 unitats Platanus x Hispanica
CEIP Mossén Joan Batlle 2.010 m2 Prat Natural
CEIP Mossén Joan Batlle 3 unitats Prunus Amigdalus
CEIP Mossén Joan Batlle 8 unitats Quercus Ilex
CEIP Mossén Joan Batlle 11 unitats Quercus Robur sp
CEIP Mossén Joan Batlle 23 unitats Quercus Suber
CEIP Mossén Joan Batlle 3 unitats Robinia Pseudoacacia
CEIP Mossén Joan Batlle 1 unitats Salix Babylonica
CEIP Mossén Joan Batlle 3 unitats Sophora Japonica
CEIP Mossén Joan Batlle 1 unitats Thuja Occidentalis
CEIP Mossén Joan Batlle 2 mts.l. Thuja Occidentalis
CEIP Mossén Joan Batlle 1 unitats Tilia Tomentosa
CEIP Mossén Joan Batlle 1 unitats Washingtonia Robusta
CEIP Napoleó Soliva 8 unitats Acer Negundo
CEIP Napoleó Soliva 1 unitats Albizzia Julibrissin "ombrella"
CEIP Napoleó Soliva 1 unitats Alnus Incana 
CEIP Napoleó Soliva 1 unitats Gingko Biloba 
CEIP Napoleó Soliva 1 unitats Liquidambar Styraciflua



CEIP Napoleó Soliva 6 unitats Mèlia Azedarach
CEIP Napoleó Soliva 15 unitats Morus Alba
CEIP Napoleó Soliva 8 unitats Pinus Halepensis
CEIP Napoleó Soliva 3 unitats Pinus Pinea
CEIP Napoleó Soliva 1 unitats Pinus Ponderosa
CEIP Napoleó Soliva 8 unitats Platanus x Hispanica
CEIP Napoleó Soliva 1 unitats Prunus Avium
CEIP Napoleó Soliva 2 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
CEIP Napoleó Soliva 2 unitats Pyrus Calleryana
CEIP Napoleó Soliva 3 unitats Ulmus Resista
CEIP Napoleó Soliva ( Exterior ) 1 unitats Celtis Australis
CEIP Napoleó Soliva ( Exterior ) 3 unitats Fraxinus Angustifolia
CEIP Pinya de Rosa 12 unitats Quercus Ilex
CEIP Pinya de Rosa 4 unitats Albizzia Julibrissin
CEIP Pinya de Rosa 5 unitats Morus Alba "Fruitless"
CEIP Pinya de Rosa 3 unitats Sophora Japonica
CEIP Pinya de Rosa 1 unitats Cupressus Semper "Stricta"
CEIP Pinya de Rosa 4 unitats Platanus x Hispanica
CEIP Pinya de Rosa 65 mts.l. Cupressus Leylandii
CEIP Quatre Vents 1 unitats Abies sp
CEIP Quatre Vents 1 unitats Acer Negundo
CEIP Quatre Vents 130 mts.l. Cupressus Sempervirens 
CEIP Quatre Vents 587 m2 Gespa
CEIP Quatre Vents 130 m2 Hedera Corchica
CEIP Quatre Vents 30 unitats Morus Alba 
CEIP Quatre Vents 1 unitats Olea Europea
CEIP Quatre Vents 2 unitats Parrotia Persica
CEIP Quatre Vents 24 unitats Platanus x Hispanica
CEIP Quatre Vents 1 unitats Prunus Avium
CEIP Quatre Vents 2 unitats Salix Babylonica
CEIP Quatre Vents 10 unitats Sophora Japonica
CEIP Quatre Vents 36 mts.l. Thuja Occidentalis
CEIP Quatre Vents 3 unitats Tilia Platyphyllos
Cementiri jardins exterior 2 unitats Abies Alba
Cementiri jardins exterior 2 unitats Aesculus Hippocastanum
Cementiri jardins exterior 3 unitats Aesculus Hippocastanum
Cementiri jardins exterior 4 unitats Arbutus Unedo
Cementiri jardins exterior 3 m2 Canna Indica
Cementiri jardins exterior 3 unitats Cedrus Atlantica
Cementiri jardins exterior 3 unitats Cedrus Atlantica "Glauca"
Cementiri jardins exterior 1 unitats Cedrus Deodara 
Cementiri jardins exterior 4 unitats Cedrus Deodara 
Cementiri jardins exterior 8 unitats Coronilla Hemerus
Cementiri jardins exterior 1 unitats Cupressus Arizonica
Cementiri jardins exterior 2 unitats Cupressus Macrocarpa
Cementiri jardins exterior 12 unitats Evonymus Jap. Aureomarginatum
Cementiri jardins exterior 2 unitats Feijoa sellowiana
Cementiri jardins exterior 15 m2 Gazanea nivea "Alba"
Cementiri jardins exterior 590 m2 Gespa
Cementiri jardins exterior 2 unitats Grevillea Robusta
Cementiri jardins exterior 400 m2 Hedera Helix
Cementiri jardins exterior 6 unitats Juníperus Chinensis sp
Cementiri jardins exterior 2 unitats Libocedrus Decurrens 
Cementiri jardins exterior 1 unitats Morus Alba "Fruitless"
Cementiri jardins exterior 2 unitats Nerium Oleander
Cementiri jardins exterior 2752 m2 Prat Natural
Cementiri jardins exterior 10 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"

Cementiri jardins exterior 12 unitats Rosaea sp
Cementiri jardins exterior 14 unitats Rosmarinus Officinalis
Cementiri jardins exterior 1 unitats Salix Babylonica
Cementiri jardins exterior 2 unitats Thuja Occidentalis
Cementiri jardins exterior 4 unitats Thuja Occidentalis
Cementiri jardins interior 6 unitats Abelia Floribunda
Cementiri jardins interior 2 unitats Agave sp
Cementiri jardins interior 2 m2 Aptemia Cordifolia
Cementiri jardins interior 8 m2 Crisantemom sp



Cementiri jardins interior 3 unitats Cupressus Sempervirens 
Cementiri jardins interior 5 unitats Cupressus Sempervirens 
Cementiri jardins interior 18 mts.l. Cupressus Sempervirens 
Cementiri jardins interior 79 unitats Cupressus Sempervirens 
Cementiri jardins interior 4 unitats Cupressus Sempervirens 
Cementiri jardins interior 4 mts.l. Evonymus Jap. Aureomarginatum
Cementiri jardins interior 4 mts.l. Evonymus Jap. Aureomarginatum
Cementiri jardins interior 3 mts.l. Evonymus Japonicum
Cementiri jardins interior 8 m2 Festuca Glauca
Cementiri jardins interior 1738 m2 Gespa
Cementiri jardins interior 4 unitats Lavandula dentata
Cementiri jardins interior 1 unitats Lippia Citriodora
Cementiri jardins interior 1 unitats Olea Europea
Cementiri jardins interior 1 unitats Olea Europea
Cementiri jardins interior 1 unitats Olea Europea
Cementiri jardins interior 6 unitats Phormium Tenax
Cementiri jardins interior 7 unitats Pittosporum Tobira
Cementiri jardins interior 1 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Cementiri jardins interior 11 unitats Rosmarinus Officinalis

Cementiri jardins interior 15 mts.l. Salvia x Jamensis

Cementiri jardins interior 15 mts.l. Salvia x Jamensis
Cementiri jardins interior 5 unitats Santolina Chamaecyparissus

Cementiri jardins interior 5 unitats Spirea sp
Cruïlla A. Clavé / Ctra. accés Costa Brava 6 unitats Euryops Chrysanthemoides
Cruïlla A. Clavé / Ctra. accés Costa Brava 10 mts.l. Evonymus Japonicum
Cruïlla A. Clavé / Ctra. accés Costa Brava 30 mts.l. Evonymus Japonicum
Cruïlla A. Clavé / Ctra. accés Costa Brava 1.107 m2 Gespa
Cruïlla A. Clavé / Ctra. accés Costa Brava 9 unitats Phormium Tenax
Cruïlla A. Clavé / Ctra. accés Costa Brava 22 unitats Phormium Tenax "Purpureum"
Cruïlla A. Clavé / Ctra. accés Costa Brava 8 unitats Robinia Pseudoacacia

Cruïlla A. Clavé / Ctra. accés Costa Brava 20 m2 Rosaea sp

Cruïlla A. Clavé / Ctra. accés Costa Brava 15 m2 Rosaea sp
Cruïlla A. Clavé / Ctra. accés Costa Brava 6 unitats Sophora Japonica
Cruïlla A. Clavé / Ctra. accés Costa Brava 1 unitats Sophora Japonica
Cruïlla A. Clavé / Ctra. accés Costa Brava 7 unitats Washingtonia Robusta
Cruïlla A. Clavé / Ctra. accés Costa Brava 50 m2 Flor de temporada
Cruïlla Ctra. Tordera - C. Ca La Guidó 1 unitats Acer Platanoides Crimson King
Cruïlla Ctra. Tordera - C. Ca La Guidó 230 m2 Hedera Helix

Cruïlla Ctra. Tordera - C. Ca La Guidó 16 unitats Ligustrum Ovalifolium
Cruïlla Ctra. Tordera - C. Ca La Guidó 12 mts.l. Pittosporum Tobira
Cruïlla Ctra. Tordera - C. Ca La Guidó 1 unitats Platanus x Hispanica
Cruïlla Ctra. Tordera - C. Ca La Guidó 2 unitats Prunus Laurocerassus
Cruïlla Ctra. Tordera - C. Ca La Guidó 3 unitats Prunus Laurocerassus
Cruïlla Ctra. Tordera - C. Ca La Guidó 1 unitats Yucca Gloriosa
Cruïlla Ctra. Tordera-Ctra.Accés Costa Brava 1 unitats Pinus Pinea
Cruïlla Ctra. Tordera-Ctra.Accés Costa Brava 4 unitats Pinus Pinea
Ctra. Accés Costa Brava 1 unitats Acàcia Dealbata
Ctra. Accés Costa Brava 1 unitats Cortaderia Selloana
Ctra. Accés Costa Brava 2 unitats Cupressus Sempervirens 
Ctra. Accés Costa Brava 62 unitats Nerium Oleander
Ctra. Accés Costa Brava 158 unitats Nerium Oleander
Ctra. Accés Costa Brava 57 unitats Pinus Pinea
Ctra. Accés Costa Brava 1 unitats Platanus x Hispanica
Ctra. Accés Costa Brava 15 unitats Populus Alba
Ctra. Accés Costa Brava 23 unitats Populus x Euroamericana
Ctra. Accés Costa Brava 20.398 m2 Prat Natural
Ctra. Accés Costa Brava 11 unitats Spartium Junceum

Ctra. Accés Costa Brava 5 unitats Spirea sp
Ctra. Accés Costa Brava 21 unitats Teucrium Fruticans 
Ctra. Accés Costa Brava 25 unitats Teucrium Fruticans 



Ctra. Accés Costa Brava 17 unitats Viburnum Tinus
Ctra. Accés Costa Brava 1 unitats Yucca Elephantipes
Ctra. Accés Costa Brava 30 unitats Carpinus Betulus
Ctra. Accés Costa Brava 55 unitats Grevillea "Scarlet's Sprite"
Ctra. Accés Costa Brava 5 unitats Grevillea "Scarlet's Sprite"
Ctra. Accés Costa Brava 4 unitats Feijoa sellowiana
Ctra. Accés Costa Brava 10 unitats Viburnum Tinus
Ctra. Accés Costa Brava 2 unitats Pittosporum Tobira

Ctra. Accés Costa Brava 30 unitats Rosaea sp
Ctra. Accés Costa Brava 2 unitats Phoenix Canariensis
Ctra. Accés Costa Brava 46 unitats Teucrium Fruticans
Ctra. Accés Costa Brava 19 mts.l. Teucrium Fruticans
Ctra. Accés Costa Brava 4 unitats Nerium Oleander
Ctra. de Malgrat 1 unitats Albizzia Julibrissin
Ctra. de Malgrat 1 unitats Albizzia Julibrissin
Ctra. de Malgrat 5 unitats Catalpa Bignonioides Bungei
Ctra. de Malgrat 2 unitats Cortaderia Selloana
Ctra. de Malgrat 3 unitats Eucaliptus Camaldulensis
Ctra. de Malgrat 1 unitats Koelreuteria Paniculata
Ctra. de Malgrat 3 unitats Koelreuteria Paniculata
Ctra. de Malgrat 37 unitats Koelreuteria Paniculata
Ctra. de Malgrat 412 m2 Prat Natural
Ctra. de Malgrat 1200 m2 Prat Natural

Ctra. de Malgrat 1 unitats Robinia Pseudoacacia
Ctra. de Malgrat 8 unitats Robinia Pseudoacacia
Ctra. de Malgrat 3 unitats Phoenix Dactylifera
Ctra. de Malgrat - Av. d'Europa 14 unitats Celtis Australis
Ctra. de Malgrat - Av. d'Europa 4 unitats Robínia Pseudoacàcia
Ctra. de Malgrat - Av. d'Europa 4 unitats Quercus Robur Fastigiata
Ctra. Malgrat/Av. Europa 1 unitats Liriodendron Tulipífera
Ctra. Malgrat/Av. Europa 5 unitats Liriodendron Tulipífera
Ctra. Malgrat/Av. Europa 89 mts.l. Pittosporum Tobira
Ctra. Malgrat/Av. Europa 541 m2 Prat Natural
Ctra. Malgrat/Av. Europa 2 unitats Tilia Tomentosa
Ctra. Tordera 24 unitats Acer Negundo
Ctra. Tordera 5 unitats Fraxinus Ornus Meczek
Ctra. Tordera 5 unitats Pyrus Calleryana
Ctra. Tordera 33 unitats Pyrus Calleryana
EEE Ventijol 2 unitats Abies Nordmaniana
EEE Ventijol 7 unitats Acàcia Dealbata
EEE Ventijol 1 unitats Arbutus Unedo
EEE Ventijol 1 unitats Cortaderia Selloana
EEE Ventijol 2 unitats Magnòlia Grandiflora
EEE Ventijol 13 unitats Morus Alba
EEE Ventijol 6 unitats Phoenix Canariensis
EEE Ventijol 6 unitats Pinus Halepensis
EEE Ventijol 1 unitats Pinus Pinaster
EEE Ventijol 1.742 m2 Prat Natural
EEE Ventijol 1 unitats Quercus Ilex
EEE Ventijol 5 unitats Sophora Japonica
EEE Ventijol 9 unitats Washingtonia Robusta
EEE Ventijol 11 unitats Yucca Gloriosa
Entorn castell St. Joan 23 unitats Cupressus Semp. "Stricta"

Entorn castell St. Joan 81 mts.l. Ligustrum Ovalifolium
Entorn castell St. Joan 7 unitats Nerium Oleander
Entorn castell St. Joan 28 unitats Pistacia Lentiscus
Entorn castell St. Joan 1.765 m2 Prat Natural
Entorn castell St. Joan 34 unitats Rhamus Alaternus
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 45 unitats Agave Americana
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 2 unitats Aloe Arborescens
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 2 unitats Cortaderia Selloana
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 3 unitats Hebe x Andersonii
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 3 unitats Nerium Oleander
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 1 unitats Opuntia Ficus-Indica



Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 2 unitats Pinus Pinaster
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 2 unitats Pinus Pinea
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 1 unitats Pistacia Lentiscus
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 8 unitats Pittosporum Tobira
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 532 m2 Prat Natural
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 1 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 8 mts.l. Pyracantha coccinea
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 1 unitats Rhamus Alaternus
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 4 unitats Rosmarinus Officinalis
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 3 unitats Teucrium Fruticans 
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 2 unitats Thuja Occidentalis
Entorn Escales S Joan/F. Soldevila 5 unitats Yucca Gloriosa
Entorns ermita 5 unitats Bougainvillea glabra
Entorns ermita 1 unitats Cupressus Sempervirens 
Entorns ermita 26 unitats Morus Alba "Fruitless"
Entorns ermita 11 unitats Olea Europea
Entorns ermita 1 unitats Pinus Halepensis
Entorns ermita 6 unitats Pistacia Lentiscus
Entorns ermita 1.079 m2 Prat Natural
Entorns ermita 4 unitats Rhamus Alaternus
Entorns ermita 5 unitats Spartium Junceum
Escales accés Cala St. Francesc 5 unitats Arbutus Unedo
Escales accés Cala St. Francesc 3 unitats Cotoneaster Lacteus
Escales accés Cala St. Francesc 3 unitats Pinus Halepensis
Escales accés Cala St. Francesc 4 unitats Pinus Pinaster
Escales accés Cala St. Francesc 3 unitats Pittosporum Tobira
Escales accés Cala St. Francesc 450 m2 Prat Natural

Escales accés Cala St. Francesc 4 unitats Tamarix Gallica 
Escales C. Paradís 5 unitats Viburnum Tinus
Escales C.Illes Formigues - C.Anselm clavé 2 m2 Carpobrotus Edulis
Escales C.Illes Formigues - C.Anselm clavé 6 unitats Coronilla Hemerus
Escales C.Illes Formigues - C.Anselm clavé 2 unitats Eleagnus Pungens
Escales C.Illes Formigues - C.Anselm clavé 1 unitats Lavandula Angustifolia

Escales C.Illes Formigues - C.Anselm clavé 15 mts.l. Ligustrum Ovalifolium

Escales C.Illes Formigues - C.Anselm clavé 20 mts.l.
Ligustrum Ovalifolium 
Aureomarginatum

Escales C.Illes Formigues - C.Anselm clavé 1 unitats Nerium Oleander
Escales C.Illes Formigues - C.Anselm clavé 2 unitats Pyrus Calleryana
Escales C.Illes Formigues - C.Anselm clavé 7 unitats Spartium Junceum
Escales C.Illes Formigues - C.Anselm clavé 2 unitats Teucrium Fruticans

Escola Bressol Ca la Guidó 20 mts.l.
Ligustrum Ovalifolium 
Aureomarginatum

Escola Bressol Ca la Guidó 10 unitats Pinus Pinea
Escola Bressol Ca la Guidó 1 unitats Quercus Suber
Escola Bressol Can Borell 15 unitats Tipuana Tipu
Escola Bressol Can Borell 6 unitats Cotoneaster sp
Escola Bressol La Plantera 3 unitats Fraxinus Excelsior
Escola Bressol La Plantera 9 unitats Morus Alba "Fruitless"
Escola Bressol La Plantera 1 unitats Ulmus Communis
Esglesia Parroquial i Parterre darrera de l'Esglesia 
i Font Sa Carbonera 4 mts.l. Aptemia Cordifolia
Esglesia Parroquial i Parterre darrera de l'Esglesia 
i Font Sa Carbonera 1 m2 Carpobrotus Edulis
Esglesia Parroquial i Parterre darrera de l'Esglesia 
i Font Sa Carbonera 3 unitats Cotoneaster Franchetti
Esglesia Parroquial i Parterre darrera de l'Esglesia 
i Font Sa Carbonera 2 unitats Cupressus Sempervirens 
Esglesia Parroquial i Parterre darrera de l'Esglesia 
i Font Sa Carbonera 103 m2 Hedera Helix
Esglesia Parroquial i Parterre darrera de l'Esglesia 
i Font Sa Carbonera 8 unitats Nerium Oleander
Esglesia Parroquial i Parterre darrera de l'Esglesia 
i Font Sa Carbonera 1 unitats Olea Europea
Esglesia Parroquial i Parterre darrera de l'Esglesia 
i Font Sa Carbonera 2 unitats Olea Europea



Esglesia Parroquial i Parterre darrera de l'Esglesia 
i Font Sa Carbonera 1 unitats Prunus Pérsica
Esglesia Parroquial i Parterre darrera de l'Esglesia 
i Font Sa Carbonera 1 unitats Washingtonia Filifera
Esglesia Parroquial i Parterre darrera de l'Esglesia 
i Font Sa Carbonera 1 unitats Yucca Gloriosa
Esplanada del Port 5 unitats Juniperus Horizontalis
Esplanada del Port 2 unitats Cyca Revoluta
Esplanada del Port 6 unitats Evonymus Jap. Aureomarginatum
Esplanada del Port 1 unitats Evonymus Japonicum
Esplanada del Port 10 m2 Evonymus Japonicum
Esplanada del Port 31 mts.l. Evonymus Japonicum
Esplanada del Port 60 m2 Flor de temporada
Esplanada del Port 55 m2 Gaura Lindheimeri
Esplanada del Port 1269 m2 Gespa

Esplanada del Port 1 unitats Hibiscus Syriacus
Esplanada del Port 3 unitats Juníperus Chinensis sp

Esplanada del Port 4 m2 Ligustrum Ovalifolium 

Esplanada del Port 5 mts.l.
Ligustrum Ovalifolium 
Aureomarginatum

Esplanada del Port 10 unitats
Ligustrum Ovalifolium 
Aureomarginatum

Esplanada del Port 4 unitats Olea Europea
Esplanada del Port 7 unitats Phoenix Canariensis

Esplanada del Port 3 unitats Phorsytia x intermedia
Esplanada del Port 78 mts.l. Pyracantha coccinea
Esplanada del Port 51 unitats Rosmarinus Officinalis
Esplanada del Port 1 unitats Tamarix Gallica
Esplanada del Port 2 unitats Trachycarpus Fortunei
Esplanada del Port 1 unitats Yucca Elephantipes

Giratori Av. Europa - C. Primer de Maig 450 m2 Prat Natural
Giratori Av. Europa - C. Primer de Maig 52 unitats Pittosporum Tobira

Giratori Av. Europa - C. Primer de Maig 60 unitats Abèlia "Edward Goucher"

Giratori Av. Europa - C. Primer de Maig 60 unitats Teucrium Fruticans
Giratori Av.Pavos - Av. De l'Estació 1 unitats Cotoneaster Franchetti
Giratori Av.Pavos - Av. De l'Estació 4 m2 Dorotheantus Bellidiformis
Giratori Av.Pavos - Av. De l'Estació 1 unitats Phoenix Canariensis

Giratori C. Pablo Neruda/Av. Catalunya 8 unitats Chitalpa Tashkentensis
Giratori C. Pablo Neruda/Av. Catalunya 5 unitats Juníperus Chinensis P. Glauca
Giratori C. Pablo Neruda/Av. Catalunya 240 unitats Lavandula Angustifolia
Giratori C. Ses Falques 1 unitats Dasylirion  sp
Giratori C. Ses Falques 1 unitats Dasylirion sp
Giratori C. Ses Falques 100 unitats Kniphofia uvaria
Giratori C. Ses Falques 400 unitats Tulbaghia Violacea
Giratori C.Menorca 1 unitats Chamaerops Humilis
Giratori C.Menorca 4 unitats Grevillea "Red Robbin"
Giratori C.Menorca 48 m2 Vinca Major

Giratori C.Olivers 1 unitats Berberis Thumbergii
Giratori C.Olivers 1 m2 Dymorphoteca Aurantiaca
Giratori C.Olivers 1 unitats Olea Europea



Giratori Ctra. Malgrat/Av. Europa 19 unitats Nerium Oleander
Giratori Ctra. Malgrat/Av. Europa 20 unitats Nerium Oleander
Giratori Ctra. Malgrat/Av. Europa 1.589 m2 Prat Natural

Giratori Ctra. Malgrat/Av. Europa 360 unitats Rosa sp
Giratori davant Mercat/parterre Pep Ventura 1 unitats Evonymus Jap. Aureomarginatum
Giratori davant Mercat/parterre Pep Ventura 1 unitats Phormium Tenax
Giratori davant Mercat/parterre Pep Ventura 1 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Giratori davant Mercat/parterre Pep Ventura 153,8 m2 Trifolium sp
Giratori GI-682- Av. Europa 300 unitats Cistus salviifolius
Giratori GI-682- Av. Europa 3 unitats Crupressus Sempervirens
Giratori GI-682- Av. Europa 270 unitats Erica Multiflora
Giratori GI-682- Av. Europa 5 unitats Erica Multiflora
Giratori GI-682- Av. Europa 350 m2 Hedera Helix
Giratori GI-682- Av. Europa 350 unitats Lavàndula Latifolia
Giratori GI-682- Av. Europa 14 unitats Piracantha coccinea
Giratori GI-682- Av. Europa 350 unitats Ulex parviflorus
Giratori Hospital Comarcal 9 unitats Agave Americana
Giratori Hospital Comarcal 1 m2 Gazanea nivea "Alba"
Giratori Hospital Comarcal 5 mts.l. Lavandula Stoechas
Giratori Hospital Comarcal 3 unitats Rosmarinus Officinalis
Giratori Hospital Comarcal 7 m2 Stchys Lanata
Giratori Hospital Comarcal 7 unitats Washingtonia Robusta
Giratori i Mitjanes Av.de l'Estació 3 unitats Cercis Siliquastrum
Giratori i Mitjanes Av.de l'Estació 3 unitats Cercis Siliquastrum
Giratori i Mitjanes Av.de l'Estació 10 unitats Populus Alba "Bolleana"
Giratori i Mitjanes Av.de l'Estació 1 unitats Populus x Euroamericana
Giratori i Mitjanes Av.de l'Estació 3179 m2 Prat Natural
Giratori i Mitjanes Av.de l'Estació 5 unitats Euryops Pectinatus

Giratori i Mitjanes Av.de l'Estació 3 unitats
Ligustrum Ovalifolium 
Aureomarginatum

Giratori i Mitjanes Av.de l'Estació 8 unitats Salvia x Jamensis
Giratori i Mitjanes Av.de l'Estació 3 unitats Teucrium Fruticans
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 1 unitats Albizzia Julibrissin
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 9 m2 Anigozanthus Flavidus
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 35 m2 Artemisia "Powis Castle"
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 30 m2 Centaurea Pulcherrima
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 3 m2 Dymorphoteca Aurantiaca
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 14 m2 Euryops Chrysanthemoides
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 12 m2 Euryops Pectinatus
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 5 unitats Euryops Pectinatus
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 4 unitats Evonymus Japonicum
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 104 m2 Gaura Lindheimeri
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 4 unitats Gleditzia Triancanthos
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 9 m2 Lavandula Angustifolia
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 2 unitats Malus Doméstica
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 3 m2 Polygala Myrtifolia
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 1 unitats Populus x Euroamericana
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 1 unitats Prunus Avium
Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 1 unitats Pyrus Communis

Giratori i Parterres C.Plantera-Av.Catalunya 190 m2 Salvia x Jamensis
Giratori Mas Borinot 10 unitats Agave Americana
Giratori Mas Borinot 8 m2 Aptemia Cordifolia
Giratori Mas Borinot 3 unitats Juníperus Chinensis sp
Giratori Mas Borinot 1 unitats Juníperus Horizontalis
Giratori Mas Borinot 1 unitats Lavandula Stoechas
Giratori Mas Borinot 2 m2 Mesembryanthemum Hybridum
Giratori Mas Borinot 5 unitats Washingtonia Robusta
Giratori Valldolig 16 unitats Juníperus Chinensis sp
Giratori Valldolig 2 unitats Lavandula Angustifolia
Giratori Valldolig 19 unitats Lavandula Stoechas
Giratori Valldolig 9 unitats Rosmarinus Officinalis
Giratori Valldolig 10 unitats Viburnum Tinus
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 7 unitats Magnòlia Galaxy
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 1 unitats Acer Platanoides 



Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 6 unitats Acer Platanoides 
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 1 unitats Acer Platanoides Crimson King
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 7 unitats Cordyline Australis 
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 12 unitats Cotoneaster Franchetti
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 6 unitats Eleagnus Pungens
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 60 m2 Gespa
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 200 m2 Gespa
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 180 m2 Hedera Helix

Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 2 unitats Ligustrum Ovalifolium

Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 14 mts.l. Ligustrum Ovalifolium

Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 15 unitats Ligustrum Ovalifolium
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 6 unitats Morus alba
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 9 unitats Nerium Oleander
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 1 unitats Olea Europea
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 2 unitats Phormium Tenax
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 44 mts.l. Pittosporum Tobira
Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 4 unitats Salix Babylonica

Parc a  l'Av. J. Carles I /Ctra. ac. Costa Brava 1 unitats Tamarix Gallica 
Parc Av. Joan Carles I -Seu Policia Local 12 unitats Alnus Glutinosa

Parc Av. Joan Carles I -Seu Policia Local 83 mts.l. Ligustrum Ovalifolium
Parc Av. Joan Carles I -Seu Policia Local 19 unitats Morus alba
Parc Av. Joan Carles I -Seu Policia Local 10 unitats Populus Canescens
Parc Brú i Centric 2 unitats Celtis Australis
Parc Brú i Centric 4 unitats Celtis Australis
Parc Brú i Centric 5 unitats Celtis Australis
Parc Brú i Centric 1 unitats Liquidambar Styraciflua
Parc Brú i Centric 2 unitats Liquidambar Styraciflua
Parc Brú i Centric 4 unitats Liquidambar Styraciflua
Parc Brú i Centric 3120 m2 Prat Natural
Parc Brú i Centric 11 unitats Quercus Ilex
Parc Brú i Centric 3 unitats Quercus Robur sp
Parc Brú i Centric 29 unitats Ulmus Resista "Sapporo Gold"
Parc Brú i Centric 1 unitats Ulmus Resista "Sapporo Gold"
Parc C.Illes Medes 2 unitats Acàcia Dealbata
Parc C.Illes Medes 6 unitats Acanthus Spinosus
Parc C.Illes Medes 1 unitats Cedrus Atlantica
Parc C.Illes Medes 1 unitats Cedrus Deodara
Parc C.Illes Medes 3 unitats Coronilla Hemerus
Parc C.Illes Medes 1 unitats Cortaderia Selloana
Parc C.Illes Medes 1 unitats Eriobotrya Japonica
Parc C.Illes Medes 2 mts.l. Evonymus Japonicum
Parc C.Illes Medes 1 unitats Laurus Nobilis

Parc C.Illes Medes 2 unitats Ligustrum Ovalifolium
Parc C.Illes Medes 3 unitats Nerium Oleander
Parc C.Illes Medes 5 unitats Pinus Pinaster
Parc C.Illes Medes 5 mts.l. Pittosporum Tobira
Parc C.Illes Medes 2 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Parc C.Illes Medes 1 unitats Pyrus Communis
Parc C.Illes Medes 3 unitats Yucca Gloriosa
Parc C.Puigmal 1 unitats Abelia Floribunda
Parc C.Puigmal 1 unitats Acàcia Dealbata
Parc C.Puigmal 2 unitats Acer Negundo  
Parc C.Puigmal 5 unitats Acer Saccharinum
Parc C.Puigmal 5 unitats Ailanthus Altissima
Parc C.Puigmal 6 unitats Albizzia Julibrissin "ombrella"
Parc C.Puigmal 2 unitats Aloe Maculata
Parc C.Puigmal 8 m2 Carpobrotus Edulis
Parc C.Puigmal 30 m2 Gazanea nivea "Alba"
Parc C.Puigmal 35 m2 Gazanea nivea "Alba"
Parc C.Puigmal 13 unitats Nerium Oleander
Parc C.Puigmal 27 mts.l. Pittosporum Tobira



Parc C.Puigmal 32 mts.l. Pittosporum Tobira
Parc C.Puigmal 1 unitats Prunus Pérsica
Parc C.Puigmal 8 unitats Robinia Pseudoacacia
Parc C.Puigmal 1 unitats Salix Babylonica
Parc C.Puigmal 4 unitats Salix Babylonica
Parc C.Puigmal 1 unitats Sorbus Doméstica
Parc C.Puigmal 7 unitats Yucca Gloriosa
Parc xanfrà Ctra. Tordera/Av. Europa 15 unitats Ailanthus Altissima
Parc xanfrà Ctra. Tordera/Av. Europa 15 unitats Arbutus Unedo
Parc xanfrà Ctra. Tordera/Av. Europa 30 unitats Catalpa Bignonioides
Parc xanfrà Ctra. Tordera/Av. Europa 1 unitats Corylus sp
Parc xanfrà Ctra. Tordera/Av. Europa 2 unitats Eucaliptus Globosum
Parc xanfrà Ctra. Tordera/Av. Europa 20 unitats Laurus Nobilis
Parc xanfrà Ctra. Tordera/Av. Europa 5.232 m2 Prat Natural
Parc xanfrà Ctra. Tordera/Av. Europa 5 unitats Robinia Pseudoacacia "Frissia"
Parc xanfrà Ctra. Tordera/Av. Europa 19 unitats Viburnum Tinus
Parc xanfrà Ctra. Tordera/Av. Europa 16 unitats Washingtonia Robusta
Parterre al C. Mas Borinot 4 unitats Ailanthus Altissima
Parterre al C. Mas Borinot 22 unitats Nerium Oleander
Parterre Av.Europa - C.Extremadura 1 unitats Albizzia Julibrissin
Parterre Av.Europa - C.Extremadura 20 m2 Gazanea nivea "Alba"

Parterre Av.Europa - C.Extremadura 3 unitats Ligustrum Ovalifolium
Parterre Av.Europa - C.Extremadura 11 mts.l. Pittosporum Tobira
Parterre C. Mas Florit 1 unitats Ulmus, sp
Parterre C. Mas Marot sortida aparcament 1 unitats Cortaderia Selloana
Parterre C. Mas Marot sortida aparcament 2 unitats Ligustrum Lucidum

Parterre C. Pare Puig / C. A. Clavé 1 unitats Chitalpa Tashkentensis
Parterre C. Pare Puig / C. A. Clavé 5 unitats Rosmarinus Officinalis
Parterre C. Santa Bàrbara/C. Salut 1 unitats Acer Platanoides Crimson King
Parterre C. Sta. Cecília /C. A. Clavé 2 unitats Arbutus Unedo
Parterre C. Sta. Cecília /C. A. Clavé 12 mts.l. Festuca glauca
Parterre C. Sta. Cecília /C. A. Clavé 5 unitats Lippia Citriodora
Parterre C.Tarragona 1 unitats Citrus Limonum
Parterre C.Tarragona 2 unitats Pinus Pinea
Parterre C.Tarragona 135 m2 Prat Natural
Parterre C.Tarragona 1 unitats Washingtonia Robusta
Parterre C.Tarragona 1 unitats Yucca Aloifolia
Parterre C.Violeta 2 unitats Nerium Oleander
Parterre C.Violeta 2 unitats Yucca Gloriosa
Parterre Camí St. Pere de Bosc 9 mts.l. Cupressus Sempervirens 
Parterre Ctra. De Tordera/C. Agudes 140 m2 Hedera Helix
Parterre Ctra. De Tordera/C. Agudes 3 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Parterre Escales C.Llevant 65 m2 Carpobrotus Edulis
Parterre Escales C.Llevant 8 unitats Santolina Chamaecyparissus
Parterre Escales C.Llevant 4 unitats Teucrium Fruticans
Parterre Escales C.Llevant 4 unitats Yucca Gloriosa
Parterre escales C.Montseny 1 unitats Agave Americana
Parterre escales C.Montseny 9 m2 Carpobrotus Edulis
Parterre escales C.Montseny 1 unitats Pinus Sylvestris
Parterre Gran carrer Mercat 10 unitats Eleagnus Ebbingei
Parterre Gran carrer Mercat 111 unitats Erica Darleyensis
Parterre Gran carrer Mercat 10 unitats Platanus x Hispanica
Parterre Gran carrer Mercat 5 unitats Teucrium Fruticans 
Parterre Petit carrer Mercat 10 m2 Prat Natural

Parterre Rbla.J.Ruyra.Carrer X. Brunet
EN 
OBRES Hedera Helix

Parterres al C. Mas Borinot 5 unitats Acer Negundo  
Parterres al C. Mas Borinot 2 unitats Cercis Siliquastrum
Parterres al C. Mas Borinot 380 m2 Hedera Helix
Parterres al C. Mas Borinot 10 unitats Ligustrum Lucidum

Parterres al C. Mas Borinot 12 unitats Ligustrum Ovalifolium
Parterres al C. Mas Borinot 3 unitats Morus Alba
Parterres al C. Mas Borinot 2 unitats Nerium Oleander
Parterres al C. Mas Borinot 2 unitats Populus Canescens



Parterres al C. Mas Borinot 210 m2 Prat Natural
Parterres al C. Mas Borinot 1 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Parterres al C. Mas Borinot 2 unitats Sophora Japonica
Parterres al C. Riera Alta 32 unitats Arbutus Unedo
Parterres al C. Riera Alta 2 unitats Arbutus Unedo

Parterres al C. Riera Alta 7 unitats Chitalpa Tashkentensis
Parterres al C. Riera Alta 45 unitats Pistacia Lentiscus
Parterres C. Ardales 4 unitats Acer Pseudoplatanus
Parterres C. Ardales 4 unitats Acer Pseudoplatanus
Parterres C. Ardales 4 unitats Acer Pseudoplatanus
Parterres C. Ardales 10 unitats Firmiana Simplex
Parterres C. Ardales 1.000 m2 Prat Natural
Parterres C. Migdia 6 unitats Agave Americana
Parterres C. Migdia 3 unitats Aloe Arborescens
Parterres C. Migdia 1 unitats Aloe Maculata
Parterres C. Migdia 1 m2 Aptemia Cordifolia
Parterres C. Migdia 8 unitats Cotoneaster Lacteus
Parterres C. Migdia 6 unitats Eleagnus Pungens
Parterres C. Migdia 29 unitats Mesembryanthemum Hybridum
Parterres C. Migdia 3 unitats Nerium Oleander
Parterres C. Migdia 2 unitats Sophora Japonica
Parterres C. St. Pere Màrtir / C. Ripollès 1 unitats Cotoneaster Horizontalis
Parterres C. St. Pere Màrtir / C. Ripollès 1 unitats Escallonia langleyensis
Parterres C. St. Pere Màrtir / C. Ripollès 1 unitats Evonymus Jap. Microphylla
Parterres C. St. Pere Màrtir / C. Ripollès 120 m2 Hedera Canariensis 
Parterres C. St. Pere Màrtir / C. Ripollès 1 unitats Juníperus Chinensis P. Glauca
Parterres C. St. Pere Màrtir / C. Ripollès 4 unitats Juníperus Chinensis P. Glauca
Parterres C. St. Pere Màrtir / C. Ripollès 3 unitats Juníperus Horizontalis
Parterres C. St. Pere Màrtir / C. Ripollès 1 unitats Olea Europea
Parterres C. St. Pere Màrtir / C. Ripollès 2 unitats Photinia x Frasseri
Parterres C. St. Pere Màrtir / C. Ripollès 1 unitats Teucrium Fruticans 
Parterres C.Josep Tarradellas-C.Antoni Gaudí 5 unitats Cordyline Australis
Parterres C.Josep Tarradellas-C.Antoni Gaudí 10 unitats Cordyline Australis
Parterres C.Josep Tarradellas-C.Antoni Gaudí 2 unitats Evonymus Japonicum
Parterres C.Josep Tarradellas-C.Antoni Gaudí 30 m2 Hedera Helix

Parterres C.Josep Tarradellas-C.Antoni Gaudí 1 unitats Ligustrum Ovalifolium

Parterres C.Josep Tarradellas-C.Antoni Gaudí 7 unitats Ligustrum Ovalifolium
Parterres C.Josep Tarradellas-C.Antoni Gaudí 2 unitats Pinus Pinea
Parterres C.Josep Tarradellas-C.Antoni Gaudí 2 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Parterres C.Josep Tarradellas-C.Antoni Gaudí 48 mts.l. Teucrium Fruticans
Parterres C.Josep Tarradellas-C.Antoni Gaudí 10 unitats Dimorphotecca

Parterres en escales de carrer Roser 4 unitats Hydrangea Hortensis
Parterres en escales de carrer Roser 6 unitats Pyracantha Coccinea
Parterres Escales C. Migdia 52 unitats Viburnum Tinus
Parterres Escales C. Migdia 40 unitats Pistacia Lentiscus
Parterres Escales C. Migdia 32 unitats Spartium Junceum

Parterres Escales C. Migdia 1 unitats Olea Europea
Parterres Hospital Comarcal 3 unitats Cordyline Australis 
Parterres Hospital Comarcal 1 unitats Eleagnus Pungens
Parterres Hospital Comarcal 119 m2 Hedera Helix
Parterres Hospital Comarcal 1 unitats Phormium Tenax
Parterres Hospital Comarcal 1 unitats Phormium Tenax
Parterres Hospital Comarcal 2 unitats Phornium Tenax "Verchianum"
Parterres Hospital Comarcal 2 unitats Trachycarpus Fortunei
Passatge Julio Romero 7 m2 Hedera Helix
Passatge Julio Romero 2 unitats Populus Alba
Passatge Onze de setembre 3 unitats Cedrus Deodara 

Passatge Onze de setembre 3 unitats Ligustrum Ovalifolium
Passatge Onze de setembre 18 unitats Nerium Oleander
Passatge Onze de setembre 4 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Passatge Onze de setembre 10 unitats Robinia Pseudoacacia



Passeig Carles Faust 8 unitats Agave Americana

Passeig Carles Faust 9 unitats Chitalpa Tashkentensis
Passeig Carles Faust 3 unitats Dasylirion sp
Passeig Carles Faust 9 unitats Dracaena Draco
Passeig Carles Faust 2 unitats Eucaliptus sp
Passeig Cortils i Vieta 3 unitats Campsis Tagliabuana

Passeig Cortils i Vieta 390 m2 Ligustrum Ovalifolium 

Passeig Cortils i Vieta 27 unitats Ligustrum Ovalifolium 
Passeig Cortils i Vieta 3 unitats Passiflora Caerulea
Passeig Cortils i Vieta 3 unitats Platanus x Hispanica
Passeig Cortils i Vieta 10 unitats Platanus x Hispanica
Passeig Cortils i Vieta 29 unitats Platanus x Hispanica
Passeig Cortils i Vieta 1 unitats Platanus x Hispanica
Passeig de Catalunya 1 unitats Acàcia Dealbata
Passeig de Catalunya 2 unitats Acàcia Dealbata
Passeig de Catalunya 4 unitats Acàcia Dealbata
Passeig de Catalunya 5 unitats Acàcia Dealbata
Passeig de Catalunya 5 unitats Acàcia Dealbata
Passeig de Catalunya 1 unitats Gingko Biloba 
Passeig de Catalunya 3 unitats Gingko Biloba 
Passeig de Catalunya 3 unitats Chamaerops Humilis
Passeig de Catalunya 7 unitats Chamaerops Humilis
Passeig de Catalunya 51 m2 Gazanea híbrida
Passeig de Catalunya 3 unitats Liquidambar Styraciflua
Passeig de Catalunya 2 unitats Nerium Oleander
Passeig de Catalunya 8 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Passeig de Catalunya 2 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Passeig de Catalunya 1 unitats Prunus Dulcis
Passeig de Catalunya 2 unitats Prunus Dulcis
Passeig de Catalunya 3 unitats Prunus Dulcis
Passeig de Catalunya 4 unitats Prunus Dulcis
Passeig de Catalunya 2 unitats Prunus Dulcis
Passeig de Catalunya 2 unitats Thuja Occidentalis
Passeig de Catalunya 100 unitats Scaevola aemula
Passeig de Catalunya 50 unitats Veronica sp
Passeig de Dintre 6 unitats Boix
Passeig de Dintre 36 unitats Flor de temporada
Passeig de Dintre 6 unitats Acer Platanoides Deborah
Passeig de Dintre 4 unitats Acer Platanoides Deborah
Passeig de Dintre 4 unitats Dasylirion Glauco Phyllum

Passeig de Dintre 2 unitats Hydrangea Macrophylia
Passeig de Dintre 2 unitats Platanus x Hispanica
Passeig de Dintre 3 unitats Platanus x Hispanica
Passeig de Dintre 11 unitats Platanus x Hispanica
Passeig de Dintre 27 unitats Platanus x Hispanica
Passeig de Dintre 2 unitats Trachycarpus Fortunei
Passeig de la  Mestrança 9 m2 Aquilegia Vulgaris
Passeig de la  Mestrança 10 m2 Bougainvillea Spectabilis
Passeig de la  Mestrança 8 unitats Cordyline Australis
Passeig de la  Mestrança 50 mts.l. Cyperus Alternifolia
Passeig de la  Mestrança 5 mts.l. Eleagnus Pungens
Passeig de la  Mestrança 7 mts.l. Evonymus Jap. Aureomarginatum
Passeig de la  Mestrança 122 m2 Flor de temporada
Passeig de la  Mestrança 8 mts.l. Lantana Camara
Passeig de la  Mestrança 18 mts.l. Laurus Nobilis

Passeig de la  Mestrança 88 m2 Ligustrum Ovalifolium 
Passeig de la  Mestrança 6 unitats Nerium Oleander
Passeig de la  Mestrança 3 unitats Parkinsonia Aculeata
Passeig de la  Mestrança 2 unitats Pinus Halepensis
Passeig de la  Mestrança 2 unitats Pinus Halepensis
Passeig de la  Mestrança 4 unitats Pinus Halepensis
Passeig de la  Mestrança 7 unitats Pinus Halepensis



Passeig de la  Mestrança 97 unitats Pinus Halepensis
Passeig de la  Mestrança 35 mts.l. Pittosporum Tobira
Passeig de la  Mestrança 75 m2 Pittosporum Tobira

Passeig de la  Mestrança 18 unitats Rosaea sp
Passeig de la  Mestrança 38 m2 Russelia Equisetiformis
Passeig de la  Mestrança 30 unitats Russelia Equisetiformis
Passeig de la  Mestrança 46 mts.l. Santolina Chamaecyparissus
Passeig de la  Mestrança 6 unitats Santolina Chamaecyparissus

Passeig de la  Mestrança 5 unitats Tamarix Gallica
Passeig de la  Mestrança 40 unitats Hebe sp
Passeig de la  Mestrança 7 unitats Washingtonia Robusta
Passeig de la  Mestrança 16 unitats Wisteria Xinesis
Passeig de la  Mestrança 33 unitats Gazània Nívea

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 6 unitats Cortaderia Selloana

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 8 m2 Evonymus Japonicum

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 51 m2 Coreopsis

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 526 m2 Gespa

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 9 unitats Hebe x Andersonii

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 2 unitats Ligustrum Ovalifolium

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 24 unitats Phoenix Dactylifera

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 2 unitats Phormium Tenax

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 1 unitats Pittosporum Tobira

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 2 unitats Platanus x Hispanica

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 4 unitats Platanus x Hispanica

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 15 unitats Platanus x Hispanica

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 15 unitats Platanus x Hispanica

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 1 unitats Populus Alba

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 1 unitats Populus Canescens

Passeig de la Marina i St.Andreu de Sa Palomera 150 unitats Gazània Nívea
Passeig de la Mestrança - Pau Casals 320 unitats Coprosma repens Marble Queen
Passeig de la Mestrança - Pau Casals 60 unitats Escallonia Red Dream
Passeig de la Mestrança - Pau Casals 300 unitats Grevillea Wimpara Gem
Passeig de la Mestrança - Pau Casals 70 unitats Phylica Ericoides
Passeig de la Mestrança - Pau Casals 20 unitats Syzygium Newport
Passeig de la Mestrança - Pau Casals 200 unitats Verbena Repens
Passeig de la Mestrança - Pau Casals 80 unitats Zoysia tenuifolia
Passeig de S'Abanell 2 unitats Chamaerops Humilis
Passeig de S'Abanell 327 mts.l. Evonymus Japonicum
Passeig de S'Abanell 30 m2 Gazània Nívea
Passeig de S'Abanell 505 m2 Gespa

Passeig de S'Abanell 141 mts.l. Teucrium Fruticans
Passeig de S'Abanell 5 unitats Morus Alba "Fruitless"
Passeig de S'Abanell 2 unitats Morus Alba Kagayamae
Passeig de S'Abanell 4 unitats Morus Alba Kagayamae
Passeig de S'Abanell 1 unitats Phoenix Canariensis
Passeig de S'Abanell 8 unitats Phoenix Dactylifera
Passeig de S'Abanell 48 unitats Phoenix Dactylifera



Passeig de S'Abanell 17 unitats Phoenix Dactylifera
Passeig de S'Abanell 576 mts.l. Pittosporum Tobira

Passeig de S'Abanell 190 unitats Tamarix Gallica

Passeig de S'Abanell 20 unitats Tamarix Gallica
Passeig de S'Abanell 5 unitats Trachycarpus Fortunei

Passeig de S'Abanell 14 unitats Tamarix Pentandra
Passeig Pau Casals 1 unitats Acanthus Spinosus
Passeig Pau Casals 2 unitats Albizzia Julibrissin
Passeig Pau Casals 5 unitats Albizzia Julibrissin
Passeig Pau Casals 1 unitats Atriplex Halimus
Passeig Pau Casals 10 m2 Bergenia Crassifolia
Passeig Pau Casals 2 unitats Bougainvillea Glabra
Passeig Pau Casals 2 unitats Campsis Tagliabuana
Passeig Pau Casals 6 unitats Chamaerops Humilis
Passeig Pau Casals 30 unitats Cordyline Australis
Passeig Pau Casals 4 unitats Cortaderia Selloana
Passeig Pau Casals 6 m2 Cyperus Alternifolia
Passeig Pau Casals 1 unitats Eritryna Cristagalli
Passeig Pau Casals 2 unitats Eritryna Cristagalli
Passeig Pau Casals 24 mts.l. Escallonia langleyensis
Passeig Pau Casals 11 unitats Evonymus Jap. Aureomarginatum
Passeig Pau Casals 103 mts.l. Evonymus Jap. Aureomarginatum
Passeig Pau Casals 10 unitats Evonymus Jap. Aureomarginatum
Passeig Pau Casals 41 mts.l. Evonymus Japonicum
Passeig Pau Casals 4 unitats Ficus Rubiginosa
Passeig Pau Casals 185 m2 Flor de temporada
Passeig Pau Casals 185 m2 Flor de temporada
Passeig Pau Casals 2 m2 Gazanea nivea "Alba"
Passeig Pau Casals 1281 m2 Gespa
Passeig Pau Casals 1 m2 Hebe x Andersonii
Passeig Pau Casals 44 m2 Hedera Repens
Passeig Pau Casals 2 m2 Iris Germànica
Passeig Pau Casals 3 unitats Lagerstroemia Indica
Passeig Pau Casals 2 unitats Lantana Camara
Passeig Pau Casals 8 mts.l. Lantana Camara
Passeig Pau Casals 36 mts.l. Laurus Nobilis
Passeig Pau Casals 231 m2 Ligustrum Lucidum

Passeig Pau Casals 1 unitats Ligustrum Ovalifolium 
Passeig Pau Casals 1 unitats Magnòlia Grandiflora
Passeig Pau Casals 1 unitats Melaleuca Ericifolia
Passeig Pau Casals 6 unitats Mèlia Azedarach
Passeig Pau Casals 31 unitats Nerium Oleander
Passeig Pau Casals 42 mts.l. Nerium Oleander
Passeig Pau Casals 3 m2 Nymphaca Marciacea
Passeig Pau Casals 1 unitats Olea Europea
Passeig Pau Casals 3 unitats Phoenix Canariensis
Passeig Pau Casals 1 unitats Phoenix Dactylifera
Passeig Pau Casals 1 unitats Phormium Tenax

Passeig Pau Casals 1 unitats Phorsytia x intermedia
Passeig Pau Casals 8 unitats Phytolacca Dioca
Passeig Pau Casals 5 unitats Pinus Halepensis
Passeig Pau Casals 2 unitats Pinus Pinaster
Passeig Pau Casals 3 unitats Pinus Pinea
Passeig Pau Casals 4 unitats Pittosporum Tobira
Passeig Pau Casals 50 mts.l. Pittosporum Tobira
Passeig Pau Casals 1 unitats Platanus x Hispanica
Passeig Pau Casals 1 unitats Platanus x Hispanica
Passeig Pau Casals 3 unitats Platanus x Hispanica
Passeig Pau Casals 84 unitats Platanus x Hispanica
Passeig Pau Casals 1 unitats Prunus Laurocerassus



Passeig Pau Casals 2 unitats Rosaea sp
Passeig Pau Casals 1 unitats Ruscus Aculeatus
Passeig Pau Casals 20 mts.l. Salvia Officinalis

Passeig Pau Casals 1 unitats Tamarix Gallica
Passeig Pau Casals 8 mts.l. Teucrium Fruticans
Passeig Pau Casals 3 unitats Tipuana Tipu
Passeig Pau Casals 2 unitats Trachycarpus Fortunei
Passeig Pau Casals 12 unitats Tulbaghia Violacea
Passeig Pau Casals 1 unitats Washingtonia Robusta
Passeig Pau Casals 3 unitats Washingtonia Robusta
Passeig Pau Casals 4 unitats Washingtonia Robusta
Passeig Pau Casals 6 unitats Washingtonia Robusta
Passeig Pau Casals 43 unitats Washingtonia Robusta
Passeig Pau Casals 2 m2 Zantedeschia sp
Passeig S'Abanell-Carrer Pare Claret 1 unitats Aloe Maculata
Passeig S'Abanell-Carrer Pare Claret 17 unitats Phlomis Fruticosa
Passeig S'Abanell-Carrer Pare Claret 21 unitats Pinus Pinea
Passeig S'Abanell-Carrer Pare Claret 12 m2 Pittosporum Tobira
Passeig S'Abanell-Carrer Pare Claret 11 m2 Vinca Major
Pla i Entorn del Poliesportiu 10 unitats Aesculus Hippocastanum
Pla i Entorn del Poliesportiu 3 unitats Cordyline Australis
Pla i Entorn del Poliesportiu 1 unitats Cotoneaster Franchetti
Pla i Entorn del Poliesportiu 2 unitats Dracaena Elegans

Pla i Entorn del Poliesportiu 103 mts.l. Ligustrum Ovalifolium
Pla i Entorn del Poliesportiu 12 unitats Morus Alba "Fruitless"
Pla i Entorn del Poliesportiu 1 unitats Olea Europea
Pla i Entorn del Poliesportiu 1 unitats Platanus x Hispanica
Pla i Entorn del Poliesportiu 4 unitats Populus sp

Pla i Entorn del Poliesportiu 1 unitats Rosaea sp
Plaça a Valldolig 1 unitats Morus Alba
Plaça a Valldolig 15 unitats Morus Alba
Plaça a Valldolig 1 unitats Platanus x Hispanica
Plaça Antic Escorxador 3 unitats Cercis siliquastrum
Plaça Antic Escorxador 2 unitats Cotoneaster Franchetti
Plaça Antic Escorxador 2 unitats Cotoneaster Salicifolius
Plaça Antic Escorxador 84 mts.l. Escallonia langleyensis
Plaça Antic Escorxador 420 m2 Gespa (cynodon dactylon)

Plaça Antic Escorxador 4 unitats Ligustrum Ovalifolium
Plaça Antic Escorxador 6 unitats Nerium Oleander
Plaça Antic Escorxador 3 unitats Prunus Laurocerassus 

Plaça Antic Escorxador 1 unitats Rosaea sp

Plaça Antic Escorxador 3 unitats Spirea Rosaea 
Plaça Antic Escorxador 4 unitats Tilia Platyphyllos
Plaça Antic Escorxador 4 unitats Tilia Tomentosa
Plaça antic Hospital ST Jaume 6 unitats Jacaranda Mimosifolia
Plaça Argentina -interior Serveis Socials- 8 mts.l. Cupressus Sempervirens 
Plaça Argentina -interior Serveis Socials- 2 unitats Eriobotrya Japonica
Plaça Argentina -interior Serveis Socials- 6 mts.l. Festuca Glauca
Plaça Argentina -interior Serveis Socials- 3 M2 Hedera Helix
Plaça Argentina -interior Serveis Socials- 2 unitats Jasminum Officinale

Plaça Argentina -interior Serveis Socials- 8 mts.l.
Ligustrum Ovalifolium 
Aureomarginatum

Plaça Ausias Marc 3 mts.l. Abelia Floribunda
Plaça Ausias Marc 10 unitats Acer Negundo
Plaça Ausias Marc 25 m2 Agapanthus Africanus
Plaça Ausias Marc 25 m2 Agapanthus Africanus
Plaça Ausias Marc 3 unitats Cedrus Deodara 
Plaça Ausias Marc 1 unitats Cupressucyparis Macrocarpa
Plaça Ausias Marc 5 mts.l. Escallonia langleyensis
Plaça Ausias Marc 6 mts.l. Festuca Glauca



Plaça Ausias Marc 2 unitats Laurus Nobilis
Plaça Ausias Marc 2 unitats Laurus Nobilis
Plaça Ausias Marc 3 unitats Phormium Tenax
Plaça Ausias Marc 3 unitats Phormium Tenax
Plaça Ausias Marc 5 unitats Pinus pinea
Plaça Ausias Marc 7 unitats Thuja Orientalis
Plaça Ausias Marc 39 mts.l. Viburnum Tinus
Plaça Ausias Marc 90 unitats Vinca Major
Plaça Ausiàs Marc 3 mts.l. Abelia Floribunda
Plaça Ausiàs Marc 10 unitats Acer Negundo
Plaça Ausiàs Marc 25 m2 Agapanthus Africanus
Plaça Ausiàs Marc 60 unitats Carex Japònica
Plaça Ausiàs Marc 3 unitats Cedrus Deodara
Plaça Ausiàs Marc 1 unitats Cupressucyparis Macrocarpa
Plaça Ausiàs Marc 5 mts.l. Escallonia langleyensis
Plaça Ausiàs Marc 3 mts.l. Festuca Glauca
Plaça Ausiàs Marc 2 unitats Laurus Nobilis
Plaça Ausiàs Marc 3 unitats Phormium Tenax
Plaça Ausiàs Marc 5 unitats Pinus Pinea
Plaça Ausiàs Marc 4 unitats Thuja occidentalis
Plaça Ausiàs Marc 3 unitats Thuja Orientalis
Plaça Ausiàs Marc 37 mts.l. Viburnum Tinus
Plaça Ausiàs Marc 20 unitats Vinca Major
Plaça Badajoz 6 unitats Albizzia Julibrissin
Plaça Badajoz 12 unitats Mèlia Azedarach

Plaça Badajoz 40 unitats Salvia x Jamensis
Plaça C. Ca N'Illes - C. Almeria 1 unitats Cordyline Australis
Plaça C. Ca N'Illes - C. Almeria 2 unitats Cotoneaster Lacteus
Plaça C. Ca N'Illes - C. Almeria 2 unitats Cotoneaster Salicifolius
Plaça C. Ca N'Illes - C. Almeria 1 unitats Cupressus Arizonica
Plaça C. Ca N'Illes - C. Almeria 1 unitats Escallonia langleyensis
Plaça C. Ca N'Illes - C. Almeria 4 mts.l. Evonymus Japonicum
Plaça C. Ca N'Illes - C. Almeria 1 unitats Nerium Oleander
Plaça C. Ca N'Illes - C. Almeria 1 unitats Pinus Halepensis

Plaça C. Ca N'Illes - C. Almeria 2 unitats Rosaea sp
Plaça C. Ca N'Illes - C. Almeria 3 unitats Teucrium Fruticans
Plaça C. J. Tarradellas 4 unitats Magnòlia Grandiflora
Plaça C. J. Tarradellas 1 unitats Phoenix Dactylifera 
Plaça C. J. Tarradellas 4 unitats Prunus Laurocerassus 
Plaça C. J. Tarradellas 2 unitats Viburnum lucidum

Plaça Caceres 10 unitats Ligustrum Ovalifolium
Plaça Caceres 5 unitats Tipuana Tipu
Plaça Caceres 7 unitats Tipuana Tipu
Plaça Caceres 12 unitats Tipuana Tipu
Plaça Caceres 19 unitats Tipuana Tipu
Plaça Catalunya 14 unitats Eleagnus Ebbingei
Plaça Catalunya 20 mts.l. Evonymus Jap. Microphylla
Plaça Catalunya 16 mts.l. Evonymus Jap. Microphylla
Plaça Catalunya 14 unitats Feijoa Sellowiana
Plaça Catalunya 40 m2 Flor de temporada
Plaça Catalunya 42 m2 Gazanea nivea "Alba"
Plaça Catalunya 139 m2 Gespa
Plaça Catalunya 7 unitats Juníperus Horizontalis
Plaça Catalunya 7 unitats Juníperus Horizontalis
Plaça Catalunya 4 unitats Lavandula Officinalis

Plaça Catalunya 54 mts.l. Ligustrum Ovalifolium

Plaça Catalunya 2 mts.l. Ligustrum Ovalifolium

Plaça Catalunya 24 unitats
Ligustrum Ovalifolium 
Aureomarginatum

Plaça Catalunya 8 unitats Magnòlia Grandiflora
Plaça de Creu Coberta 4 unitats Abelia Floribunda
Plaça de Creu Coberta 6 unitats Catalpa Bignonioides



Plaça de Creu Coberta 68 m2 Gazanea Hybrida
Plaça de Creu Coberta 50 unitats Gazanea Hybrida
Plaça de Creu Coberta 7 unitats Juníperus Chinensis sp
Plaça de Creu Coberta 5 unitats Ligustrum Japonicum
Plaça de Creu Coberta 6 unitats Morus Alba "Fruitless"
Plaça de Creu Coberta 1 unitats Pittosporum Tobira
Plaça de Creu Coberta 1 unitats Prunus Laurocerassus
Plaça de Creu Coberta 2 unitats Viburnum Tinus
Plaça de la Brisa 1 unitats Acer Platanoides Crimson King
Plaça de la Brisa 3 unitats Acer x Freemani "Autuan blaze"
Plaça de la Brisa 18 unitats Callistemon Citrinus

Plaça de la Brisa 100 unitats Chaenomeles Japonica
Plaça de la Brisa 80 unitats Cornus Alba Sibirica
Plaça de la Brisa 250 unitats Cotoneaster Horizontalis

Plaça de la Brisa 1 unitats Cydonia oblonga
Plaça de la Brisa 465 m2 Gespa
Plaça de la Brisa 62 unitats Grevillea Lanigera "Compacta"
Plaça de la Brisa 150 unitats Iris Sibirica
Plaça de la Brisa 2 unitats Liquidambar Styraciflua
Plaça de la Brisa 1 unitats Malus Doméstica
Plaça de la Brisa 50 unitats Phormium Tenax
Plaça de la Brisa 10 unitats Photinia x Frasseri
Plaça de la Brisa 3 unitats Pieris sp
Plaça de la Brisa 89 m2 Prat Florit
Plaça de la Brisa 3 unitats Quercus Petraea
Plaça de la Brisa 2 unitats Rhus Typhina
Plaça de la Brisa 1 unitats Rhus Typhina
Plaça de la Brisa 9 unitats Sophora Japonica
Plaça de la Brisa 1 unitats Tilia sp

Plaça de la Brisa 60 unitats Vitis Vinifera
Plaça del Poble Saharauí 15 unitats Acer Platanoides
Plaça del Poble Saharauí 1 unitats Cercis Siliquastrum
Plaça del Poble Saharauí 2565 m2 Gespa
Plaça del Poble Saharauí 4 unitats Liquidambar Styraciflua
Plaça del Poble Saharauí 10 unitats Magnòlia Grandiflora
Plaça del Poble Saharauí 2 unitats Morus Alba "Fruitless"
Plaça del Poble Saharauí 2 unitats Morus Alba "Fruitless"
Plaça del Poble Saharauí 12 unitats Morus Alba "Fruitless"
Plaça del Poble Saharauí 4 unitats Populus Simonii
Plaça del Poble Saharauí 4 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Plaça del Poble Saharauí 4 unitats Salix Babylonica

Plaça dels Campings 14 mts.l.
Ligustrum Ovalifolium 
Aureomarginatum

Plaça dels Campings 36 mts.l.
Ligustrum Ovalifolium 
Aureomarginatum

Plaça dels Campings 12 unitats Pinus Pinea
Plaça Dies Feiners 6 unitats Acer Saccharinum
Plaça Espanya 6 unitats Brachychyton Populneum
Plaça Espanya 53 m2 Flor de temporada
Plaça Espanya 2 unitats Grevillea Robusta
Plaça Espanya 5 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Plaça Estrella de Mar 2 unitats Brachychyton Populneum
Plaça Joan Alcover 1 unitats Acer Negundo
Plaça Joan Alcover 22 unitats Acer Negundo
Plaça Joan Alcover 65 unitats Agapanthus Africanus
Plaça Joan Alcover 50 unitats Anigozanthus Flavidus
Plaça Joan Alcover 2 unitats Cedrus Deodara
Plaça Joan Alcover 1 unitats Chamaerops Humilis

Plaça Joan Alcover 11 unitats Chitalpa Tashkentensis
Plaça Joan Alcover 2 unitats Cordyline Australis
Plaça Joan Alcover 50 unitats Hemerocallis sp
Plaça Joan Alcover 3 unitats Phormium Tenax
Plaça Joan Alcover 3 unitats Phormium Tenax "Purpureum"



Plaça Joan Alcover 4 unitats Pinus Pinea
Plaça Joan Alcover 2 unitats Thuja Occidentalis
Plaça Joan Alcover 4 unitats Trachycarpus Fortunei
Plaça Joan Alcover 40 mts.l. Viburnum Tinus
Plaça Josep Mestres 1 unitats Cercis Siliquastrum
Plaça Josep Mestres 2 m2 Flor de temporada
Plaça Josep Mestres 48 m2 Hedera Helix
Plaça Josep Vieta i Burcet 2 unitats Phytolacca Dioca
Plaça Josep Vieta i Burcet 1 unitats Ailanthus Altissima
Plaça Josep Vieta i Burcet 10 unitats Ailanthus Altissima
Plaça Josep Vieta i Burcet 14 unitats Albizzia Julibrissin
Plaça Josep Vieta i Burcet 2 unitats Albizzia Julibrissin

Plaça Josep Vieta i Burcet 15 unitats Berberis Thumbergii

Plaça Josep Vieta i Burcet 23 unitats Berberis Thumbergii
Plaça Josep Vieta i Burcet 14 unitats Brachychyton Populneum

Plaça Josep Vieta i Burcet 4 unitats Buddelia Davidii

Plaça Josep Vieta i Burcet 17 unitats Chaenomeles Japonica
Plaça Josep Vieta i Burcet 52 unitats Chrysantemum Maximum 
Plaça Josep Vieta i Burcet 6 mts.l. Cotoneaster Franchetti
Plaça Josep Vieta i Burcet 10 mts.l. Eleagnus Pungens
Plaça Josep Vieta i Burcet 6 unitats Eleagnus Pungens Maculata
Plaça Josep Vieta i Burcet 100 unitats Euryops Chrysanthemoides
Plaça Josep Vieta i Burcet 150 unitats Gaura Lindheimeri
Plaça Josep Vieta i Burcet 20 unitats Gaura Lindheimeri
Plaça Josep Vieta i Burcet 8 m2 Iris Germànica
Plaça Josep Vieta i Burcet 5 unitats Phormium Tenax

Plaça Josep Vieta i Burcet 20 unitats Phorsytia x intermedia
Plaça Josep Vieta i Burcet 22 unitats Pittosporum Tobira
Plaça Josep Vieta i Burcet 5 unitats Pittosporum Tobira
Plaça Josep Vieta i Burcet 33 unitats Polygala Myrtifolia
Plaça Josep Vieta i Burcet 15 unitats Polygala Myrtifolia
Plaça Josep Vieta i Burcet 1 unitats Robinia Pseudoacacia
Plaça Josep Vieta i Burcet 3 unitats Robinia Pseudoacacia Frissia
Plaça Josep Vieta i Burcet 3 unitats Robinia Pseudoacacia Frissia
Plaça Josep Vieta i Burcet 15 m2 Salvia Officinalis
Plaça Josep Vieta i Burcet 25 m2 Teucrium Fruticans
Plaça Josep Vieta i Burcet 4 unitats Tilia Tomentosa

Plaça Josep Vieta i Burcet 4 unitats Weigelia "Variegata"
Plaça la Plaçeta 1 unitats Acer Negundo
Plaça la Plaçeta 5 unitats Acer Negundo
Plaça Mas Marull 16 unitats Acer Negundo
Plaça Mas Marull 482 m2 Prat Natural
Plaça Mas Marull 6 unitats Sophora Japonica
Plaça Mas Marull 6 unitats Sophora Japonica
Plaça Mas Moixa 2 unitats Ceratonia Siliqua
Plaça Mas Moixa 15 unitats Cotoneaster Lacteus
Plaça Mas Moixa 3 unitats Escallonia langleyensis
Plaça Mas Moixa 2 unitats Ligustrum Lucidum
Plaça Mas Moixa 29 unitats Nerium Oleander
Plaça Mas Moixa 12 unitats Phormium Tenax
Plaça Mas Moixa 8 unitats Populus sp
Plaça Mas Moixa 2596 m2 Prat Natural
Plaça Mas Moixa 2 unitats Pyracantha Coccinea
Plaça Mas Moixa 10 unitats Quercus Ilex
Plaça Mas Moixa 1 unitats Quercus Suber
Plaça Mas Moixa 11 unitats Sophora Japonica
Plaça Mas Moixa 25 unitats Sophora Japonica
Plaça Mas Moixa 10 unitats Teucrium Fruticans
Plaça Mas Moixa 10 unitats Ulmus Resista "Sapporo Gold"
Plaça Mas Moixa 5 unitats Viburnum Tinus
Plaça Medellin 4 unitats Albizzia Julibrissin



Plaça Medellin 12 unitats Mèlia Azedarach
Plaça Mendez Núñez
Plaça Mendez Núñez
Plaça Mendez Núñez
Plaça Mérida 4 unitats Albizzia Julibrissin
Plaça Mérida 10 unitats Mèlia Azedarach
Plaça Miquel Martí i Pol 6 unitats Platanus x Hispanica
Plaça Miquel Martí i Pol 3 unitats Tilia Tomentosa
Plaça Miquel Martí i Pol 4 unitats Tilia Tomentosa
Plaça Miquel Martí i Pol 36 unitats Tilia Tomentosa
Plaça Molina 85 m2 Carpobrotus Edulis
Plaça Molina 4 unitats Evonymus Jap. Aureomarginatum
Plaça Molina 1 unitats Mèlia Azedarach
Plaça Molina 1 unitats Olea Europea
Plaça Molina 14 unitats Platanus x Hispanica
Plaça Molina 1 unitats Prunus Avium
Plaça Molina 1 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Plaça Molina 7 mts.l. Prunus Laurocerassus
Plaça Molina 1 unitats Pyrus Communis
Plaça Montserrat Roig 38 mts.l. Pittosporum Tobira
Plaça Montserrat Roig 35 unitats Platanus x Hispanica
Plaça Nostra Sra. Del Vilar 3 unitats Cupressus Semp. "Stricta"
Plaça Nostra Sra. Del Vilar 4 unitats Pinus Pinea
Plaça Núria 3 unitats Abelia Floribunda
Plaça Núria 11 unitats Acer Negundo  
Plaça Núria 1 unitats Cordyline Australis
Plaça Núria 3 unitats Cortaderia Selloana
Plaça Núria 2 unitats Cotoneaster Franchetti
Plaça Núria 1 unitats Cotoneaster Horizontalis
Plaça Núria 2 unitats Cotoneaster Salicifolius
Plaça Núria 3 unitats Eleagnus Ebbingei
Plaça Núria 2 unitats Morus Alba "Fruitless"
Plaça Núria 5 unitats Nerium Oleander
Plaça Núria 3 unitats Phlomis Fruticosa
Plaça Núria 4 unitats Pinus Pinea
Plaça Núria 158 mts.l. Pittosporum Tobira
Plaça Núria 7 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Plaça Núria 4 unitats Prunus Laurocerassus
Plaça Núria 1 unitats Robinia Pseudoacacia
Plaça Núria 2 unitats Sophora Japonica
Plaça Núria 2 unitats Viburnum Tinus
Plaça Onze de setembre 10 m2 Aptemia Cordifolia
Plaça Onze de setembre 6 unitats Eleagnus Pungens
Plaça Onze de setembre 30 mts.l. Evonymus Jap. Aureomarginatum
Plaça Onze de setembre 21 m2 Flor de temporada
Plaça Onze de setembre 350 m2 Hedera Helix
Plaça Onze de setembre 30 mts.l. Laurus Nobilis

Plaça Onze de setembre 125 unitats Ligustrum Ovalifolium 

Plaça Onze de setembre 53 unitats
Ligustrum Ovalifolium 
Aureomarginatum

Plaça Onze de setembre 16 unitats Nerium Oleander
Plaça Onze de setembre 1 unitats Olea Europea
Plaça Onze de setembre 8 unitats Phormium Tenax
Plaça Onze de setembre 10 unitats Photinia x Frasseri
Plaça Onze de setembre 1 unitats Platanus x Hispanica
Plaça Onze de setembre 1 unitats Platanus x Hispanica
Plaça Onze de setembre 6 unitats Platanus x Hispanica
Plaça Onze de setembre 64 unitats Platanus x Hispanica
Plaça Onze de setembre 1.553 m2 Prat Natural
Plaça Onze de setembre 10 unitats Eleagnus Ebbingei
Plaça Onze de setembre 10 unitats Teucrium Fruticans
Plaça Onze de setembre 25 unitats Gazània Híbrida
Plaça Onze de setembre 50 unitats Agapanthus Africanus
Plaça Països Catalans 25 unitats Canna Indica
Plaça Països Catalans 2 unitats Chamaerops Humilis
Plaça Països Catalans 18 unitats Chamaerops Humilis



Plaça Països Catalans 7 unitats Cordyline Australis
Plaça Països Catalans 1 unitats Dymorphoteca Aurantiaca
Plaça Països Catalans 10 m2 Flor de temporada
Plaça Països Catalans 240 unitats Gaura Lindheimeri
Plaça Països Catalans 30 unitats Gaura Lindheimeri

Plaça Països Catalans 2 unitats Ligustrum Ovalifolium 
Plaça Països Catalans 5 unitats Magnòlia Grandiflora
Plaça Països Catalans / Pg. de la Marina 3 grups Cordyline Australis
Plaça Països Catalans / Pg. de la Marina 10 unitats Westringia Fruticosa
Plaça Països Catalans / Pg. de la Marina 50 unitats Tulbaghia Violacea
Plaça Països Catalans / Pg. de la Marina 5 unitats Teucrium Fruticans
Plaça Països Catalans / Pg. de la Marina 15 unitats Teucrium Fruticans
Plaça Països Catalans / Pg. de la Marina 12 unitats Artemisia "Powis Castle"
Plaça Països Catalans / Pg. de la Marina 16 unitats Pittosporum Tobira "Nanum"
Plaça Països Catalans / Pg. de la Marina 6 unitats Pittosporum Tobira "Nanum"
Plaça Països Catalans / Pg. de la Marina 35 unitats Lantana Montevidensis
Plaça Països Catalans / Pg. de la Marina 35 unitats Convolvulus "Cneorum"
Plaça Països Catalans / Pg. de la Marina 20 unitats Convolvulus "Cneorum"
Plaça Països Catalans / Pg. de la Marina 12 unitats Ceonathus Thyrsiflorus
Plaça Pius XII 3 unitats Celtis Australis
Plaça Pius XII 10 unitats Celtis Australis
Plaça Pius XII 3 unitats Morus Alba "Fruitless"
Plaça Pius XII 1 unitats Phoenix Canariensis
Plaça Pius XII 1 unitats Phoenix Canariensis
Plaça Pius XII 2 unitats Phoenix Canariensis
Plaça Pius XII 1515 m2 Prat Natural
Plaça Pius XII 1 unitats Quercus Ilex
Plaça Pius XII 6 unitats Spartium Junceum
Plaça Pius XII 1 unitats Ulmus Communis
Plaça Ramon Casas 31 unitats Acer Negundo  
Plaça Ramon Casas 2 unitats Cedrus Atlantica
Plaça Ramon Casas 153 mts.l. Escallonia langleyensis
Plaça Ramon Casas 200 m2 Hedera Helix
Plaça Ramon Casas 1 unitats Olea Europea
Plaça Ramon Casas 2 unitats Populus Alba
Plaça Ramon Casas 8 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Plaça Ramon Casas 1 unitats Robinia Pseudoacacia
Plaça Ramon Casas 12 unitats Sophora Japonica
Plaça Ramon Casas 1 unitats Sophora Japonica
Plaça Solidaritat 2 unitats Acer Saccharinum
Plaça Solidaritat 4 unitats Acer Saccharinum
Plaça Solidaritat 24 mts.l. Evonymus Jap. Aureomarginatum
Plaça Solidaritat 80 m2 Gespa
Plaça Solidaritat 1 unitats Magnòlia Grandiflora
Plaça Solidaritat 10 m2 Tulbaghia Violacea
Plaça Solidaritat 6 mts.l. Anizoganthus Flavidus
Plaça Vilaret Massó 250 m2 Carpobrotus Edulis
Plaça Vilaret Massó 2 unitats Coronilla Hemerus
Plaça Vilaret Massó 250 m2 Gazanea nivea "Alba"
Plaça Vilaret Massó 5 mts.l. Lavandula Angustifolia
Plaça Vilaret Massó 3 unitats Ligustrum Lucidum

Plaça Vilaret Massó 24 unitats Ligustrum Ovalifolium

Plaça Vilaret Massó 3 unitats
Ligustrum Ovalifolium 
Aureomarginatum

Plaça Vilaret Massó 5 unitats Morus Alba "Fruitless"
Plaça Vilaret Massó 14 unitats Nerium Oleander
Plaça Vilaret Massó 48 mts.l. Pittosporum Tobira
Plaça Vilaret Massó 1 unitats Quercus Ilex
Plaça Vilaret Massó 3 unitats Quercus Petraea
Plaça Vilaret Massó 3 unitats Sophora Japonica
Plaça Vilaret Massó 1 unitats Yucca Gloriosa
Plantes d'Interior a l'Ajuntament 3 unitats Dracaena Fragans
Plantes d'Interior a l'Ajuntament 1 unitats Kentia Forsteriana
Rocalla Ctra.Estació - C.Violeta 50 m2 Hedera Helix
Rocalla Ctra.Estació - C.Violeta 24 unitats Photinia x Frasseri



Serveis Municipals 12 unitats Morus Alba "Fruitless"
Seu Policia Local 2 unitats Cordyline Australis 
Seu Policia Local 1 unitats Corylus sp
Seu Policia Local 1 unitats Cotoneaster Franchetti
Seu Policia Local 6 unitats Evonymus Japonicum
Seu Policia Local 100 m2 Gespa
Seu Policia Local 1 unitats Magnòlia Grandiflora
Seu Policia Local 50 m2 Prat Natural
Seu Policia Local 2 unitats Prunus Laurocerassus 
Seu Policia Local 1 unitats Pyrus communis
Seu Policia Local 2 unitats Quercus Ilex
Talús Ctra.Estació- C.Margarida 50 m2 Carpobrotus Edulis
Talús Ctra.Estació- C.Margarida 1 unitats Merium Oleander
Talús Ctra.Estació- C.Margarida 1 unitats Pistacia Lentiscus
Talús Ctra.Estació- C.Margarida 48 m2 Prat Natural
Trav. Marialluïsa 3 m2 Carpobrotus Edulis
Trav. Marialluïsa 2 unitats Evonymus Japonicum

Trav. Marialluïsa 1 unitats Ligustrum Ovalifolium
Trav. Marialluïsa 35 m2 Mirabilis Jalapa 

Trav. Marialluïsa 1 unitats Prunus Pérsica
Trav. Marialluïsa 7 mts.l. Teucrium Fruticans 
Trav. Mas Cateura 1 unitats Ligustrum Japonicum Variegatum
Trav. Mas Cateura 2 unitats Ligustrum Japonicum Variegatum
Trav. Vila de Lloret 4 unitats Cedrus Atlantica "Glauca"
Trav. Vila de Lloret 14 unitats Cedrus Deodara 
Trav. Vila de Lloret 1 unitats Pinus Halepensis
Trav. Vila de Lloret 7 unitats Yucca Gloriosa
Travessia Vila de Madrid 7 unitats Sophora Japonica
Zona d'aparcament l'Hospital St.Jaume 5 unitats Casuarina Equisetifolia
Zona d'aparcament l'Hospital St.Jaume 16 unitats Ligustrum Japonicum
Zona d'aparcament l'Hospital St.Jaume 1 unitats Ligustrum Japonicum Variegatum
Zona d'aparcament l'Hospital St.Jaume 1 unitats Quercus Ilex
Zona verda 1er de Maig 4 unitats Sophora Japonica 
Zona verda al C. Lledoner 11 unitats Acàcia Dealbata
Zona verda al C. Lledoner 8 unitats Cortaderia Selloana
Zona verda al C. Lledoner 500 m2 Prat Natural
Zona verda Av.Extremadura 4 unitats Acer Negundo
Zona verda Av.Extremadura 240 m2 Prat Natural
Zona verda Av.Extremadura 9 unitats Sophora Japonica
Zona verda C. Colom/Lluis Companys 18 unitats Acer Negundo 
Zona verda C. Del Cedre 13 unitats Nerium Oleander
Zona verda C. Del Cedre 26 unitats Nerium Oleander
Zona verda C. Del Cedre 1020 m2 Prat Natural
Zona verda C. Espronceda 8 unitats Tipuana Tipu
Zona verda C. Espronceda 5 unitats Fraxinus ornus
Zona verda C. Espronceda 1 unitats Fraxinus ornus
Zona verda C. Espronceda 3 unitats Quercus Suber
Zona verda C. Espronceda 8 unitats Elaegnus Ebbingei
Zona verda C. Espronceda 9 unitats Pistacia Lentiscus
Zona verda C. Espronceda 6 unitats Cytisus Scoparius
Zona verda C. Espronceda 20 unitats Viburnum Tinus
Zona verda C. Espronceda 30 unitats Cistus Pulverulentus
Zona verda C. Espronceda 30 unitats Grevillea Mount Tamboritha
Zona verda C. Espronceda 30 unitats Rosmarinus Officinalis
Zona verda C. Espronceda 30 unitats Hedera Helix
Zona verda C. Espronceda 430 unitats Vinca major variegata
Zona verda C. Espronceda 10 unitats Cotoneaster Horizontalis
Zona verda C. Espronceda 4 unitats Photinia x Frasseri
Zona verda C.Pablo Picasso - Av.Europa 29 unitats Arbutus Unedo
Zona verda C.Pablo Picasso - Av.Europa 1 unitats Betula Pendula
Zona verda C.Pablo Picasso - Av.Europa 100 mts.l. Hedera Helix
Zona verda C.Pablo Picasso - Av.Europa 14 unitats Juníperus Horizontalis
Zona verda C.Pablo Picasso - Av.Europa 9 unitats Laurus Nobilis
Zona verda C.Pablo Picasso - Av.Europa 1 unitats Populus Alba
Zona verda C.Pablo Picasso - Av.Europa 28 unitats Populus Nigra "Italica"



Zona verda C.Pablo Picasso - Av.Europa 1145 m2 Prat Natural
Zona verda C.Pablo Picasso - Av.Europa 8 unitats Robinia Pseudoacacia
Zona verda C.Pablo Picasso - Av.Europa 2 unitats Rosmarinus Officinalis
Zona verda C.Pablo Picasso - Av.Europa 1 unitats Salix Alba
Zona verda C.Pablo Picasso - Av.Europa 9 unitats Spartium Junceum
Zona verda C.Pablo Picasso - Av.Europa 3 unitats Viburnum Tinus
Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 1 unitats Abies Alba
Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 53 unitats Arbutus Unedo
Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 15 unitats Laurus Nobilis
Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 1 unitats Olea Europea
Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 25 unitats Pinus Pinea
Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 12 unitats Populus Alba
Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 11483 m2 Prat Natural
Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 1 unitats Pyrus Calleryana
Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 2 unitats Rosmarinus Officinalis
Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 10 unitats Salix Alba
Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 14 unitats Salix Babylonica
Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 5 unitats Sophora Japonica
Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 55 unitats Spartium Junceum

Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 7 unitats Tamarix Gallica
Zona verda C.Primer de Maig - Av.Europa 24 unitats Viburnum Tinus
Zona verda ca n'Illes 3 unitats Cortaderia Selloana
Zona verda ca n'Illes 24 mts.l. Evonymus Japonicum
Zona verda ca n'Illes 450 m2 Prat Natural
Zona verda ca n'Illes 1 unitats Prunus Cerasifera "Nigra"
Zona verda ca n'Illes 4 unitats Salix Babylonica
Zona verda camí de l'Ermita 15 unitats Agave sp
Zona verda camí de l'Ermita 7 unitats Aloe Arborescens
Zona verda camí de l'Ermita 1 unitats Astrophytum Ornum

Zona verda camí de l'Ermita 4 unitats Berberis Thumbergii
Zona verda camí de l'Ermita 8 unitats Coronilla Hemerus
Zona verda camí de l'Ermita 1 unitats Cotoneaster Franchetti
Zona verda camí de l'Ermita 3 unitats Dymorphoteca Aurantiaca
Zona verda camí de l'Ermita 4 unitats Euryops Chrysanthemoides
Zona verda camí de l'Ermita 4 m2 Gazanea nivea "Alba"
Zona verda camí de l'Ermita 2 m2 Lampranthus Coccineus
Zona verda camí de l'Ermita 9 m2 Mesembryanthemum Criviflorum
Zona verda camí de l'Ermita 2 m2 Mesembryanthemum Crystalinum
Zona verda camí de l'Ermita 1 unitats Morus Alba 
Zona verda camí de l'Ermita 3 unitats Opuntia Ficus-Indica
Zona verda camí de l'Ermita 19 unitats Rhamus Alaternus
Zona verda camí de l'Ermita 2 m2 Salvia Splendens 
Zona verda camí de l'Ermita 5 unitats Spartium Junceum
Zona verda camí de l'Ermita 7 unitats Yucca Gloriosa

Zona verda PG. S'Abanell-C/Mercé Rodoreda 3 unitats Cortaderia Selloana
Zona verda PG. S'Abanell-C/Mercé Rodoreda 3 unitats Pinus Pinea
Zona verda PG. S'Abanell-C/Mercé Rodoreda 72 unitats Pinus Pinea
Zona verda PG. S'Abanell-C/Mercé Rodoreda 3741 m2 Prat Natural
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 4 m2 Callistemon Lancelatus
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 1 unitats Chamaerops Humilis
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 14 m2 Cotoneaster Horizontalis
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 10 m2 Escallonia Cardinalis



Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 2455 m2 Gespa
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 207 m2 Lantana Camara
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 6 m2 Ligustrum Jonandrum
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 257 m2 Nerium Oleander
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 4 unitats Parkinsonia Aculeata
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 1 unitats Phoenix Canariensis
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 1 unitats Phoenix Dactylifera
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 2 unitats Phoenix Dactylifera
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 8 m2 Photinia x Frasseri
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 9 unitats Pinus Pinea
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 44 unitats Pinus Pinea
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 1 unitats Pittosporum Tobira
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 190 m2 Pittosporum Tobira
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 33 m2 Rosaea sp
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 125 m2 Spiraea Japonica
Zona verda PG. S'Abanell-Travessia vila de 
Madrid 4 unitats Washingtonia Robusta



Nom comú Grup Any Plantació Estat Fitosanitari Faltes
negundo arbre caducifoli <5 Aceptable
negundo arbre caducifoli >10 Aceptable
vern arbre caducifoli <5 Aceptable
evònim / bonet arbust perenne <5 Aceptable
Freixe arbre caducifoli 2008 Bo
freixe de fulla gran arbre caducifoli <5 Aceptable
gespa gramínies >5 Regular
fotínia arbust perenne <5 Aceptable
pitospor arbust perenne >5 Regular
plàtan arbre caducifoli 2004 Bo
plàtan arbre caducifoli >5 Bo
pollancre arbre caducifoli >10 Regular
prat natural gramínies >10 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Aceptable
om arbre caducifoli <5 Aceptable
negundo arbre caducifoli >5 Aceptable
atzavara cactàcia >5 Bo
atzavara cactàcia >5 Bo
aloe cactàcia >5 Bo
aloe cactàcia >5 Bo
ungla de gat - bàlsam entapissant >5 Bo
cotoneaster arbust perenne >5 Bo
lliri planta vivaç >5 Bo
xicranda arbre caducifoli >5 Aceptable
llorer arbust perenne >5 Bo
morera blanca arbre caducifoli 2007 Aceptable 1
morera blanca arbre caducifoli >5 Bo
baladre arbust perenne >5 Bo
figuera de moro cactàcia >5 Bo
palmera datilera palmàcia >5 Aceptable
prat natural gramínies <5 Aceptable
prat natural gramínies >5 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Aceptable
washingtonia palmàcia >5 Bo
iuca palmàcia >5 Bo
prat natural gramínies >10 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli 2003 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Regular
gingko arbre caducifoli >5 Bo
escallonia arbust perenne >5 Bo
grevillea arbust perenne 2009 Bo
magnòlia arbre perenne >5 Bo
feijoa arbust perenne >5 Bo
feijoa arbust perenne 2005 Bo
feijoa arbust perenne >5 Bo
dimorfoteca arbust perenne 2006 Aceptable
euriops arbust perenne 2006 Aceptable
gespa gramínies >5 Aceptable
llorer arbust perenne >5 Bo
ligustrum jonandrum arbust perenne >5 Aceptable
fotínia arbust perenne >5 Bo
fotínia arbust perenne 2006 Bo
fotínia arbust perenne >5 Bo
fotínia arbust perenne 2008 Bo
westringia arbust perenne 2009 Bo
lledoner arbre caducifoli 2004 Bo
lledoner arbre caducifoli 2006 Bo
lledoner arbre caducifoli 2003 Bo
lledoner arbre caducifoli 2005 Bo

chitalpa arbust caducifoli 2007 Bo



xiprer conífera 2007 Bo 4
xiprer conífera >5 Aceptable 3
gingko arbre caducifoli 2005 Regular 1
gingko arbre caducifoli 2004 Regular 2
heura entapissant >5 Bo

troanella arbust caducifoli >5 Bo
pollancre arbre caducifoli 2007 Bo 15
pollancre arbre caducifoli 2008 Bo
prat natural gramínies >10 Aceptable
fasa acàcia arbre caducifoli >5 Regular 6
falsa acàcia arbre caducifoli 2005 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli >2004 Aceptable 1
falsa acàcia arbre caducifoli 2003 Aceptable 2
acàcia del Japó arbre caducifoli 2004 Bo
acàcia del Japó arbre caducifoli 2005 Bo
acàcia del Japó arbre caducifoli 2005 Bo
acàcia del Japó arbre caducifoli 2006 Bo
acàcia del Japó arbre caducifoli >5 Bo
marfull arbust perenne >5 Aceptable
cirerer d'arboç arbust perenne 2006 Bo
alzina surera arbre perenne 2006 Regular
romaní arbust perenne 2006 Bo
pi pinyer conífera >10 Aceptable
abèlia arbust perenne >5 Bo
palmera de Nova Zelanda palmàcia >5 Bo
margarida de Livingston planta vivaç <5 Bo
orelluts arbust perenne 2006 Bo
evònim / bonet arbust perenne >5 Bo
gespa gramínies >5 Aceptable
juníper conífera >5 Bo
mesem entapissant >5 Aceptable

salvia arbust caducifoli 2006 Bo
teucri arbust perenne >5 Bo
palmera d'hivern palmàcia >5 Bo
washingtonia palmàcia >5 Bo
troana arbre perenne 2005 Bo
troana arbre perenne 2005 Bo
troana arbre perenne 2006 Bo
acàcia del Japó arbre caducifoli 2006 Bo 1
pi pinyer conífera >10 Aceptable
om arbre caducifoli >5 Bo
negundo arbre caducifoli >5 Bo
negundo arbre caducifoli 2008 Bo
catalpa arbre caducifoli >5 Bo
marfull arbust perenne >5 Aceptable
troana arbre perenne >5 Bo
negundo arbre caducifoli >5 Aceptable
negundo arbre caducifoli >10 Aceptable
carolina arbust perenne >5 Aceptable
xiprer conífera >5 Bo
evònim / bonet arbust perenne >5 Aceptable
juníper conífera >5 Aceptable
llorer arbust perenne >5 Aceptable
flomis arbust perenne >5 Aceptable
palmera canaria palmàcia >5 Bo
pi pinyer conífera >10 Aceptable
pitospor arbust perenne >5 Aceptable
negundo arbre caducifoli 2004 Regular
negundo arbre caducifoli >10 Regular
negundo arbre caducifoli >10 Regular
arbre de l'amor arbre caducifoli 2006 Bo
arbre de l'amor arbre caducifoli >5 Bo
mesem planta vivaç >5 Bo
heura entapissant >5 Bo
baladre arbust perenne >5 Bo



baladre arbust perenne >5 Aceptable
olivera arbre perenne >5 Bo
pi negre conífera >10 Aceptable
pi pinyer conífera >10 Bo
prat natural gramínies >10 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Bo
alzina surera arbre perenne >10 Bo

roser arbust caducifoli >5 Regular

roser arbust caducifoli >5 Aceptable

tamariu arbust caducifoli >5 Aceptable
marfull arbust perenne >5 Aceptable
marfull arbust perenne >5 Bo
iuca palmàcia >5 Aceptable
tiler argentat arbre caducifoli 2006 Bo
tiler argentat arbre caducifoli 2005 Aceptable
tiler argentat arbre caducifoli 2005 Bo
tiler argentat arbre caducifoli >5 Aceptable
verònica planta vivaç 2007 Aceptable
negundo arbre caducifoli >5 Regular 1
troana arbre perenne 2006 Aceptable
troana arbre perenne 2004 Aceptable
troana arbre perenne 2008 Bo
troana arbre perenne <5 Aceptable 3
prunera de jardí arbre caducifoli 2005 Bo
acàcia del Japó arbre caducifoli 2005 Aceptable
acàcia del Japó arbre caducifoli >5 Aceptable
abèlia arbust perenne 2006 Bo
llorer-cirer arbust perenne 2006 Bo
morera blanca arbre caducifoli >5 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli 2003 Bo
morera blanca arbre caducifoli >5 Bo
magnòlia arbre caducifoli 2005 Bo
tiler argentat arbre caducifoli >5 Aceptable
pi pinyer conífera >5 Aceptable

falsa acàcia arbre caducifoli 2006 Bo

falsa acàcia arbre caducifoli 2004 Aceptable

falsa acàcia arbre caducifoli >5 Aceptable 1
acàcia del Japó arbre caducifoli 2004 Bo
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Regular
pi pinyer conífera >10 Aceptable
casuarina arbre perenne <5 Bo
fals pebrer arbre perenne <5 Bo
arbre de l'amor arbre caducifoli <5 Aceptable
arbre de l'amor arbre caducifoli >5 Aceptable
flor de temporada planta anual 1 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli <5 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Aceptable
ungla de gat - bàlsam entapissant <5 Aceptable
lliri planta vivaç <5 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli >5 Bo
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Bo
pi marítim conífera >5 Bo
pi pinyer conífera >5 Bo
àlber arbre caducifoli >5 Aceptable
pollancre arbre caducifoli >5 Aceptable 1
prat natural gramínies >5 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Regular
falsa acàcia arbre caducifoli 2008 Bo
catalpa arbre caducifoli 2004 Aceptable
catalpa arbre caducifoli 2006 Aceptable
catalpa arbre caducifoli 2002 Aceptable



catalpa arbre caducifoli 2008 Bo
alzina surera arbre perenne >10 Aceptable
catalpa arbre caducifoli 2004 Aceptable
catalpa arbre caducifoli 2006 Regular
catalpa arbre caducifoli 2003 Aceptable
catalpa arbre caducifoli 2002 Aceptable 1
catalpa arbre caducifoli 2008 Aceptable
pi pinyer conífera 2006 Aceptable
pi pinyer conífera >5 Aceptable 1
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Regular
aptemia entapissant <5 Bo
cirerer d'arboç arbust perenne <5 Bo

buddelia arbust caducifoli 2005 Aceptable
esteperola arbust perenne <5 Bo
orelluts arbust perenne <5 Bo
Freixe arbre caducifoli 2006 Bo
Freixe arbre caducifoli 2008 Bo
lantana planta vivaç 2005 Bo
flomis arbust perenne <5 Bo
perer de flor arbre caducifoli 2007 Regular
romaní arbust perenne <5 Bo
palmera d'hivern palmàcia 2005 Bo
tiler argentat arbre caducifoli 2004 Aceptable
tiler argentat arbre caducifoli >5 Aceptable
fotínia arbust perenne 2007 Aceptable 1
evònim / bonet arbust perenne >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli 2005 Bo
morera blanca arbre caducifoli >5 Aceptable
pitospor arbust perenne <5 Bo
polígala planta vivaç <5
dimorfoteca planta vivaç <5
pi pinyer conífera >5 Aceptable
negundo arbre caducifoli >5 Aceptable
negundo arbre caducifoli 2008 Bo
lliri planta vivaç 2005 Aceptable
acàcia del Japó arbre caducifoli >5 Bo
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli >5 Bo
troana arbre perenne 2005 Aceptable
troana arbre perenne 2006 Bo 1
braquiquíton arbre perenne >5 Bo

falsa acàcia arbre caducifoli 2005 Aceptable 1

falsa acàcia arbre caducifoli 2004 Regular

falsa acàcia arbre caducifoli >5 Regular
fotínia arbust perenne 2005 Bo
Freixe arbre caducifoli 2008 Bo
morera blanca arbre caducifoli 2005 Aceptable
pi pinyer conífera >5 Aceptable
perer de flor arbre caducifoli 2006 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli 2004 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Regular
negundo arbre caducifoli >5 Aceptable
troana arbre perenne 2006 Aceptable
troana arbre perenne 2005 Aceptable
troana arbre perenne 2008 Bo
mèlia arbre caducifoli >10 Bo
pi pinyer conífera 2006 Bo
pi pinyer conífera >5 Bo 1
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Regular 1
catalpa arbre caducifoli >5 Aceptable
troana arbre perenne 2005 Bo
troana arbre perenne 2008 Bo 1



falsa acàcia arbre caducifoli >5 Aceptable
pi pinyer conífera >10 Aceptable
pi pinyer conífera >5 Bo
tiler argentat arbre caducifoli >5 Aceptable 2
troana arbre perenne >5 Bo
troana arbre perenne 2003 Aceptable
troana arbre perenne >5 Aceptable
troana arbre perenne 2005 Bo
troana arbre perenne 2006 Bo
mèlia arbre caducifoli >5 Aceptable
negundo arbre caducifoli >5 Aceptable 1
negundo arbre caducifoli 2008 Bo
catalpa arbre caducifoli >5 Aceptable
tiler argentat arbre caducifoli 2004 Bo
tiler argentat arbre caducifoli >5 Aceptable
plomall herbàcia >5 Bo
pi pinyer conífera >5 Bo
àlber arbre caducifoli >5 Aceptable
pollancre arbre caducifoli >5 Aceptable
prat natural gramínies >10 Aceptable
ametller arbre caducifoli >5 Bo
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Regular
abèlia arbust perenne >5 Bo
castanyer d'indies arbre caducifoli >5 Bo
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli >5 Bo
catalpa arbre caducifoli >5 Bo
palmera de Nova Zelanda palmàcia >5 Bo
cotoneaster arbust perenne >5 Bo
evònim / bonet arbust perenne >5 Bo
heura entapissant >5 Bo
baladre arbust perenne >5 Bo
baladre arbust perenne 2006 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Bo
teucri arbust perenne >5 Bo
teucri arbust perenne 2008 Bo
acant planta vivaç 2006 Bo
agapant planta vivaç 2006 Bo
cubana arbust perenne 2006 Bo
cedre de l'Himalaia arbre perenne >10 Aceptable

codonyer del Japó arbust caducifoli 2006 Bo
xiprer conífera >10 Aceptable
evònim / bonet arbust perenne 2006 Bo
freixe de fulla gran arbre caducifoli >10 Aceptable
hemerocallis planta vivaç 2006 Bo
lliri planta vivaç 2006 Bo
baladre arbust perenne 2006 Aceptable

forsitia arbust caducifoli 2006 Bo
cotoneaster arbust perenne >5 Aceptable
plàtan arbre caducifoli 2003 Aceptable 2
plàtan arbre caducifoli >5 Aceptable
àlber arbre caducifoli >5 Aceptable
prat natural gramínies >5 Regular
falsa acàcia arbre caducifoli 2003 Regular
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Regular 1
om arbre caducifoli 2005 Bo
om arbre caducifoli 2008 Bo
marfull arbust perenne >5 Aceptable
grevillea arbust perenne 2009 Bo
plàtan arbre caducifoli 2004 Aceptable
plàtan arbre caducifoli >5 Aceptable
plàtan arbre caducifoli 2008 Bo
morera blanca arbre caducifoli >5 Bo
flor de temporada planta anual 1 Bo
fotínia arbust perenne <5 Bo
negundo arbre caducifoli >5 Regular



bruc de jardí arbust perenne 2006 Bo

hortensia arbust caducifoli 2006 Bo
llorer arbust perenne 2006 Bo
troana arbre perenne 2006 Bo

magnòlia arbust caducifoli 2006 Bo

magnòlia arbust caducifoli 2006 Bo
formi planta vivaç 2006 Bo
tuia conífera 2006 Bo
marfull arbust perenne 2006 Bo
catalpa arbre caducifoli <5 Regular 1
pi pinyer conífera >10 Aceptable
pi pinyer conífera >10 Aceptable
acàcia del Japó arbre caducifoli 2005 Bo
palmera de Nova Zelanda palmàcia >5 Aceptable
gespa gramínies >5 Bo
heura entapissant >5 Bo
baladre arbust perenne >5 Bo
flor de temporada planta anual 2008 Bo
mimosa arbre perenne >10 Aceptable
negundo arbre caducifoli >5 Aceptable
castanyer d'indies arbre caducifoli >5 Regular
catalpa arbre caducifoli >5 Aceptable
xiprer conífera >10 Aceptable
nesprer arbre perenne >5 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli <5 Aceptable
olivera arbre perenne >10 Aceptable
pi marítim conífera >10 Aceptable
pitospor arbre perenne >10 Aceptable
plàtan arbre caducifoli >10 Bo
prat natural gramínies >10 Aceptable
alzina surera arbre perenne >10 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli >10 Aceptable
ailant arbre caducifoli >10 Aceptable
garrofer arbre perenne >5 Aceptable
freixe de fulla gran arbre caducifoli >5 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli >10 Aceptable
mimosa arbre perenne >5 Regular
negundo arbre caducifoli >5 regular
taronger arbre perenne >5 Aceptable
llimoner arbre perenne >5 Aceptable
xiprer conífera >5 Aceptable
nesprer arbre perenne >5 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli >5 Bo
baladre arbust perenne >5 Aceptable
palmera canaria palmàcia >5 Aceptable
pi marítim conífera >5 Aceptable
plàtan arbre caducifoli >5 Aceptable
prat natural gramínies >10 Aceptable
presseguer arbre caducifoli >5 Aceptable
alzina arbre perenne >5 Aceptable
roure arbre caducifoli >5 Aceptable
alzina surera arbre perenne >5 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Aceptable
desmai arbre caducifoli >5 Aceptable
acàcia del Japó arbre caducifoli >5 Bo
tuia conífera >5 Aceptable
tuia conífera >5 Aceptable
tiler argentat arbre caducifoli >5 Bo
washingtonia palmàcia >5 Aceptable
negundo arbre caducifoli >5 Aceptable
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli 2006 Aceptable
vern pilós arbre caducifoli >5 Aceptable
gingko arbre caducifoli 2006 Aceptable
liquidambar arbre caducifoli 2006 Aceptable



mèlia arbre caducifoli >5 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli >5 Aceptable
pi blanc conífera >5 Aceptable
pi pinyer conífera >5 Aceptable
pi groc conífera >5 Aceptable
plàtan arbre caducifoli >5 Aceptable
cirerer arbre caducifoli >5 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli 2006 Aceptable
perer de flor arbre caducifoli 2007 Bo
om arbre caducifoli >5 Aceptable
lledoner arbre caducifoli 2008 Bo 1
freixe arbre caducifoli 2008 Bo
alzina arbre perenne 2008 Bo
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli 2008 Bo
morera arbre caducifoli 2008 Bo
sopora arbre caducifoli 2008 Bo
xiprer conífera 2008 Aceptable
plàtan arbre caducifoli 2008 Bo
xiprer de leyland conífera <5 Aceptable
avet arbre perenne >5 Bo
negundo arbre caducifoli >5 Bo
xiprer conífera >5 Bo
gespa gramínies >5 Aceptable
heura entapissant >5 Bo
morera blanca arbre caducifoli >5 Bo
olivera arbre perenne >5 Bo
parrotia arbre caducifoli 2004 Bo
plàtan arbre caducifoli >5 Bo
cirerer arbre caducifoli >5 Bo
desmai arbre caducifoli >5 Bo
acàcia del Japó arbre caducifoli >5 Bo
tuia conífera >5 Bo 6 mts.l.
tiler arbre caducifoli >5 Bo
avet arbre perenne >5 Aceptable
castanyer d'indies arbre caducifoli >5 Aceptable
castanyer d'indies arbre caducifoli 2006 Bo
cirerer d'arboç arbust perenne >5 Aceptable
canya d'india planta vivaç 2006 Bo
cedre de l'Atles arbre perenne >5 Aceptable
cedre de l'Atles arbre perenne >5 Aceptable
cedre de l'Himalaia arbre perenne >5 Aceptable
cedre de l'Himalaia arbre perenne >5 Aceptable
carolina arbust perenne >5 Aceptable
xiprer d'Arizona conífera >5 Aceptable
xiprer groc conífera 2004 Aceptable
evònim / bonet arbust perenne 2006 Bo
feijoa arbust perenne >5 Bo
gazània entapissant >5 Regular
gespa gramínies >5 Aceptable
grevillea arbre perenne >5 Aceptable
heura entapissant >5 Bo
juníper conífera >5 Aceptable
libocedre conífera >5 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli 2005 Aceptable
baladre arbust perenne >5 Aceptable
prat natural gramínies >5 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Aceptable

roser arbust caducifoli >5 Aceptable
romaní arbust perenne >5 Aceptable
desmai arbre caducifoli >5 Aceptable
tuia conífera 2004 Aceptable
tuia conífera >5 Aceptable
abèlia arbust perenne >5 Bo
atzavara cactàcia >5 Bo
aptemia entapissant <5 Bo
crisantem arbust perenne <5 Bo



xiprer conífera 2005 Bo
xiprer conífera 2003 Bo
xiprer conífera >5 Bo
xiprer conífera >5 Bo
xiprer conífera 2008 Bo
evònim / bonet arbust perenne >5 Bo
evònim / bonet arbust perenne 2006 Bo
evònim / bonet arbust perenne >5 Bo
festuca herbàcia >5 Bo
gespa gramínies >5 Aceptable
lavandula planta vivaç >5 Bo
maria lluïsa planta vivaç >5 Bo
olivera arbre perenne >5 Bo
olivera arbre perenne <5 Bo
olivera arbre perenne 2005 Bo
formi planta vivaç >5 Bo
pitospor arbust perenne >5 Bo
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Bo
romaní arbust perenne >5 Bo

salvia arbust caducifoli 2006 Bo

salvia arbust caducifoli 2006 Bo
espernallac arbust perenne >5 Bo

espírea arbust caducifoli >5 Bo
orelluts arbust perenne 2004 Bo
evònim / bonet arbust perenne 2004 Bo
evònim / bonet arbust perenne <5 Bo
gespa gramínies 2004 Aceptable
formi planta vivaç 2004 Bo
formi planta vivaç 2004 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli <5 Aceptable

roser de pitiminí arbust caducifoli 2004 Bo

roser arbust caducifoli 2004 Bo
acàcia del Japó arbre caducifoli 2004 Aceptable
acàcia del Japó arbre caducifoli 2008 Bo
washingtonia palmàcia 2004 Bo
flor de temporada planta anual Bo
erable fulla vermella arbre caducifoli >10 Aceptable
heura entapissant >10 Regular

troanella arbust caducifoli >5 Bo
pitospor arbust perenne >5 Bo
plàtan arbre caducifoli >10 Bo
llorer-cirer arbust perenne >10 Molt Deficient
llorer-cirer arbust perenne >10 Aceptable
iuca palmàcia >5 Bo
pi pinyer conífera >10 Molt Deficient
pi pinyer conífera >10 Aceptable
mimosa arbre perenne >5 Aceptable
plomall herbàcia >5 Aceptable
xiprer conífera >5 Bo
baladre arbust perenne >5 Bo
baladre arbust perenne >5 Aceptable
pi pinyer conífera >5 Bo
plàtan arbre caducifoli >5 Bo
àlber arbre caducifoli >5 Aceptable
pollancre arbre caducifoli >5 Regular
prat natural gramínies >5 Aceptable
ginesta arbust perenne >5 Bo

espírea arbust caducifoli >5 Regular
teucri arbust perenne >5 Bo
teucri arbust perenne 2009 Bo



marfull arbust perenne >5 Bo
iuca palmàcia >5 Bo
carpinus arbre caducifoli 2008 Bo
grevillea arbust perenne 2008 Bo
grevillea arbust perenne 2009 Bo
feijoa arbust perenne 2008 Aceptable
marfull arbust perenne 2008 Aceptable
pitospor arbust perenne 2008 Aceptable

roser arbust caducifoli 2008 Aceptable
palmera canaria palmàcia 2008 Aceptable
teucri arbust perenne 2008 Regular
teucri arbust perenne >5 Aceptable
baladre arbust perenne >5 Bo
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli 2004 Regular
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli 2008 Bo
catalpa arbre caducifoli 2007 Regular
plomall planta vivaç >5 Aceptable
eucalipte arbre perenne >5 Aceptable
sapinde de Xina arbre caducifoli 2006 Bo
sapinde de Xina arbre caducifoli 2003 Bo
sapinde de Xina arbre caducifoli >5 Bo
prat natural gramínies >5 Aceptable
prat natural gramínies >5 Aceptable

falsa acàcia arbust caducifoli >5 Bo
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Bo
palmera datilera palmàcia 2004 Aceptable/Regular
lledoner arbre caducifoli 2009 Bo
falsa acàcia arbre caducifoli >10 Bo
roure arbre perenne 2009 Bo
tuliper de Virginia arbre caducifoli 2005 Aceptable
tuliper de Virginia arbre caducifoli >5 Aceptable 3
pitospor arbust perenne >5 Aceptable 1 mt.l.
prat natural gramínies >5 Aceptable
tiler argentat arbre caducifoli >5 Aceptable
negundo arbre caducifoli <5 Aceptable
Freixe arbre caducifoli 2008 Bo
perer de flor arbre caducifoli 2005 Aceptable
perer de flor arbre caducifoli 2006 Aceptable 1
avet arbre perenne >5 Aceptable
mimosa arbre perenne >5 Aceptable
cirerer d'arboç arbust perenne >5 Aceptable
plomall herbàcia >5 Aceptable
magnòlia arbre perenne >5 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli >5 Aceptable
palmera canaria palmàcia >5 Aceptable
pi blanc conífera >5 Aceptable
pi marítim conífera >5 Aceptable
prat natural gramínies <5 Aceptable
alzina arbre perenne >5 Aceptable
acàcia del Japó arbre caducifoli >5 Aceptable
washingtonia palmàcia >5 Aceptable
iuca palmàcia >5 Aceptable
xiprer conífera >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable
baladre arbust perenne >5 Aceptable
llentiscle arbust perenne >5 Aceptable
prat natural gramínies >10 Aceptable
aladern arbust perenne >5 Aceptable
atzavara cactàcia >5 Aceptable
aloe cactàcia >5 Aceptable
plomall planta vivaç >5 Aceptable
verónica planta vivaç >5 Aceptable
baladre arbust perenne >5 Aceptable
figuera de moro cactàcia >5 Aceptable



pi marítim conífera >5 Aceptable
pi pinyer conífera >5 Aceptable
llentiscle arbust perenne >5 Aceptable
pitospor arbust perenne >5 Aceptable
prat natural gramínies >10 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Aceptable
piracant arbust perenne >5 Aceptable
aladern arbust perenne >5 Aceptable
romaní arbust perenne >5 Aceptable
teucri arbust perenne >5 Aceptable
tuia conífera >5 Aceptable
iuca palmàcia >5 Aceptable
buganvíl·lia enfiladissa >5 Bo
xiprer conífera >10 Bo
morera blanca arbre caducifoli >5 Bo
olivera arbre perenne >10 Bo
pi blanc conífera >10 Bo
llentiscle arbust perenne >5 Bo
prat natural gramínies >10 Regular
aladern arbust perenne >5 Bo
ginesta arbust perenne >5 Bo
cirerer d'arboç arbust perenne >5 Bo
cotoneaster arbust perenne >5 Bo
pi blanc conífera >10 Bo
pi marítim conífera >10 Bo
pitospor arbust perenne >5 Bo
prat natural gramínies >10 Aceptable

tamariu arbust caducifoli >5 Bo
marfull arbust perenne <5 Aceptable
ungla de gat - bàlsam entapissant >5 Aceptable 200 m2
carolina arbust perenne >5 Deficient
eleagne arbust perenne >5 Aceptable
espígol planta vivaç >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable
baladre arbust perenne >5 Bo
perer de flor arbre caducifoli >5 Bo
ginesta arbust perenne >5 Aceptable
teucri arbust perenne >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable
pi pinyer conífera >5 Aceptable
alzina surera arbre perenne >5 Aceptable
tipuana arbre caducifoli <5 Bo
cotoneaster arbust perenne 2006 Aceptable
freixe de fulla gran arbre caducifoli >5 Regular
morera blanca arbre caducifoli 2005 Bo
om arbre caducifoli >5 Aceptable

aptemia entapissant >5 Aceptable

ungla de gat - bàlsam entapissant >5 Bo

cotoneaster arbust perenne >5 Bo

xiprer conífera >5 Aceptable

heura entapissant >5 Bo

baladre arbust perenne >5 Bo

olivera arbre perenne <5 Bo

olivera arbre perenne >10 Bo



presseguer arbre caducifoli >5 Bo

washingtonia palmàcia >5 Bo

iuca palmàcia >5 Bo
Juniper conífera >5 Aceptable
cica palmàcia 2006 Bo
evònim / bonet arbust perenne >5 Aceptable
evònim / bonet arbust perenne >5 Aceptable
evònim / bonet arbust perenne >5 Bo
evònim / bonet arbust perenne >5 Bo
flor de temporada planta anual 1 Bo
gaura planta anual 2006 Bo
gespa gramínies >5 Aceptable

rosa de Síria / hibisc arbust caducifoli >5 Aceptable
juníper conífera >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli 2006 Bo

troanella arbust caducifoli >5 Bo

troanella arbust caducifoli 2008 Bo
olivera arbre perenne >5 Bo
palmera canaria palmàcia >5 Bo

forsitia arbust caducifoli 2006 Bo
piracant arbust perenne >5 Aceptable 22 mts.l
romaní arbust perenne 2008 Bo
tamariu arbre caducifoli >5 Aceptable
palmera d'hivern palmàcia >5 Bo
iuca palmàcia >5 Bo

prat natural gramínies 2008 Aceptable

reposició a 
càrrec 
d'empresa 
constructora

pitospor arbust perenne 2008 Bo

abèlia arbust perenne 2008 Bo

reposició a 
càrrec 
d'empresa 
constructora

teucri arbust perenne 2008 Bo

reposició a 
càrrec 
d'empresa 
constructora

cotoneaster arbust perenne >5 Bo
mesem entapissant >5 Bo
palmera canaria palmàcia >5 Bo

chitalpa arbust caducifoli 2007
juníper conífera 2006 Bo
espígol planta vivaç 2006 Bo
dasylirion cactàcia 2007 Bo
dasylirion cactàcia >5 Bo
Tritoma planta vivaç 2007 Bo
tulbaghia planta vivaç 2007 Bo
margalló palmàcia <5 Bo
grevillea arbust perenne 2006 Bo
vinca entapissant 2006 Bo

coralet del Japó arbust caducifoli >5 Aceptable
margarida de Livingston planta vivaç >5 Aceptable
olivera arbre perenne >5 Aceptable



baladre arbust perenne >5 Bo
baladre arbust perenne 2006 Aceptable
prat natural gramínies >5 Aceptable

roser arbust caducifoli 2008 Aceptable
evònim / bonet arbust perenne >5 Bo
formi planta vivaç >5 Bo
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Bo
trèvol blanc entapissant 2007 Bo
estepa borrera arbust perenne 2007 Bo
xiprer conífera 2007 Bo
bruc d'Hivern arbust perenne 2007 Bo
bruc d'Hivern arbust perenne 2009 Bo
heura entapissant 2007 Bo
espígol planta vivaç 2007 Regular
piracant arbust perenne 2007 Bo
gatosa+E204 arbust perenne 2007 Bo
atzavara cactàcia >5 Bo
gazània entapissant >5 Bo
cap d'ase planta vivaç >5 Bo
romaní arbust perenne >5 Bo
stachis entapissant >5 Bo
washingtonia palmàcia >5 Bo
arbre de l'amor arbre caducifoli 2005 Aceptable
arbre de l'amor arbre caducifoli >5 Aceptable 3
àlber piramidal arbre caducifoli >5 Aceptable 1
pollancre arbre caducifoli >5 Regular
prat natural gramínies >5 Aceptable
orelluts arbust perenne 2008 Regular

troanella arbust perenne 2008 Regular

salvia arbust caducifoli 2008 Regular
teucri arbust perenne 2008 Regular
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli 2004 Aceptable
anigozanthus planta vivaç 2006 Bo
artemisa arbust perenne 2004 Bo
centaura arbust perenne 2004 Bo
margarida de Livingston planta vivaç 2004 Bo
orelluts arbust perenne 2004 Bo
orelluts arbust perenne 2004 Bo
orelluts arbust perenne 2009 Bo
evònim / bonet arbust perenne 2005 Aceptable
gaura planta anual 2004 Bo
acacia de tres espines arbre caducifoli 2004 Bo
espígol planta vivaç 2006 Bo
pomera de jardí arbre caducifoli 2004 Aceptable
polígala arbust perenne 2004 Bo
pollancre arbre caducifoli >10 Regular
cirerer arbre caducifoli 2005 Bo
perer arbre caducifoli 2004 Aceptable

salvia arbust caducifoli 2004 Bo
atzavara cactàcia >5 Bo
aptemia entapissant >5 Bo
juníper conífera >5 Bo
juníper conífera >5 Bo
cap d'ase planta vivaç >5 Bo
mesem entapissant >5 Bo
washingtonia palmàcia >5 Bo
juníper conífera >5 Aceptable
espígol planta vivaç >5 Aceptable
cap d'ase planta vivaç >5 Aceptable
romaní arbust perenne >5 Aceptable
marfull arbust perenne >5 Aceptable
magnòlia arbre caducifoli 2004 Bo
erable arbre caducifoli <5 Aceptable



erable arbre caducifoli >5 Regular
erable fulla vermella arbre caducifoli >5 Regular
palmera de Nova Zelanda palmàcia >5 Regular
cotoneaster arbust perenne >5 Bo
eleagne arbust perenne >5 Aceptable
gespa gramínies >10 Aceptable
gespa gramínies 2009 Bo
heura entapissant >5 Regular

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Regular

troanella arbust caducifoli 2009 Bo
morera blanca arbre caducifoli >5 Bo
baladre arbust perenne >5 Aceptable
olivera arbre perenne 2005 Aceptable
formi planta vivaç >5 Aceptable
pitospor arbust perenne >5 Aceptable
desmai arbre caducifoli >10 Regular

tamariu arbust caducifoli <5 Aceptable
vern arbre caducifoli >10 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli >5 Aceptable
pollancre arbre caducifoli >10 Deficient
lledoner arbre caducifoli 2005 Bo
lledoner arbre caducifoli >5 Bo
lledoner arbre caducifoli 2003 Bo 1
liquidambar arbre caducifoli 2005 Bo
liquidambar arbre caducifoli 2006 Bo
liquidambar arbre caducifoli 2005 Bo
prat natural gramínies >5 Aceptable
alzina arbre perenne >5 Aceptable
roure arbre caducifoli >5 Regular
om arbre caducifoli >5 Bo
om arbre caducifoli 2008 Bo
mimosa arbre perenne >5 Bo
acant herbàcia >5 Bo
cedre de l'Atles arbre perenne >5 Bo
cedre de l'Himalaia arbre perenne >5 Bo
carolina arbust perenne >5 Aceptable
plomall herbàcia >5 Bo
nesprer arbre perenne >5 Bo
evònim / bonet arbust perenne >5 Aceptable
llorer arbre perenne >5 Bo

troanella arbust caducifoli >5 Bo
baladre arbust perenne >5 Bo
pi marítim conífera >5 Bo
pitospor arbust perenne >5 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Bo
perer arbre caducifoli >5 Bo
iuca palmàcia >5 Bo
abèlia arbust perenne 2006 Bo
mimosa arbre perenne >5 Bo
negundo arbre caducifoli >10 Aceptable
erable argentat arbre caducifoli >5 Aceptable
ailant arbre caducifoli 2005 Bo
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli 2006 Bo
aloe cactàcia >5 Bo
ungla de gat - bàlsam entapissant >5 Bo
gazània entapissant >5 Bo
gazània entapissant 2005 Bo
baladre arbust perenne >5 Bo
pitospor arbust perenne 2006 Bo



pitospor arbust perenne >5 Bo
presseguer arbre caducifoli >5 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Bo
desmai arbre caducifoli >10 Aceptable
desmai arbre caducifoli 2006 Bo
server arbre caducifoli >10 Bo
iuca palmàcia >5 Bo
ailant arbre caducifoli >5 Bo
cirerer d'arboç arbust perenne >5 Bo
catalpa arbre caducifoli 2007 Regular
avellaner arbre caducifoli >5 Bo
eucalipte arbre perenne >5 Bo
llorer arbust perenne >5 Bo
prat natural gramínies >10 Regular
falsa acàcia arbre caducifoli 2004 Bo
marfull arbust perenne >5 Bo
washingtonia palmàcia >5 Bo
ailant arbre caducifoli 2006 Bo
baladre arbust perenne 2006 Bo
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli >5 Bo
gazània entapissant >5 Bo

troanella arbust caducifoli >5 Bo
pitospor arbust perenne >5 Bo
om arbre caducifoli >10 Aceptable
plomall herbàcia >5 Aceptable
troana arbre perenne >5 Aceptable

chitalpa arbust caducifoli 2006 Bo
romaní planta vivaç 2008 Bo
erable fulla vermella arbre caducifoli >10 Aceptable
cirerer d'arboç arbust perenne 2006 Aceptable
festuca herbàcia 2006 Aceptable
maria lluïsa planta vivaç 2006 Aceptable
llimoner arbre perenne 2004 Aceptable
pi pinyer conífera >5 Bo
prat natural gramínies >10 Aceptable
washingtonia palmàcia 2005 Bo
iuca palmàcia 2005 Bo
baladre arbust perenne >5 Bo
iuca palmàcia >5 Bo
xiprer conífera >5 Bo
heura entapissant >5 Bo
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Bo
ungla de gat - bàlsam entapissant >5 Bo
espernallac arbust perenne >5 Bo
teucri arbust perenne >5 Bo
iuca palmàcia >5 Bo
atzavara cactàcia >5 Bo
ungla de gat - bàlsam entapissant >5 Bo
pi roig conífera >5 Bo
eleagne arbust perenne 2007 Bo
bruc de jardí arbust perenne 2007 Bo
plàtan arbre caducifoli >5 Bo
teucri arbust perenne 2007 Bo
prat natural gramínies >5 Aceptable

heura entapissant >5 Aceptable
negundo arbre caducifoli >5 Regular
arbre de l'amor arbre caducifoli >5 Bo
heura entapissant >5 Bo
troana arbust perenne >5 Bo

troanella arbust caducifoli >5 Bo
morera blanca arbre caducifoli >5 Bo
baladre arbust perenne >5 Bo
pollancre arbre caducifoli >5 Regular



prat natural gramínies 2006 Bo
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Bo
acàcia del Japó arbre caducifoli >5 Bo
cirerer d'arboç arbust perenne 2007 Bo
cirerer d'arboç arbust perenne 2009 Bo

chitalpa arbust caducifoli 2007 Aceptable
llentiscle arbust perenne 2007 Bo
fals plàtan, erable blanc arbre caducifoli >5 Regular
fals plàtan, erable blanc arbre caducifoli >5 Regular
fals plàtan, erable blanc arbre caducifoli 2008 Bo
firmiana arbre caducifoli >5 Aceptable
prat natural gramínies >5 Aceptable
atzavara cactàcia 2006 Bo
aloe cactàcia 2006 Bo
aloe cactàcia 2006 Bo
aptemia entapissant <5 Bo
cotoneaster arbust perenne <5 Bo
eleagne arbust perenne <5 Bo
mesem entapissant <5 Bo
baladre arbust perenne 2006 Bo
acàcia del Japó arbre caducifoli 2005 Bo
cotoneaster arbust perenne 2006 Bo
escallonia arbust perenne 2006 Bo
evònim / bonet arbust perenne 2006 Bo
heura entapissant 2006 Bo
juníper conífera 2006 Bo
juníper conífera 2006 Bo
juníper conífera 2006 Bo
olivera arbre perenne 2006 Bo
fotínia arbust perenne 2006 Bo
teucri arbust perenne 2006 Bo
palmera de Nova Zelanda palmàcia 2005 Aceptable
palmera de Nova Zelanda palmàcia 2006 Aceptable
evònim / bonet arbust perenne >5 Aceptable
heura entapissant >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli 2009 Bo
pi pinyer conífera >5 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Aceptable
teucri arbust perenne >5 Aceptable
dimorfoteca planta vivaç 2008 Bo

hortensia arbust caducifoli >10 Aceptable
piracant arbust perenne >10 Aceptable
marfull arbust perenne 2008 Bo
llentiscle arbust perenne 2008 Bo
ginesta arbust perenne 2008 Bo

olivera arbre perenne 2007 Morta
planta 
particular

palmera de Nova Zelanda palmàcia >5 Regular
eleagne arbust perenne >5 Aceptable
heura entapissant >5 Bo
formi planta vivaç >5 Aceptable
formi planta vivaç 2008 Regular
formi planta vivaç >5 Bo
palmera d'hivern palmàcia >5 Regular 2
heura entapissant >5 Bo
àlber arbre caducifoli >10 Aceptable
cedre de l'Himalaia arbre perenne >5 Bo 1

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable
baladre arbust perenne >5 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Aceptable



atzavara cactàcia >10 Aceptable

chitalpa arbust caducifoli 2006 bo
dasylirion cactàcia 2006 Bo
drago palmàcia 2006 bo
eucalipte arbre perenne >10 Aceptable
trompeta enfiladissa enfiladissa >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli 2009 Bo
passionària enfiladissa >5 Aceptable
plàtan arbre caducifoli 2005 Bo
plàtan arbre caducifoli 2003 Aceptable
plàtan arbre caducifoli >5 Aceptable
plàtan arbre caducifoli 2007 Bo
mimosa arbre perenne 2004 Aceptable 1
mimosa arbre perenne 2006 Aceptable
mimosa arbre perenne 2005 Aceptable 1
mimosa arbre perenne 2008 Bo
mimosa arbre perenne <5 Aceptable
gingko arbre caducifoli 2006 Aceptable
gingko arbre caducifoli <5 Aceptable
margalló palmàcia 2006 Aceptable
margalló palmàcia 2005 Aceptable
gazània planta anual 2008 Bo
liquidambar arbre caducifoli <5 Aceptable
baladre arbust perenne <5 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli <5 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli 2008 Bo
ametller arbre caducifoli 2004 Aceptable
ametller arbre caducifoli 2005 Aceptable
ametller arbre caducifoli 2003 Aceptable
ametller arbre caducifoli 2006 Aceptable
ametller arbre caducifoli 2008 Bo
tuia conífera <5 Aceptable
escaevola planta vivaç 2009 Bo
verònica planta vivaç 2009 Bo
boix arbust perenne 2009 Bo
flor de temporada planta anual 1 Bo
Erable arbre caducifoli 2006 Bo 2
Erable arbre caducifoli 2008 Bo
dasylirion cactàcia 2005 Aceptable

hortensia arbust caducifoli <5 Aceptable
plàtan arbre caducifoli 2005 Regular
plàtan arbre caducifoli <5 Regular
plàtan arbre caducifoli 2004 Regular/Deficient
plàtan arbre caducifoli >10 Regular/Deficient
palmera d'hivern palmàcia >5 Bo
colombina planta vivaç 2005 Aceptable
buganvíl·lia enfiladissa >5 Bo
palmera de Nova Zelanda palmàcia >10 Aceptable/regular
paraigüets planta aquàtica >5 Bo
eleagne arbust perenne >5 Bo
evònim / bonet arbust perenne >5 Bo
flor de temporada planta anual 1 Bo
lantana planta vivaç >5 Aceptable
llorer arbust perenne >5 Bo

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable
baladre arbust perenne >5 Bo
parkinsònia arbre caducifoli >5 Bo
pi blanc conífera 2005 Bo
pi blanc conífera 2004 Bo
pi blanc conífera 2006 Bo
pi blanc conífera >5 Bo



pi blanc conífera >10 Aceptable/regular
pitospor arbust perenne >5 Bo
pitospor arbust perenne >5 Aceptable

roser arbust caducifoli >5 Bo
russelia planta vivaç 2006 Bo
russelia planta vivaç 2009 Bo
espernallac arbust perenne >5 Regular
espernallac arbust perenne 2009 Bo

tamariu arbust caducifoli >5 Bo
verónica planta vivaç 2008 Bo
washingtonia palmàcia >10 Bo
glicina enfiladissa >5 Bo
gazània planta vivaç 2009 Bo

plomall herbàcia >5 Aceptable

evònim / bonet arbust perenne 2006 Aceptable

coreopsis planta vivaç 2009 Bo

gespa gramínies >5 Regular

verónica planta vivaç 2006 Bo

troanella arbust caducifoli <5 Aceptable

palmera datilera palmàcia >10 Regular 5

formi planta vivaç >5 Aceptable

pitospor arbust perenne <5 Bo

plàtan arbre caducifoli 2004 Aceptable

plàtan arbre caducifoli 2005 Aceptable

plàtan arbre caducifoli >10 Regular

plàtan arbre caducifoli 2003 Regular

àlber arbre caducifoli >5 Aceptable

pollancre arbre caducifoli >5 Aceptable

gazània planta vivaç 2009 Bo
coprosma planta vivaç 2009 Bo
escallonia arbust perenne 2009 Bo
grevillea arbust perenne 2009 Bo
phylica planta vivaç 2009 Bo
syzygium arbust perenne 2009 Bo
verbena planta vivaç 2009 Bo
zoysia entapissant 2009 Bo
margalló palmàcia >5 Aceptable
evònim / bonet arbust perenne >5 Regular
gazània planta anual 2008 Bo
gespa gramínies >5 Aceptable

teucri arbust caducifoli 2008 Bo
morera blanca arbre caducifoli >5 Aceptable 3
morera blanca arbre caducifoli >5 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli 2004 Aceptable
palmera canaria palmàcia >5 Bo
palmera datilera palmàcia 2004 Aceptable/Regular
palmera datilera palmàcia >5 Aceptable/Regular



palmera datilera palmàcia >5 Regular

Trasplantad
es a 
l'abocador

pitospor arbust perenne >5 Aceptable

tamariu arbust caducifoli <5 Bo

tamariu arbust caducifoli 2009 Bo
palmera d'hivern palmàcia >5 Aceptable

tamariu arbust caducifoli 2008 Bo
acant herbàcia >5 Bo
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli 2004 Bo
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli >5 Aceptable
salat blanc arbust perenne >5 Bo
hortensia d'hivern herbàcia >5 Aceptable
buganvíl·lia enfiladissa >5 Bo
trompeta enfiladissa enfiladissa >5 Bo
margalló palmàcia >5 Bo
palmera de Nova Zelanda palmàcia >5 Bo
plomall herbàcia >5 Aceptable
paraigüets planta aquàtica >5 Aceptable
eritrina arbre caducifoli >5 Bo
eritrina arbre caducifoli 2003 Bo
escallonia arbust perenne >5 Aceptable
evònim / bonet arbust perenne >5 Aceptable
evònim / bonet arbust perenne >5 Aceptable
evònim / bonet arbust perenne 2009 Bo
evònim / bonet arbust perenne >5 Aceptable
ficus arbre perenne >5 Aceptable 1
flor de temporada planta anual 1 Bo
flor de temporada planta anual 1 Bo
gazània entapissant >5 Aceptable
gespa gramínies >10 Aceptable
verónica planta vivaç >5 Bo
heura entapissant >5 Aceptable
lliri planta vivaç >5 Aceptable
arbre de jupiter arbre caducifoli >5 Aceptable
lantana planta vivaç >5 Aceptable
lantana planta vivaç >5 Aceptable
llorer arbust perenne >5 Aceptable
troana arbust perenne >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable
magnòlia arbre perenne >5 Bo
melaleuca arbre perenne >5 Bo
mèlia arbre caducifoli >5 Aceptable
baladre arbust perenne >5 Aceptable
baladre arbust perenne >5 Aceptable
nenúfar planta aquàtica >5 Aceptable
olivera arbre perenne >5 Bo
palmera canaria palmàcia >5 Aceptable
palmera datilera palmàcia >5 Aceptable
formi planta vivaç >5 Aceptable

forsitia arbust caducifoli >5 Bo
bellaombra arbre caducifoli >5 Aceptable
pi blanc conífera >5 Bo
pi marítim conífera >5 Aceptable
pi pinyer conífera >5 Bo
pitospor arbust perenne >5 Bo
pitospor arbust perenne >5 Aceptable
plàtan arbre caducifoli 2005 Aceptable
plàtan arbre caducifoli 2005 Bo
plàtan arbre caducifoli 2003 Aceptable
plàtan arbre caducifoli >5 Regular 1
llorer-cirer arbust perenne >5 Aceptable



roser arbust caducifoli >5 Bo
galzeran planta vivaç >5 Bo
salvia planta vivaç >5 Aceptable

tamariu arbust caducifoli >5 Aceptable
teucri arbust perenne >5 Aceptable
tipuana arbre perenne >5 Aceptable
palmera d'hivern palmàcia >5 Aceptable
tulbaghia herbàcia >5 Bo
washingtonia palmàcia 2004 Aceptable
washingtonia palmàcia 2005 Aceptable
washingtonia palmàcia 2005 Aceptable
washingtonia palmàcia 2006 Bo
washingtonia palmàcia >5 Aceptable
lliri d'aigua planta aquàtica >5 Aceptable
aloe cactàcia >5 Bo
flomis arbust perenne 2005 Bo
pi pinyer conífera >10 Bo
pitospor arbust perenne >5 Bo
vinca entapissant 2005 Bo
castanyer d'Indies arbre caducifoli 2007 Bo
palmera de Nova Zelanda palmàcia >5 Bo
cotoneaster arbust perenne >5 Bo
tronc de Brasil palmàcia >5 Bo

troanella arbust caducifoli >5 Bo
morera blanca arbre caducifoli 2004 Bo
olivera arbre perenne >5 Bo
plàtan arbre caducifoli >5 Bo
pollancre arbre caducifoli >5 Bo

roser arbust caducifoli >5 Bo
morera blanca arbre caducifoli 2004 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli >10 Aceptable 1
plàtan arbre caducifoli >10 Aceptable
arbre de l'amor arbre caducifoli >5 Aceptable
cotoneaster arbust perenne >5 Bo
cotoneaster arbust perenne >5 Bo
escallonia arbust perenne >5 Aceptable
gespa gramínies >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Bo
baladre arbust perenne >5 Bo
llorer-cirer arbust perenne >5 Regular

roser arbust caducifoli >5 Regular

espírea arbust caducifoli >5 Bo
tiler argentat arbre caducifoli >5 Aceptable
tiler argentat arbre caducifoli <5 Aceptable
xicranda arbre caducifoli >5 Bo
xiprer conífera >5 Aceptable
nesprer arbre perenne >5 Aceptable
festuca herbàcia >5 Aceptable
heura entapissant >5 Aceptable
jessamí enfiladissa >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable
abèlia arbust perenne 2006 Aceptable
negundo arbre caducifoli >10 Aceptable
agapant planta vivaç 2006 Bo
agapant planta vivaç 2006 Bo
cedre de l'Himalaia arbre perenne >10 Bo
xiprer conífera 2006 Molt Deficient
escallonia arbust perenne 2006 Bo
festuca herbàcia 2006 regular



llorer arbre perenne 2006 Bo
llorer arbre perenne 2006 Bo
formi planta vivaç 2006 Bo
formi planta vivaç 2006 Bo
pi pinyer conífera >10 Bo
tuia conífera 2006 Bo
marfull arbust perenne 2006 Bo
vinca entapissant 2006 Bo
abèlia arbust perenne 2006 Bo
negundo arbre caducifoli >10 Aceptable
agapant planta vivaç 2006 Bo
carex entapissant 2006 Bo
cedre de l'Himalaia arbre perenne >10 Bo
xiprer conífera >10 Molt deficient
escallonia arbust perenne 2006 Bo
festuca herbàcia 2006 Bo
llorer arbust perenne 2006 Bo
formi planta vivaç 2006 Bo
pi pinyer conífera >10 Bo
tuia conífera 2006 Bo
tuia conífera 2006 Bo
marfull arbust perenne 2006 Bo
vinca entapissant 2006 Bo
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli 2005 Bo
mèlia arbre caducifoli 2005 Bo

salvia arbust caducifoli 2006 Bo
palmera de Nova Zelanda palmàcia >5 Aceptable
cotoneaster arbust perenne >5 Aceptable
cotoneaster arbust perenne >5 Aceptable
xiprer d'Arizona conífera >5 Aceptable
escallonia arbust perenne >5 Bo
evònim / bonet arbust perenne >5 Aceptable
baladre arbust perenne >5 Regular
pi blanc conífera >5 Bo

roser arbust caducifoli >5 Regular
teucri arbust perenne >5 Regular
magnòlia arbre perenne >5 Bo
palmera datilera palmàcia >10 Bo
llorer-cirer arbust perenne >5 Bo
Viburnum arbust perenne 2008 Bo

troanella arbust caducifoli >5 Bo
tipuana arbre perenne 2006 Bo
tipuana arbre perenne 2003 Bo
tipuana arbre perenne >5 Bo
tipuana arbre perenne 2004 Bo
eleagne arbust perenne 2008 Bo
evònim / bonet arbust perenne 2006 Aceptable
evònim / bonet arbust perenne >5 Aceptable 60
feijoa arbust perenne 2008 Bo
flor de temporada planta anual 2008 Bo 38
gazània entapissant >5 Bo
gespa gramínies >5 Aceptable 100
juníper conífera >5 Aceptable
juníper conífera 2006 Bo
cap d'ase planta vivaç 2006 Bo

troanella arbust caducifoli >5 Bo

troanella arbust caducifoli 2009 Bo

troanella arbust caducifoli 2006 Aceptable
magnòlia arbre perenne 2003 Bo
abèlia arbust perenne >5 Aceptable
catalpa arbre caducifoli >5 Aceptable



gazània planta vivaç >5 Aceptable
gazània planta vivaç 2009 Bo
juníper conífera >5 Aceptable
troana arbre perenne >5 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli >5 Aceptable
pitospor arbust perenne >5 Aceptable
llorer-cirer arbust perenne >5 Aceptable
marfull arbust perenne >5 Aceptable
erable fulla vermella arbre caducifoli 2007 Bo
acer freemani arbre caducifoli 2007 Bo
callistemon arbust perenne 2007 Bo

codonyer del Japó arbust caducifoli 2007 Bo
sanguinyol arbre caducifoli 2007 Bo
cotoneaster arbust perenne 2007 Bo

codonyer arbust caducifoli 2007 Bo
gespa gramínies 2007 Bo
grevillea arbust perenne 2007 Bo
lliri planta vivaç 2007 Bo
liquidambar arbre caducifoli 2007 Aceptable
pomera de jardí arbre caducifoli 2007 Bo
formi planta vivaç 2007 Bo
fotínia arbust perenne 2007 Bo
pieris arbust perenne 2007 Bo
prat florit gramínies 2007 Bo
roure de fulla gran arbre caducifoli 2007 Aceptable
rhus typhina arbre caducifoli 2007 Aceptable
rhus typhina arbre caducifoli 2008 Bo
acàcia del Japó arbre caducifoli 2007 Bo
tiler arbre caducifoli 2007 Bo

cep arbust caducifoli 2007 Regular
erable arbre caducifoli >5 Bo
arbre de l'amor arbre caducifoli >5 Bo
gespa gramínies >5 Bo
liquidambar arbre caducifoli >5 Bo
magnòlia arbre perenne >5 Bo
morera blanca arbre caducifoli <5 Bo
morera blanca arbre caducifoli 2005 Bo
morera blanca arbre caducifoli >5 Bo
pollancre arbre caducifoli >5 Regular
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Bo
desmai arbre caducifoli >5 Regular

troanella arbust caducifoli >5 Bo

troanella arbust caducifoli >5 Bo
pi pinyer conífera >5 Bo
erable argentat arbre caducifoli >5 Aceptable
braquiquíton arbre perenne >5 Aceptable
flor de temporada planta anual 1 Bo
grevillea arbre perenne >5 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Aceptable
braquiquíton arbre perenne >5 Bo
negundo arbre caducifoli >10 Aceptable
negundo arbre caducifoli >10 Molt deficient
agapant planta vivaç 2007 Bo
anigozanthus planta vivaç 2007 Bo
cedre de l'Himalaia arbre perenne >10 Bo
margalló palmàcia 2007 Bo

chitalpa arbust caducifoli 2007 Bo
palmera de Nova Zelanda palmàcia 2007 Bo
hemerocallis planta vivaç 2007 Bo
formi planta vivaç 2007 Bo
formi planta vivaç 2007 Bo



pi pinyer conífera >10 Bo
tuia conífera 2007 Bo
palmera d'hivern palmàcia 2007 Bo
marfull arbust perenne 2007 Bo
arbre de l'amor arbre caducifoli >5 Aceptable
flor de temporada planta anual >5 Bo
heura entapissant >5 Bo
bellaombra arbre caducifoli >5 Aceptable
ailant arbre caducifoli 2006 Bo
ailant arbre caducifoli 2003 Bo
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli >5 Aceptable
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli 2008 Bo

coralet del Japó arbust caducifoli 2005 Bo

coralet del Japó arbust caducifoli >5 Bo
braquiquíton arbre perenne >5 Bo

buddelia arbust caducifoli >5 Bo

codonyer del Japó arbust caducifoli 2006 Bo
margarida gegant arbust perenne 2006 Bo
cotoneaster arbust perenne >5 Bo
eleagne arbust perenne >5 Bo
eleagne arbust perenne >5 Bo
orelluts arbust perenne 2006 Bo
gaura planta vivaç 2006 Bo
gaura planta vivaç 2009 Bo
lliri planta vivaç 2006 Aceptable
formi planta vivaç >5 Bo

forsitia arbust caducifoli 2006 Bo
pitospor arbust perenne >5 Bo
pitospor arbust perenne 2009 Bo
polígala arbust perenne 2006 Bo
polígala arbust perenne 2009 Bo
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Regular
falsa acàcia arbre caducifoli 2008 Bo 1
salvia planta vivaç >5 Aceptable
teucri arbust perenne >5 Aceptable
tiler argentat arbre caducifoli >5 Bo

weigelia arbust caducifoli >5 Bo
negundo arbre caducifoli <5 Bo
negundo arbre caducifoli >5 Regular
negundo arbre caducifoli >5 Regular / Deficient
prat natural gramínies >5 Aceptable
acàcia del Japó arbre caducifoli >5 Aceptable
acàcia del Japó arbre caducifoli 2004 Bo
garrofer arbre perenne 2005 Bo
cotoneaster arbust perenne >5 Bo
escallonia arbust perenne >5 Bo
troana arbust perenne >5 Bo
baladre arbust perenne >5 Bo
formi planta vivaç >5 Bo
pollancre arbre caducifoli >5 Aceptable
prat natural gramínies >5 Aceptable
piracant arbust perenne >5 Bo
alzina arbre perenne >5 Aceptable
alzina surera arbre perenne >5 Aceptable
acàcia del Japó arbre caducifoli 2003 Aceptable
acàcia del Japó arbre caducifoli >5 Aceptable
teucri arbust perenne >5 Bo
om arbre caducifoli 2005 Bo
marfull arbust perenne >5 Bo
acàcia de Constantinoble arbre caducifoli 2006 Bo



mèlia arbre caducifoli 2005 Bo

acàcia de Constantinoble arbre caducifoli <5 Bo
mèlia arbre caducifoli 2005 Bo
plàtan arbre caducifoli >10 Bo
tiler argentat arbre caducifoli 2006 Bo
tiler argentat arbre caducifoli >5 Aceptable
tiler argentat arbre caducifoli >5 Aceptable
ungla de gat - bàlsam entapissant >5 Regular 25 m2
evònim / bonet arbust perenne >5 Aceptable
mèlia arbre caducifoli 2006 Regular
olivera arbre perenne >5 Bo
plàtan arbre caducifoli >5 Bo
cirerer arbre caducifoli >5 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Aceptable
llorer-cirer arbust perenne >5 Regular 6 m2
perer arbre caducifoli >5 Aceptable
pitospor arbust perenne >5 Aceptable
plàtan arbre caducifoli >5 Aceptable
xiprer conífera >10 Bo
pi pinyer conífera >10 Bo
abèlia arbust perenne >5 Aceptable
negundo arbre caducifoli >5 Regular 1
palmera de Nova Zelanda palmàcia >5 Aceptable
plomall herbàcia >5 Aceptable
cotoneaster arbust perenne >5 Aceptable
cotoneaster arbust perenne >5 Aceptable
cotoneaster arbust perenne >5 Aceptable
eleagne arbust perenne >5 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli <5 Bo
baladre arbust perenne >5 Aceptable
flomis arbust perenne >5 Aceptable
pi pinyer conífera >5 Aceptable
pitospor arbust perenne >5 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Aceptable
llorer-cirer arbust perenne >5 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Regular
acàcia del Japó arbre caducifoli <5 Aceptable
marfull arbust perenne >5 Aceptable
aptemia entapissant 2004 Bo
eleagne arbust perenne >5 Bo
evònim / bonet arbust perenne 2006 Bo
flor de temporada planta anual 1 Bo
heura entapissant >5 Aceptable
llorer arbust perenne >5 Bo

troanella arbust caducifoli >5 Bo

troanella arbust caducifoli >5 Bo
baladre arbust perenne >5 Bo
olivera arbre perenne 2004 Bo
formi planta vivaç >5 Bo
fotínia arbust perenne 2004 Bo
plàtan arbre caducifoli 2005 Bo
plàtan arbre caducifoli 2005 Bo
plàtan arbre caducifoli 2003 Bo
plàtan arbre caducifoli >10 Bo 1
prat natural gramínies >5 Aceptable
eleagne arbust perenne 2007 Bo
teucri arbust perenne 2007 Bo
gazània planta vivaç 2008 Bo
agapant planta vivaç 2009 Bo
canya d'India planta vivaç 2005 Bo
margalló palmàcia <5 Bo
margalló palmàcia 2003 Bo

EN OBRES



palmera de Nova Zelanda palmàcia <5 Aceptable
margarida de Livingston planta vivaç <5 Regular
flor de temporada planta anual 1 Bo
gaura planta anual 2005 Bo
gaura planta anual 2009 Bo

troanella arbust caducifoli <5 Aceptable
magnòlia arbre perenne 2005 Bo
palmera de Nova Zelanda palmàcia 2008 Bo
Westringia arbre perenne 2008 Bo
tulbaghia planta vivaç 2008 Bo
teucri arbust perenne 2008 Bo
teucri arbust perenne 2009 Bo
artemisia arbre perenne 2008 Bo
pitospor arbre perenne 2008 Bo
pitospor arbre perenne 2009 Bo
lantana arbre caducifoli 2008 Regular
convolvulus arbre perenne 2008 Bo
convolvulus arbre perenne 2009 Bo
Ceonathus arbre perenne 2008 Regular
lledoner arbre caducifoli 2005 Bo
lledoner arbre caducifoli >5 Bo
morera blanca arbre caducifoli 2005 Bo
palmera canaria palmàcia 2005 Bo
palmera canaria palmàcia 2003 Bo
palmera canaria palmàcia 2004 Bo
prat natural gramínies >5 Bo
alzina arbre perenne >5 Bo
ginesta arbust perenne >5 Bo
om arbre caducifoli >5 Bo
negundo arbre caducifoli >5 Regular
cedre de l'Atles arbre perenne >5 Aceptable
escallonia arbust perenne >5 Aceptable
heura entapissant >5 Aceptable
olivera arbre perenne >5 Aceptable
àlber arbre caducifoli >5 Aceptable
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Aceptable
acàcia del Japó arbre caducifoli >5 Aceptable
acàcia del Japó arbre caducifoli 2008 Bo
erable argentat arbre caducifoli >5 Aceptable
erable argentat arbre caducifoli >5 Regular
evònim / bonet arbust perenne >5 Bo
gespa gramínies >5 Regular
magnòlia arbre perenne >5 Bo
tulbaghia planta vivaç 2007 Bo
anigozanthus planta vivaç 2008 Bo
ungla de gat - bàlsam entapissant >5 Aceptable 50 m2
carolina arbust perenne >5 Aceptable
gazània entapissant >5 Aceptable
espígol planta vivaç >5 Aceptable
troana arbre perenne >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable
morera blanca arbre caducifoli >5 Aceptable
baladre arbust perenne >5 Aceptable
pitospor arbust perenne >5 Aceptable
alzina arbre perenne >5 Aceptable
roure de fulla gran arbre caducifoli >5 Aceptable
acàcia del Japó arbre caducifoli >5 Aceptable
iuca palmàcia >5 Aceptable
tronc de Brasil palmàcia >5 Regular
kentia palmàcia >5 Regular
heura entapissant >5 Bo
fotínia arbust perenne >5 Aceptable



morera blanca arbre caducifoli 2007 Bo
palmera de Nova Zelanda palmàcia >5 Aceptable
avellaner arbre caducifoli >5 Bo
cotoneaster arbust perenne >5 Bo
evònim / bonet arbust perenne >5 Bo
gespa gramínies >5 Aceptable
magnòlia arbre perenne >5 Bo
prat natural gramínies >5 Aceptable
llorer-cirer arbust perenne >5 Bo
perer arbre caducifoli >5 Bo
alzina arbre perenne >5 Bo
ungla de gat - bàlsam entapissant >5 Aceptable
baladre arbust perenne >5 Aceptable
llentiscle arbust perenne >5 Aceptable
prat natural gramínies >5 Regular
ungla de gat - bàlsam entapissant >5 Aceptable
evònim / bonet arbust perenne >5 Aceptable

troanella arbust caducifoli >5 Aceptable
flor de nit planta vivaç >5 Aceptable

presseguer arbust caducifoli >5 Aceptable
teucri arbust perenne >5 Aceptable
troana arbre perenne >5 Molt Deficient 1
troana arbre perenne >5 Aceptable
cedre de l'Atles arbre perenne >5 Aceptable
cedre de l'Himalaia arbre perenne >5 Bo
pi blanc conífera >5 Bo
iuca palmàcia >5 Bo
acàcia del Japó arbre caducifoli <5 Aceptable 1
casuarina arbre perenne >5 Aceptable
troana arbre perenne >5 Aceptable
troana arbre perenne >5 Aceptable
alzina arbre perenne >5 Bo
acàcia del Japó arbre caducifoli >5 Aceptable
mimosa arbre perenne >5 Aceptable
plomall herbàcia >5 Aceptable
prat natural gramínies >5 Regular
negundo arbre caducifoli >5 Regular
prat natural gramínies >5 Regular
acàcia del Japó arbre caducifoli >5 Aceptable
negundo arbre caducifoli >10 Aceptable
baladre arbust perenne >5 Bo
baladre arbust perenne >10 Aceptable
prat natural gramínies >10 Aceptable
tipuana arbre caducifoli 2009 Bo
freixe arbre caducifoli 2009 Bo
freixe arbre caducifoli 2009 Deficient
alzina surera arbre perenne 2009 Bo
eleagne arbust perenne 2009 Bo
llentiscle arbust perenne 2009 Bo
ginesta blanca arbust perenne 2009 Deficient
marfull arbust perenne 2009 Bo
estepa arbust perenne 2009 Bo
grevillea arbust perenne 2009 Deficient
romaní arbust perenne 2009 Deficient
heura entapissant 2009 Deficient
vinca entapissant 2009 Bo
cotoneaster arbust perenne 2009 Bo
fotínia arbust perenne 2009 Aceptable
cirerer d'arboç arbust perenne >5 Aceptable
bedoll arbre caducifoli >5 Aceptable
heura entapissant >5 Bo
juníper conífera >5 Aceptable
llorer arbust perenne >5 Aceptable
àlber arbre caducifoli >5 Aceptable
pollancre arbre caducifoli >5 Aceptable



prat natural gramínies >5 Aceptable
falsa acàcia arbre caducifoli >5 Aceptable
romaní arbust perenne >5 Aceptable
desmai arbre caducifoli >5 Aceptable
ginesta arbust perenne >5 Aceptable
marfull arbust perenne >5 Aceptable
avet arbre perenne >5 Aceptable
cirerer d'arboç arbust perenne >5 Aceptable
llorer arbust perenne >5 Bo
olivera arbre perenne 2005 Aceptable
pi pinyer conífera >5 Aceptable
àlber arbre caducifoli >5 Aceptable
prat natural gramínies >5 Aceptable
perer de flor arbre caducifoli 2005 Aceptable
romaní arbust perenne >5 Aceptable
desmai arbre caducifoli >5 Aceptable
desmai arbre caducifoli 2007 Bo 6
acàcia del Japó arbre caducifoli >5 Aceptable
ginesta arbust perenne >5 Aceptable

tamariu arbust caducifoli >5 Regular
marfull arbust perenne >5 Aceptable
plomall herbàcia >5 Bo
evònim / bonet arbust perenne >10 Bo
prat natural gramínies >10 Molt Deficient
prunera de jardí arbre caducifoli >5 Bo
desmai arbre caducifoli >10 Bo
atzavara cactàcia >5 Bo
aloe cactàcia >5 Bo
mitra cactàcia >5 Bo

coralet del Japó arbust caducifoli >5 Bo
carolina arbust perenne >5 Bo
cotoneaster arbust perenne >5 Bo
margarida de Livingston planta vivaç >5 Bo
orelluts arbust perenne >5 Bo
gazània entapissant >5 Bo
lamprantus entapissant >5 Bo
mesem entapissant >5 Bo
mesem entapissant >5 Bo
morera blanca arbre caducifoli >5 Bo
figuera de moro cactàcia >5 Bo
aladern arbust perenne >5 Bo
salvia planta vivaç >5 Bo
ginesta arbust perenne >5 Bo
iuca palmàcia >5 Bo

plomall herbàcia >5 Aceptable
pi pinyer conífera 2004 Aceptable
pi pinyer conífera >10 Aceptable
prat natural gramínies >10 Aceptable

callistemon arbust perenne >5 Aceptable

margalló palmàcia 2006 Bo

cotoneaster arbust perenne >5 Bo

escallonia arbust perenne >5 Aceptable



gespa gramínies >5 Aceptable

lantana planta vivaç 2005 Bo

ligustrum jonandrum arbust perenne >5 Aceptable

baladre arbust perenne >5 Bo

parkingsònia arbre caducifoli >5 Regular

palmera canaria palmàcia >10 Bo

palmera datilera palmàcia 2005 Aceptable

palmera datilera palmàcia >5 Aceptable

fotínia arbust perenne >5 Bo

pi pinyer conífera 2006 Bo

pi pinyer conífera >5 Aceptable

pitospor arbust perenne >10 Bo

pitospor arbust perenne >5 Bo

roser de pitiminí arbust caducifoli >5 Aceptable

espírea del Japó arbust caducifoli >5 Bo

washingtonia palmàcia >5 Aceptable



Annex 3.- Inventaris

LLOC TIPUS GRUP UNIT MODEL EMPRESA
ANY 

INSTAL.
EDAT 
D'US

CARTELL 
EDAT

ALTRES

av. Joan Carles I / Accés Costa 
Brava

J balancí molla 1 isla de los pájaros Kompan >2005 2-6 anys no

av. Joan Carles I / Accés Costa 
Brava

J combinació multijocs 1 model desconegut Kompan >2005 2-6 anys no

av. Joan Carles I / Accés Costa 
Brava

J gronxador 1 M947 Kompan >2005 1-6 anys no

av. Joan Carles I / Accés Costa 
Brava

J gronxador 1 M947 Kompan >2005 1-6 anys no

av. Joan Carles I / Accés Costa 
Brava

J molla 1 gallo bromista Kompan >2005 2-6 anys no

av. Joan Carles I / Accés Costa 
Brava

J molla 1 moto Kompan >2005 2-6 anys no

av. Joan Carles I / Accés Costa 
Brava

M cartell 2 gossos no

av. Joan Carles I / Accés Costa 
Brava

P cautxú sota gronxadors

av. Joan Carles I -Jardins de la 
Pedrera

J balancí molla 1 010303 Lappset 2007 +1 any no

av. Joan Carles I -Jardins de la 
Pedrera

J barana 7 colors jocs infantils 2007

av. Joan Carles I -Jardins de la 
Pedrera

J giratòri 1 101077M Lappset 2007 2-4 anys no

av. Joan Carles I -Jardins de la 
Pedrera

J gronxador 1 020418M Lappset 2007 +1 any no triple amb 1 seient seguretat

av. Joan Carles I -Jardins de la 
Pedrera

J joc trepa 1 120290M Lappset 2007 +3 any no

av. Joan Carles I -Jardins de la 
Pedrera

J molla 1 avió Kompan 2007 2-6 anys no

av. Joan Carles I -Jardins de la 
Pedrera

J tobogan 1 cueva de Aladino Kompan 2007 2-6 anys no

av. Joan Carles I -Jardins de la 
Pedrera

M cartell 1 Més net, més Blanes

c. Accés Cala St. Francesc M barana 75 tractada autoclau >2005
C. Ample M jardinera 5 rodona foneria C. Joan Ferrer /correus
C. Ample M jardinera 7 ovalada foneria principi C. Ample
c. Ausias Marc J barana 8 colors joc infantil 2006
c. Ausias Marc J combinació multijocs 1 Lappset 2006 3-8 anys si
c. Ausias Marc J molla 1 096321 Lappset 2006 +1 any si
c. Ausias Marc J molla 1 096325 Lappset 2006 +1 any si
c. Ausias Marc M cartell 1 Informatiu jocs infantils
c. Ausias Marc M cartell 1 gossos no

c. Ca n'Illes-zona verda J barana 43 tractada autoclau (mts.l.) 2009

c. Ca n'Illes-zona verda J combinació multijocs 1 138120 Lappset 2009 +2 any si
c. Ca n'Illes-zona verda J giratòri 1 010241 Lappset 2009 +2 any si
c. Ca n'Illes-zona verda J gronxador 1 020414M Lappset 2009 3-8 anys si
c. Ca n'Illes-zona verda J molla 1 010506 Lappset 2009 +1 any no
c. Ca n'Illes-zona verda J molla 1 010508 Lappset 2009 +1 any si
c. Ca n'Illes-zona verda M cartell 1 informatiu jocs infantils Lappset 2009
c. Ca n'Illes-zona verda P ull perdiu 1 Lappset 2009 si paviment esmorteïdor
C. Carles Faust M jardinera 9 quadrada foneria
C. Carles Faust M jardinera 3 terrissa
C. Cedre J gronxador 1 020415M Lappset 2006 6-12 anys si
C. Cedre J molla 1 096321 Lappset 2006 +1 any si

3.3. Relació de zones amb equipament de jocs i mobiliari urbà associat
Taula -1 Relació de zones amb jocs infantils, inventari de jocs infantils i el mobiliari urbà associat



C. Cedre J molla 1 096325 Lappset 2006 +1 any si
C. Cedre J tobogan 1 138150M Lappset 2006 3-8 anys si
C. Cedre M barana 40 tractada autoclau
C. Cedre M cartell 1 Informatiu jocs infantils
C. Cedre M cartell 1 Més net, més Blanes
C. Cedre M cartell 3 gossos no
C. Esperança M jardinera 1 foneria rodona costat capella

C. Espronceda J barana 28 tractada autoclau (mts.l.) 2009

C. Espronceda J gronxador 1 simple Benito Dúctil 2009 no individual
C. Espronceda J molla 1 V40A Benito Dúctil 2009 no
C. Espronceda J tobogan 1 T50A Benito Dúctil 2009 no
C. Espronceda M suport bici 1 compacte
c. Illes Formigues M barana 27,4 tractada autoclau
c. Joan Alcover J balancí molla 1 010303 Lappset 2007 +1 any no
c. Joan Alcover J barana 4 colors joc infantil 2007
c. Joan Alcover J combinació multijocs 1 138117 Lappset 2007 3-12 anys si
c. Joan Alcover J molla 1 010444 Lappset 2007 3-8 anys no
c. Joan Alcover J molla 1 model desconegut Lappset 2007 3-8 anys no
C. Puigmal J combinació multijocs 1 model desconegut Lappset >2005 2-12 anys no
C. Puigmal J gronxador 1 SPFE25050 Kompan >2005 2-12 anys no
C. Puigmal J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no
C. Puigmal J molla 1 gallo bromista Kompan >2005 2-6 anys no
C. Puigmal J molla 1 tortuga Kompan >2005 2-6 anys no
C. Puigmal M barana 20 tractada autoclau 2006
C. Puigmal M cartell 1 Més net, més Blanes
C. Puigmal M cartell 1 gossos no
C. Puigmal P cautxú sota gronxador
C. Raval M jardinera 23 quadrada foneria
c. Theolongo Bacchio M banc/jardinera 2 fusta tractada
C. Travessia Vila de Madrid J combinació multijocs 1 model desconegut Molderdisnova >2005 no
C. Travessia Vila de Madrid J gronxador 1 model desconegut Molderdisnova >2005 no
C. Travessia Vila de Madrid J molla 1 096325 Lappset 2007 +1 any no
C. Travessia Vila de Madrid M cartell 1 Més net, més Blanes
c. Treumal M barana 6 tractada autoclau 2006
c. Treumal M cartell 1 Més net, més Blanes
c. Treumal M jardineres 3 tractada autoclau 2006
ctra. Accés Costa Brava-Giratòri 
Valldolig

M barca barca fusta pintada

Entorns ermita i aparcaments St. 
Francesc

M barana 50 tractada autoclau >2005

Exterior Cementiri M banc/jardinera 2 fusta tractada >2005 son 4 jardineres
Exterior Cementiri M barana 44 tractada autoclau >2005
Exterior Cementiri M jardineres 2 fusta tractada >2005
Parc Alhambra / Mézquita de 
Córdoba

M barana 103 tractada autoclau 2006

Parc de la Mina Cristal·lina J balancí molla 1 pájaro loco Kompan >2005 2-6 anys no
Parc de la Mina Cristal·lina J combinació multijocs 1 model desconegut Kompan >2005 2-6 anys no
Parc de la Mina Cristal·lina J gronxador 1 basic900 Kompan >2005 2-6 anys no un seient de seguretat
Parc de la Mina Cristal·lina J gronxador 1 SPFE2505 Kompan >2005 4-12 anys no
Parc de la Mina Cristal·lina J molla 1 gallo bromista Kompan >2005 2-6 anys no
Parc de la Mina Cristal·lina J molla 1 ovejita Kompan >2005 2-6 anys no
Parc de la Mina Cristal·lina J tobogan 1 M351 Kompan >2005 2-6 anys no
Parc de la Mina Cristal·lina M barana 720 tractada autoclau
Parc de la Mina Cristal·lina M cartell 2 Respecteu el parc Kompan 2008
Parc de la Mina Cristal·lina M cartell 4 Més net, més Blanes Kompan
Parc de la Mina Cristal·lina M cartell 1 nom del parc Kompan
Parc de la Mina Cristal·lina P cautxú sota gronxador
Parc de Mas Trui J balancí molla 1 los hipopotamos Benito Dúctil 2006 2-6 anys no
Parc de Mas Trui J barana 58 tractada jocs infantils 2006



Parc de Mas Trui J gronxador 1 L10/L1001 Benito Dúctil 2006 1-3 anys no dos seients seguretat
Parc de Mas Trui J molla 1 el lorito Benito Dúctil 2006 2-6 anys no
Parc de Mas Trui J molla 1 la moto de carreras Benito Dúctil 2006 2-6 anys no
Parc de Mas Trui J tobogan 1 T30B Benito Dúctil 2006 2-6 anys no
Parc de Mas Trui M barana 60 tractada autoclau 2006

Parc Xon Ferrer (C. La Selva) J barana 54 tractada autoclau (mts.l.) 2009

Parc Xon Ferrer (C. La Selva) J gronxador 1 SPFE25050 Kompan >2005 2-12 anys no
Parc Xon Ferrer (C. La Selva) J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no
Parc Xon Ferrer (C. La Selva) J tobogan 1 la zorrera Kompan >2005 2-6 anys no
Parc Xon Ferrer (C. La Selva) M cartell 2 gossos no
Parc Xon Ferrer (C. La Selva) M cartell 1 respecteu el parc 2008
Parc Xon Ferrer (C. La Selva) P ull de perdiu paviment esmorteïdor
Parc Xon Martí J barana 38 colors joc infantil 2006
Parc Xon Martí J giratori 1 101077M Lappset 2006 6-12 anys si
Parc Xon Martí J gronxador 1 020415M Lappset 2006 +1 any si 1 seient seguretat
Parc Xon Martí J molla 1 096325 Lappset 2006 +1 any si
Parc Xon Martí J molla 1 096321 Lappset 2006 +1 any no
Parc Xon Martí J tobogan 1 142019M Lappset 2006 +2 anys si
Parc Xon Martí M barana 110 tractada autoclau 2006
Parc Xon Martí M barana 15 tractada autoclau 2009 barana+esglaons
Parc Xon Martí M cartell 1 Informatiu jocs infantils
Parc Xon Martí M cartell 3 gossos no
Parc Xon Martí M cartell 1 respecteu el parc 2008
Pg. De Dintre M jardinera 4 pedra rodones entrades Pg. De Dintre
Pg. De Dintre M jardinera 1 fusta rectangular Ptge. Pere Roure
Pg. De Dintre M jardinera 1 rodona foneria
Pg. De Dintre M jardinera 2 rodona foneria Ptge. Pere Roure
Pg. De Dintre M jardinera 2 rodona foneria Bellaire
Pg. De Dintre M jardinera 1 fusta rectangular Ptge. De l'Hospital
Pg. De Dintre M jardinera 1 rodona foneria Ptge. Sant Jaume
Pg. de la Marina (Col·legi Vila) J cordes 1 120290M Lappset 2009 3-8 anys si
Pg. de la Marina (Col·legi Vila) J gronxador 1 M947 Kompan >2005 2-6 anys no
Pg. de la Marina (Col·legi Vila) J molla 1 moto Kompan >2005 2-6 anys no
Pg. de la Marina (Col·legi Vila) J molla 1 mamut Kompan >2005 2-6 anys no
Pg. de la Marina (Col·legi Vila) J molla 1 tortuga Kompan >2005 2-6 anys no
Pg. de la Marina (Col·legi Vila) J tobogan 1 M351 Kompan >2005 2-6 anys no
Pg. de la Marina (Col·legi Vila) M cartell 1 Més net, més Blanes
Pg. de la Marina (Col·legi Vila) P cautxú >2005 sota gronxadors
Pg. de la Marina (Col·legi Vila) P sorra >2005 sorrera
Pg. de la Marina (Col·legi Vila) P ull de perdiu 2009 paviment esmorteïdor
Pg. Mestrança M cartell 2 Més net, més Blanes
Pg. Mestrança M cartell 3 gossos no
Pg. Mestrança M cartell 2 Respecteu el parc 2008
Pg. Mestrança M estructura 6 piramidal metal. Pintat
Pg. Mestrança M jardinera 12 test gran Frare
Pg. Mestrança M jardinera 4 fusta platificada Sardanistes
Pg. Mestrança M jardinera 6 rodona pedra
Pg. Mestrança M pòrtic 8 mètal·lic pintat
pg. Mestrança  J barana 6,8 colors jocs infantils
pg. Mestrança  J estàtic 1 cochecito con remolque Kompan >2005 2-6 anys no
pg. Mestrança  J molla 1 moto Kompan >2005 2-6 anys no
pg. Mestrança  J molla 1 galopador Kompan >2005 2-6 anys no
pg. Mestrança  J tobogan 1 cueva de Aladino Kompan >2005 2-6 anys no
pg. Mestrança  P cautxú sota gronxador
Pg. Pau Casals J balancí molla 1 isla de los pájaros Kompan >2005 2-6 anys no
Pg. Pau Casals J combinació multijocs 1 model desconegut Kompan >2005 2-6 anys no
Pg. Pau Casals J combinació multijocs 1 model desconegut Kompan >2005 2-6 anys no
Pg. Pau Casals J gronxador 1 M948 Kompan >2005 2-6 anys no



Pg. Pau Casals J gronxador 1 M948 Kompan >2005 2-6 anys no 2 seints seguretat
Pg. Pau Casals J gronxador 1 M948 Kompan >2005 1-3 anys no 2 seints seguretat
Pg. Pau Casals J gronxador 1 M948 Kompan >2005 2-6 anys no
Pg. Pau Casals J molla 1 moto Kompan >2005 2-6 anys no
Pg. Pau Casals J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no
Pg. Pau Casals M jardinera 14 fusta quadrada Parquing SABA

Pg. Pau Casals P cautxú >2005 sota gronxadors i tobogan

Pg. Pau Casals P ull de perdiu >2005 paviment esmorteïdor
Pg. S'Abanell / Av. Mediterrà J gronxador 1 model desconegut >2005 no 1 seient seguretat
Pg. S'Abanell / Av. Mediterrà J molla 1 096321 Lappset 2007 +1 any
Pg. S'Abanell / Av. Mediterrà J tobogan 1 142019M Lappset >2005 +2 anys no
Pg. S'Abanell / Costa Brava J gronxador 1 M947 Kompan 2009 1-6 anys no
Pg. S'Abanell / Costa Brava J molla 1 moto Kompan >2005 2-6 anys no
Pg. S'Abanell / Costa Brava J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no
Pg. S'Abanell / Costa Brava J molla 1 galopador Kompan >2005 2-6 anys no
Pg. S'Abanell / Costa Brava J tanca 21 Pals tractats autoclau 2009
Pg. S'Abanell / Enric Morera Retirat per temporal
pl. Antic Escorxador J gronxador 1 020415M Lappset 2006 6-12 anys si
pl. Antic Escorxador J molla 1 096325 Lappset 2006 +1 any si
pl. Antic Escorxador J molla 1 096321 Lappset 2006 +1 any si
pl. Antic Escorxador J tobogan 1 138150M Lappset 2006 6-12 anys si
pl. Antic Escorxador M cartell 1 informatiu jocs infantils
pl. Antic Escorxador M cartell 1 Més net, més Blanes
pl. Antic Escorxador M cartell 2 gossos no
Pl. Antic Hospital St. Jaume J barana 45 colors jocs infantils >2005
Pl. Antic Hospital St. Jaume J estàtic 1 101040M Lappset 2006 1-4 anys no
Pl. Antic Hospital St. Jaume J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Antic Hospital St. Jaume J molla 1 moto Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Antic Hospital St. Jaume J terra cautxú 322 m2 >2005
Pl. Antic Hospital St. Jaume J tobogan 1 cueva de Aladino Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Antic Hospital St. Jaume M cartell 1 Més net, més Blanes
Pl. Antic Hospital St. Jaume M cartell 1 gossos no
Pl. Antic Hospital St. Jaume M cartell informatiu jocs infantils
Pl. Antic Hospital St. Jaume P cautxú paviment esmorteïdor
Pl. Badajoz J combinació multijocs 1 138120 Lappset 2009 3-8 anys si
Pl. Badajoz J estàtic 1 101062M Lappset 2009 +1 any si
Pl. Badajoz J giratori 1 010241 Lappset 2009 +2 anys si
Pl. Badajoz J gronxador 1 010810 Lappset 2009 no 1 roda/1 seguretat
Pl. Badajoz J molla 1 010507 Lappset 2009 +1 any si

Pl. Badajoz M barana 46 tractada autoclau (mts.l.) 2009

Pl. Badajoz M cartell 1 Més net, més Blanes
Pl. Badajoz M cartell 1 informatiu jocs infantils
Pl. Badajoz P ull de perdiu 2009 paviment esmorteïdor
Pl. Bru i Centrich M cartell 2 Més net, més Blanes
Pl. Cáceres J combinació multijocs 1 model desconegut Kompan >2005 no
Pl. Cáceres J gronxador 1 M947 Kompan >2005 1-6 anys no
Pl. Cáceres J molla 1 el gallo bromista Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Cáceres J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Cáceres M cartell 1 gossos no
Pl. Cáceres P cautxú sota gronxador
Pl. de la Brisa J gronxador 1 SPFE25050 Kompan 2006 2-12 anys no
Pl. de la Brisa J molla 1 096321 Lappset 2006 +1 any no
Pl. de la Brisa J molla 1 model desconegut 2006 no Diputació
Pl. de la Brisa M barana 32 tractada autoclau 2006
Pl. de la Brisa M botes vi amb peus 2 2006
Pl. de la Brisa M cartell 1 respecteu el parc 2008
Pl. de la Brisa M prensa vi 1 2006



Pl. dels Quatre vents M cartell 1 Més net, més Blanes
Pl. dels Quatre vents M cartell 2 gossos no
Pl. Illes Medes M cartell 2 gossos no

Pl. Josep Vieta (Racó d'en Portes) J combinació multijocs 1 120354M Lappset >2005 +1 any no

Pl. Josep Vieta (Racó d'en Portes) J giratòri 1 010241 Lappset 2009 +2 anys si

Pl. Josep Vieta (Racó d'en Portes) J gronxador 1 020412M Lappset 2009 +1 any si seient seguretat

Pl. Josep Vieta (Racó d'en Portes) J gronxador 1 SPFE25050 Kompan >2005 2-12 anys no

Pl. Josep Vieta (Racó d'en Portes) J molla 1 el gallo bromista Kompan >2005 2-6 anys no

Pl. Josep Vieta (Racó d'en Portes) J molla 1 moto Kompan >2005 2-6 anys no

Pl. Josep Vieta (Racó d'en Portes) J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no

Pl. Josep Vieta (Racó d'en Portes) M cartell 1 nom de la plaça

Pl. Josep Vieta (Racó d'en Portes) M cartell 1 Més net, més Blanes

Pl. Josep Vieta (Racó d'en Portes) P cautxú sota gronxador

pl. Mas Borinot J balancí molla 1 pájaro loco Kompan >2005 2-6 anys no
pl. Mas Borinot J gronxador 1 SPFE25050 Kompan >2005 2-12 anys no
pl. Mas Borinot J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no
pl. Mas Borinot J tobogan 1 basic 300 Kompan >2005 2-6 anys no
pl. Mas Marull J gronxador 1 M947 Kompan >2005 1-6 anys no
pl. Mas Marull J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no
pl. Mas Marull J molla 1 el gallo bromista Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Mas Moixa J balancí molla 1 pájaro loco Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Mas Moixa J barana 75 colors jocs infantils
Pl. Mas Moixa J giratori cordes 1 5 55 113 0 Eibe >2005 +6 anys si
Pl. Mas Moixa J gronxador 1 5 59 806 5 Eibe >2005 +2 anys no seient seguretat
Pl. Mas Moixa J gronxador 1 M947 Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Mas Moixa J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Mas Moixa J molla 1 el gallo bromista Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Mas Moixa J tobogan 1 M351 Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Mas Moixa M barana 159,3 tractada autoclau
Pl. Mas Moixa M cartell 1 respecteu el parc 2008
Pl. Mas Moixa M cartell 1 gossos no
Pl. Mas Moixa P cautxú sota gronxador
Pl. Mas Moixa M cartell 1 Més net, més Blanes
Pl. Medellín J balancí molla 1 pájaro loco Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Medellín J gronxador 1 M947 Kompan >2005 1-6 anys no
Pl. Medellín J gronxador 1 M947 Kompan >2005 1-6 anys no
Pl. Medellín J molla 1 el dragón Kompan 2006 2-6 anys no
Pl. Medellín J molla 1 el gallo bromista Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Medellín J molla 1 tortuga Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Medellín J tobogan 1 M351 Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Medellín M cartell 1 gossos no
Pl. Medellín P cautxú sota gronxador
Pl. Mérida J balancí molla 1 pájaro loco Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Mérida J gronxador 1 basic 900 Kompan >2005 2-6 anys no d'un seient
Pl. Mérida J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Mérida J molla 1 moto Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Mérida M barana 51 colors joc infantil 2008
Pl. Mérida P ull de perdiu paviment esmorteïdor
pl. Miquel Martí i Pol J balancí molla 1 pájaro loco Kompan >2005 2-6 anys no
pl. Miquel Martí i Pol J gronxador 1 M948 Kompan >2005 1-6 anys no



pl. Miquel Martí i Pol J molla 1 moto Kompan >2005 2-6 anys no
pl. Miquel Martí i Pol J molla 1 gallo bromista Kompan >2005 2-6 anys no
pl. Miquel Martí i Pol J tobogan 1 MQ1014 Kompan 2008 2-6 anys no
pl. Miquel Martí i Pol M cartell 1 nom parc
pl. Miquel Martí i Pol M cartell 1 gossos no
pl. Miquel Martí i Pol M cartell 1 Més net, més Blanes
pl. Miquel Martí i Pol P cautxú sota gronxador
pl. Montserrat Roig J combinació multijocs 1 model desconegut Kompan >2005 no
pl. Montserrat Roig J gronxador 1 SPFE25050 Kompan >2005 4-12 anys no
pl. Montserrat Roig J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no
pl. Montserrat Roig J molla 1 moto Kompan >2005 2-6 anys no
pl. Montserrat Roig J molla 1 elefant Kompan 2009 2-6 anys no
pl. Montserrat Roig J tobogan 1 model desconegut Molderdisnova >2005 no
pl. Montserrat Roig M cartell 1 nom parc
pl. Montserrat Roig M cartell 3 gossos no
pl. Montserrat Roig M cartell 1 Més net, més Blanes
pl. Montserrat Roig P cautxú sota gronxador
Pl. Núria J combinació multijocs 1 139100M Lappset 2006 3-8 anys si
Pl. Núria J giratori 1 112201 Lappset 2006 6-12 anys si
Pl. Núria J gronxador 1 020415M Lappset 2006 6-12 anys si
Pl. Núria J gronxador 1 020414M Lappset 2006 +1 any si dos seients seguretat
Pl. Núria J molla 1 platillo volante Kompan 2006 2-6 anys no
Pl. Núria J molla 1 el mamut Kompan 2006 2-6 anys no
Pl. Núria J tobogan 1 el caballo veloz Kompan 2006 1-3 anys no
Pl. Núria M cartell 1 Més net, més Blanes
Pl. Núria M cartell 2 informatiu jocs infantils
Pl. Núria M cartell 1 gossos no
Pl. Onze de Setembre J balancí molla 1 pájaro loco Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Onze de Setembre J banc mòbil 1 112208 Lappset 2006 6-12 anys si
Pl. Onze de Setembre J barana 51 colors jocs infantils 2005
Pl. Onze de Setembre J combinació multijocs 1 model desconegut Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Onze de Setembre J giratòri (twist) 1 112350 Lappset 2006 6-12 anys si
Pl. Onze de Setembre J gronxador 1 M948 Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Onze de Setembre J molla 1 moto Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Onze de Setembre J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Onze de Setembre J molla 1 tortuga Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Onze de Setembre J saltador 1 112205 Lappset 2006 +12 anys no
Pl. Onze de Setembre M barana 37 tractada autoclau
Pl. Onze de Setembre M cartell 3 Més net, més Blanes
Pl. Onze de Setembre M cartell 1 informatiu jocs infantils
Pl. Onze de Setembre M cartell 1 Respecteu el parc 2008
Pl. Onze de Setembre P cautxú sota gronxador
pl. Ramon Casas J gronxador 1 SPFE25050 Kompan >2005 2-12 anys no
pl. Ramon Casas J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no
pl. Ramon Casas J molla 1 avión Kompan >2005 2-6 anys no
pl. Ramon Casas J tobogan 1 model desconegut Lappset >2005 +2 anys no
pl. Ramon Casas M cartell 1 gossos no
pl. Ramon Casas P cautxú sota gronxador
Pl. Saharaui J balancí molla 1 pájaro loco Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Saharaui J comb. multijocs corda 1 model desconegut Lappset 2006 3-8 anys si
Pl. Saharaui J combinació multijocs 1 MQ1013 Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Saharaui J giratori 1 101077M Lappset 2006 6-12 anys si
Pl. Saharaui J gronxador 1 M947 Kompan >2005 1-6 anys no
Pl. Saharaui J gronxador 1 M947 Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Saharaui J molla 1 galopador Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Saharaui J molla 1 moto Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Saharaui J molla 1 platillo volante Kompan >2005 2-6 anys no
Pl. Saharaui M cartell 2 Més net, més Blanes
Pl. Saharaui M cartell 1 informatiu jocs infantils



Pl. Saharaui P cautxú sota gronxador
pl. Valldolig J combinació multijocs 1 el descubridor Kompan 2007 2-6 anys no
pl. Valldolig J gronxador 1 ELE400303 Kompan 2007 2-6 anys no
pl. Valldolig J molla 1 096321 Lappset 2007 +1 any no
pl. Valldolig M cartell 2 Més net, més Blanes
pl. Valldolig-3 J gronxador 1 020415M Lappset 2006  6 -12 anys si
pl. Valldolig-3 J tobogan 1 138101M Lappset 2006 +1 any si
pl. Valldolig-3 M cartell 1 Informatiu jocs infantils 2006
pl. Vilaret Massó J combinació multijocs 1 138120 Lappset 2009 +2 any si
pl. Vilaret Massó J estàtic 1 101062M Lappset 2009 +1 any si
pl. Vilaret Massó J giratòri 1 010241 Lappset 2009 +2 any si
pl. Vilaret Massó J gronxador 1 010810 Lappset 2009 3-8 anys si
pl. Vilaret Massó J molla 1 010508 Lappset 2009 +1 any si
pl. Vilaret Massó M cartell 1 informatiu jocs infantils 2009
pl. Vilaret Massó M cartell 1 Més net, més Blanes
pl. Vilaret Massó M cartell 1 gossos no
pl. Vilaret Massó P ull de perdiu 2009 paviment esmorteïdor
Pl.Creu Coberta J gronxador 1 020415M Lappset 2006 6-12 anys si seient seguretat
Pl.Creu Coberta J joc de trepa 1 120290M Lappset 2006 3-8 anys si
Pl.Creu Coberta J molla 1 096325 Lappset 2006 +1 any si
Pl.Creu Coberta J molla 1 096321 Lappset 2006 +1 any si
Pl.Creu Coberta J tobogan 1 138101M Lappset 2006 +1 any si
Pl.Creu Coberta M cartell 2 gossos no
Pl.Creu Coberta M cartell 1 Més net, més Blanes
Pl.Creu Coberta M cartell 1 informatiu jocs infantils
Pl.Creu Coberta M cartell 1 nom de la plaça de ceràmica



Annex 3.- Inventaris

Tipus Pistes municipals de petanca (2)
Zona Plaça Onze de Setembre (Mas Enlaire, darrera el Mercat)

Dimensions Aproximadament 4x15mts
Paviment Sòl tolerable pel joc de petanca

Enllumenat Públic
Esports a practicar Petanca

Espectadors Dempeus o amb bancs situats al voltant de les pistes
Vestidors No

Tipus Pistes municipals de petanca (4)
Zona Barri Quatre Vents

Dimensions Aproximadament 4,50x18mts
Paviment Sòl tolerable pel joc de petanca

Enllumenat Públic
Esports a practicar Petanca

Espectadors Dempeus o amb bancs situats al voltant de les pistes
Vestidors No

Tipus Pistes municipals de petanca (6)
Zona Racó d'en Portes. Plaça Josep Vieta i Burcet

Dimensions Aproximadament 4x15mts
Paviment Sòl tolerable pel joc de petanca

Enllumenat Públic
Esports a practicar Petanca

Espectadors Dempeus o amb bancs situats al voltant de les pistes
Vestidors No

Tipus Pistes municipals de petanca (3)
Zona Plaça Montserrat Roig (Ca la Guidó)

Dimensions Aproximadament 4x15mts
Paviment Sòl tolerable pel joc de petanca

Enllumenat Públic
Esports a practicar Petanca

Espectadors Dempeus o amb bancs situats al voltant de les pistes
Vestidors Els del camp municipal de futbol Pedro Alia Dorado

Tipus Pistes municipals de petanca (1)
Zona Plaça de Poble Saharauí

Dimensions Aproximadament 4x15mts
Paviment Sòl tolerable pel joc de petanca

Enllumenat Públic
Esports a practicar Petanca

Espectadors Dempeus o amb bancs situats al voltant

 

de les pistes
Vestidors No

Tipus Pistes municipals de petanca (1)
Zona Passeig de S'Abanell. C. Mercè Rodoreda

Dimensions Aproximadament 4x15mts
Paviment Sòl tolerable pel joc de petanca

Enllumenat Públic
Esports a practicar Petanca

Espectadors Dempeus o amb bancs situats al voltant

 

de les pistes
Vestidors No

Tipus Pista municipal de petanca (1)
Zona La pedrera

Dimensions Aproximadament 4x15mts
Paviment Sòl tolerable pel joc de petanca

Enllumenat Públic

PISTES DE PETANCA

PISTES DE PETANCA 

Taula-2 Relació de zones amb jocs -esportius

PISTES DE PETANCA

PISTES DE PETANCA

3.3. Relació de zones amb equipament de jocs i mobiliari urbà associat

PISTES DE PETANCA 

PISTES DE PETANCA 

PISTES DE PETANCA



Esports a practicar Petanca
Espectadors Dempeus o amb bancs situats al voltant

 
de les pistes

Vestidors No



Annex 4.- Pla de manteniment

FEINES A FER Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

CONSERVACIÓ DE GESPES I PRATS

Reg

Sega i retallada de vores

Escarficar, aireig i enceballs

Resembrat (si s'escau)

Tractaments fitosanitaris

Adobaments

Perfilat de vores en profunditat

ARBRAT

Regatge amb mànega

Poda de l'arbrat

Adob arbrat

Neteja escocells i escarificació

Reposició de baixes (si s'escau)

PALMÀCIES

Poda de palmàcies

Control de freq de reg

Escardes i entrecavat

Fertilització

Reposició de baixes (si s'escau)



ARBUSTIVES i Plantes de temporada

Poda de les arbustives

Vorades de retall

Contol freq reg

Escarde i entrecvat

Adob

Neteja parterres 

Reposició de faltes

Reposició de flor de temporada

Retall d'espècies

CONSERVACIÓ GENERAL

Neteja en general

Restabliment d'escossells en arbres i
arbustives

Tractaments fitosanitaris específics

La freqüència de les actuacions es relaciona amb la intensitat del color de la casella:

1 cops per mes o segons necessitat

2 cops al mes

1 cop per setmana

2-3 cops setmana 
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