ÀREA D’ESPAI PÚBLIC
Gestió i Manteniment de l’Espai Públic
Unitat de Parcs i Jardins

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CAMPANYA DE L’ANY 2019 PEL
SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE PLANTACIÓ D’ARBRAT VIARI QUE HA CAUSAT BAIXA A
VILADECANS. ANY 2019.
Antecedents
La replantació de l’arbrat que ha causat baixa tant en les alineacions d’arbrat viari com en els
parcs, jardins i places del municipi, és una tasca que es portava a terme cada any amb dotacions
econòmiques específiques que feien front a aquestes reposicions.
La darrera campanya de plantació d’arbres a nivell global de ciutat, es va dur a terme l’any 2008.
Posteriorment i per tal d’adaptar-se a la situació econòmica, es van suspendre o reduir diferents
línies de treball entre les quals es troba la reposició de l’arbrat.
La ventada del gener del 2009 va comportar la baixa d’aproximadament 720 arbres de l’inventari
de zones verdes urbanes, així com diferents afectacions en les estructures arbòries que es van
solucionant mitjançant tasques de seguretat.
Posteriorment només han pogut plantar-se les baixes dels arbres de forma puntual, com la
plantada de l’arbrat del barri del casc antic derivada de una millora d’un contracte de jardineria o
plantacions populars amb motiu del naixement dels nadons de cada any, o a través de peticions
concretes de les diferents Associacions de Veïns. Recentment en els processos de participació
ciutadana on es decideixen una part dels pressupostos municipals o en els processos que es
deriven dels diferents Contractes de Barri, en el qual l’Ajuntament es compromet a dur a terme
diferents tasques de millora en els barris, s’han recollit diferents peticions concretes per a fer front
a la falta d’arbres en diferents espais concrets i en breu es plantaran.
No obstant això, resten per replantar la quasi totalitat de les baixes d’arbrat viari i bona part de les
baixes dels arbres dels parcs i zones verdes en general.
Objectiu
Es tracta de resoldre en part, les situacions de mancança en el inventari d’arbrat dels parcs i
jardins de la ciutat creades a partir de l’any 2009.
L’objectiu d’aquesta memòria és proporcionar la informació necessària per tal de poder contractar
la reposició de l’arbrat viari. Són aquells arbres que es troben lligats a la vialitat, la majoria dels
quals es troben en escossells que s’ubiquen a les voreres.
Seran motiu d’un altre procés de contractació posterior la reposició dels arbres que han causat
baixa en els parcs i zones verdes en general.
La mancança dels arbres viaris, han deixat un bon nombre d’escossells buits a les voreres. Molts
d’ells es presenten a hores d’ara enrasats amb els paviments mitjançant una capa de morter o
inclús s’han pavimentat provisionalment fins que no fos possible disposar dels fons necessari per
fer front a la seva reposició.
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Existeix una diferència entre la xifra total d’arbres que han causat baixa i les necessitats reals de
plantació, ja que la primera xifra es veu modificada en alguns casos a la baixa, en raó de la seva
idoneïtat actual segons criteris tècnics. Per aquest motiu es duu a terme un estudi sobre la
necessitat real de la replantació dels arbres en base a:
-

-

-

Ubicació predefinida per l’escossell que és incompatible amb la vida d’un arbre.
Exemple d’això són els arbres ubicats al final de les zones de càrrega i descàrrega
d’alineacions que s’ubiquen en calçada entre places d’aparcament. En aquesta situació
s’ha comprobat com l’arbre rep constants cops dels vehicles que fan el repartiment i no
són suficients les proteccions emprades.
Altres ubicacions entre places d’aparcament es poden resoldre mitjançant la col.locació
d’elements de protecció com són les pilones.
Es té en compte la idoneitat de les espècies que han causat baixa per tal de restituir
l’absència d’arbres amb espècies més adaptades i sostenibles a les originalment
triades en projecte. S’utilitzen criteris de lluita integrada emanades de la nova legislació
i es fa la previsió d’un escenari de futur marcat per un canvi climàtic donat que
l’esperança de vida d’un arbre urbà, superior a 50 anys, el situa en un ambient
modificat pel mateix i per tant, diferent a l’actual.
Marcs de plantació actuals que caldria modificar respecte a la disposició inicial d’alguns
projectes d’urbanització. Hi ha projectes que en raó de poder disposar d’una cobertura
arbòria suficient en un temps raonable (10 anys) planten a una densitat alta, es a dir,
disposen els arbres massa propers si es té en compte el seu desenvolupament futur a
més llarg termini. Aquest fet eleva la competència entre ells, podent ser la causa d’un
debilitament que redunda en l’aparició de malalties i recurrència de plagues. Així, es
tindrà en compte aquest efecte per replantar tenint en compte marcs de plantació més
idonis en alguns casos.

La dotació pressupostaria per aquesta plantació, xifrada en 399.987,52 euros (inclòs l’IVA, el
benefici industrial i les despeses generals), permet portar a terme tasques per a restaurar en
part la situació anterior a 2009.
Tasques a realitzar
En el que respecte a aquesta replantació d’arbres, s’han de tenir en compte la realització de feines
auxiliars necessàries com poden ser:
-Subministrament dels arbres en base a la presentació i descripció que es realitza en un punt
posterior d’aquesta memòria.
- Tasques de demolició de la capa de formigó que a hores d’ara tapa els escossells, inclosa la
seva càrrega en big bags i evacuació a abocador. En algun cas cal demolir el paviment de panot
emprat per tapar l’escossell.
-Tasques d’arrabassament de soques per eliminar les soques existents en els escossells a
replantar.
-Tasques relatives a la reparació de les anelles de degoteig presents en alguns casos.
-La plantació pròpiament dita, incloent les tasques d’obertura de clotes, amb la substitució total o
parcial de les terres de plantació i adició de adobs de fons i retenidors d’humitat.
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-Tasques de instal·lació d’elements auxiliars que impedeixen el creixement d’arrels superficials
responsables de les afectacions futures als paviments (làmines tipus “deeproots” o similars).
-Elements que faciliten el reg en profunditat, com el dispositiu patentat per Greenblue Urban
denominat sistema Rootrain o similar.
-Col·locació d’aspratges (tutors).
-Per últim, els posteriors regs que seran necessaris per tal d’assegurar l’arrelament dels arbres
durant els dos anys posteriors a la data de plantació, període coincident amb el termini de
garantia.
Per la plantació de l’arbrat caldrà considerar i aplicar les tècniques, les recomanacions i les
normatives que estableixen les entitats i publicacions que es detallen tot seguit, a més de les
específiques que s’indiquen en el present escrit, i les que pugui determinar la Direcció Facultativa
Municipal.
-

-

“Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme” emeses pel Col·legi d’Enginyers tècnics
agrícoles.
“Arboriculture International Association”.
Manual de prevenció de riscos laborals en jardineria de l’Ajuntament de Barcelona.
Plec de prescripcions tècniques per al disseny, execució i manteniment d’obra nova en
jardineria de l’Ajuntament de Barcelona.
Banc paramètric per a jardineria i paisatge (BPJP) realitzat en col·laboració amb
l’Associació Espanyola d’Arboricultura, l’Associació Espanyola d’Enginyeria del Paisatge,
l’Associació Espanyola de Paisatgistes, l’Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics,
l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya, el Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, la Federació de Viveristes
de Catalunya, el Gremi de Jardineria de Catalunya i el Gremi de Jardineria de les
Comarques de Tarragona, per totes aquelles valoracions de subministraments i tasques no
especificades explícitament en aquest memòria.
Banc de preus de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la construcció d'obres públiques
d'urbanització (vialitat, senyalització, enllumenat, parcs i jardins).

Treballs previs:
La seguretat i la prevenció de riscos en els treballs de plantació d’arbrat s’ha de concebre com un
treball en equip. La clau per prevenir accidents laborals és una bona organització. Tots els
integrants de l’equip han de conèixer la seva funció.
Mantenir l’ordre, la neteja i l’organització en el lloc de treball. Una zona desendreçada és la causa
d’entrebancs i caigudes.
La zona de treball, és a dir, la zona perimetral on es desenvolupin els treballs, s’ha de delimitar
amb senyals i/o cons, especialment a les vies amb circulació de vehicles i amb cinta i/o barreres
per evitar el pas de persones alienes als treballs. Veure apartat del capítol de “Questions generals”
on es detalla les peticions de ocupació de via pública (OVP).
En plantacions d’arbrat viari, abans d’iniciar els treballs d’obertura dels clots, s’ha de passar la
màquina detectora de serveis, per tal d’evitar possibles desperfectes a les xarxes soterrades.
Per tal d’identificar les possibles existències de serveis (elèctrics, aigua, gas, telefonia), s’haurà de
sol·licitar per part de l’empresa contractada a les diverses companyies la informació adient. Degut
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a que en molts casos el grau de definició dels plànols facilitats no són prou concrets, s’haurà de
fer una comprovació a peu d’obra amb l’aparell detector de serveis, complementant amb cales
manuals, sempre que s’apreciï risc de presència de serveis.
S’ha de preveure la utilització de detectors de línies d’enllumenat . Aquests detectors han de tenir
la sensibilitat necessària per a detectar cablejat de coure se secció usual en l’enllumenat (mínim 6
mm.), a una profunditat d’un metre de fondària. També es requerirà informació al servei
d’enllumenat públic. Donat això, qualsevol trencadissa derivada de l’obertura de forats per a
plantar o arrabassar soques, s’entendrà que s’ha produït per alguna mena de disfunció en el
desenvolupament dels treballs de plantació. En aquest cas s’abonarà l’import de la reparació
pressupostada per la contrata de manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de
Viladecans, amb el vist-i-plau del tècnic municipal del que depèn aquest servei, per part de
l’empresa que duu a terme la plantació de l’arbrat.
Així, l’empresa contractada serà responsable dels danys que es produeixin en els serveis
existents.
Es comprèn en algun cas concret, la tala d’arbres en males condicions, el quals es troben marcats
amb spray a 1,50 d’alçada en lloc visible. En aquest treball es tindrà en compte la descàrrega
progressiva de copa amb caiguda controlada de branca, les senyalitzacions oportunes i la
prevenció de riscos que es té en compte per a la poda d’arbres. Inclou la càrrega i evacuació a
planta de compostatge de les restes generades.
Subministrament d’arbres
Els arbres seran tots de primera qualitat, els fletxats hauran de presentar una guia recte i definida,
amb brancatge homogeni i equilibrat. Els copats presentaran un tronc recte, la creu a la mateixa
alçada, i una bona estructura de branca primària, secundaria i branquillons suficients.
Tots estaran lliures de plagues i la seva procedència serà de vivers de reconegut prestigi, per la
qual cosa es realitzarà visita per tal de marcar a viver, els arbres més adients.
Per tal d’evitar la proliferació de malalties o plagues foranies, en especial la Xilella fastidiosa, es
presentaran els corresponents certificats de procedència, traçabilitat i fitosanitari.
L’objectiu és tenir arbres amb un bon desenvolupament i arrelament fort, és precís doncs una
capçada el més completa i amplia possible i una màxima quantitat d’arrel fina.
L’arbre òptim per plantar al carrer serà:
-

Un arbre amb un eix central i una capçada ben formada.
Presència important de gemmes, capaces de proporcionar suficients auxines a l’arrel.
La relació alçada / diàmetre ha d’ésser l’adequada, l’espigament no ha d’ésser excessiu.
Absència de forquilles en el tronc.
Absència de ferides en el tronc.

Plantació
S’haurà de tenir en compte a l’hora d’obrir els forats de plantació de forma mecànica, un suport
manual per tal de vigilar de prop el treball de la pala retroexcavadora amb l’objectiu d’identificar
amb més cura la presència de possibles serveis.
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En el procés d’obertura de clotes de manera mecànica es podran eliminar soques de mida petita i
les mitjanes i alguna gran depenent del grau de descomposició, que depèn dels anys que porta i
de l’espècie de la que es tracta. S’ha estimat un nombre d’arrabassament de soques que pot
veure’s modificat en funció d’això. Les soques que es no puguin eliminar d’aquesta manera caldrà
una màquina especialitzada en aquestes tasques.
Els forats de plantació seran en general de 1,00x1,00x0,80 metres sempre que la mida de
l’escossell ho permeti. i supressió de tot el sistema radicular fins una fondària de 80 cms. i la
plantació posterior del nou arbre, deixant-lo en condicions pel reg.
Caldrà aportar-hi adob orgànic, adob mineral com a adobat de fons, retenidors d’humitat i altres
elements que siguin necessaris per a la correcta realització de l’operació. Inclou tanmateix el
primer reg.
La substitució d’una part o del total de les terres resultants provoca un excés de terres que es
tenen que evacuar. Caldrà l’ús de sacs tipus big-bag per tal de fer un acopi net i una evacuació
ràpida dels carrers de la ciutat.
En el cas de terres no sorrenques i de clots oberts amb mitjans mecànics els quals augmenten la
compactació del terreny, és recomanable dur a terme l’escarificació de les parets internes i del
fons del clot per tal d’afavorir l’acció dels agents atmosfèrics i la penetració de les arrels.
Un cop obert el clot de plantació, s’ha de comprovar el drenatge del terreny. Per a aquesta
finalitat, omplim el clot d’aigua a baixa pressió fins que no s’escoli. A partir d’aquest moment, quan
el nivell d’aigua puja fins a uns 10 cm del fons, deixem d’aportar-hi més aigua i al cap d’una hora
el forat ha d’estar correctament drenat. Si encara queda aigua podem tenir problemes de drenatge
i s’haurà de preveure una mesura suplementària per drenar-lo.
Durant l’excavació, s’ha de parar especial atenció a la possible presència de serveis subterranis.
D’observar-ne fuites (aigua, gas, etc.) l’escocell haurà de quedar obert i perfectament abalisat. El
contractista passarà el comunicat d’accident a la companyia que correspongui per a la seva
reparació i facilitarà la informació suficient a l’Ajuntament.
En cas de detectar qualsevol tipus d’instal·lació o servei dins de l’escocell que pugui impedir la
seva plantació, s’haurà d’anul·lar aquesta posició, passant notificació als serveis tècnics
municipals per a la seva posterior pavimentació.
En cas de no realitzar la plantació en el moment de l’obertura del clot, aquest ha de quedar
correctament abalisat i protegit i en cap cas quedarà un clot obert en dia festiu o cap de setmana.
Les terres seran substituïdes en un 50% per terra vegetal adobada (barreja de sauló amb compost
en proporció 3:1), amb caire general excepte en els casos que ja es preveu que la qualitat de les
terres és especialment desaconsellades per la plantació (aparició de runa o cendres, runes ....).
Les terres sobrants hauran de ser retirades a abocador.
En el cas que es detecten situacions d’aixecament de paviments en l’arbrat proper i quant
s’identifiquin subsòls molt compactats, caldrà trencar la sola i les parets de plantació amb mitjans
mecànics per tal de augmentar el grau de penetració de les arrels. En aquests casos caldrà situar
les terres vegetals adobades en el fons del forat de plantació i en canvi acabar d’omplir l’últim terç
del forat de plantació amb sorra o sauló sense nutrients amb l’objectiu de provocar una formació
d’arrels principals en profunditat.
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Es te en compte en el pressupost, la col·locació de làmines antiarrels quan les espècies emprades
tenen tendència a l’aixecament de paviments. Es preveu el subministrament i col·locació de
barrera d'arrels Rerrot flexible o equivalent, amb costelles per al desviament d'arrels i evitar el
creixement en espiral, formada per làmina de polietilè d'alta densitat de profunditat mínima de 60
cm, acabat natural mod SRER600A de 0,6 kg/ml, i una densitat de 0,97 g/cc, amb duresa shore D
60-63 i una tensió al punt de ruptura major al 600%, de l'empresa Greenleaf o equivalent.
Col·locada en el perímetre de la clota de plantació, amb les costelles interiorment, amb
solapament de com a mínim 20 cms i segellada en les dues cares del solapament amb cinta
adhesiva per a juntes "Rerrot" o equivalent en una sola peça col·locada de baix a dalt, assegurantse que la superfície és ben seca i neta, sense deixar arrugues ni bombolles d'aire que permetin el
pas d'arrels. S'inclou la col·locació una vegada feta la clota de plantació, mantenint la màxima
distància entre el pa de terra i la làmina, rematada a 5-10 mm, sobre el nivell superior de terra.
Inclou talls, cinta adhesiva i fixacions, i executat d'acord amb les instruccions del fabricant,
totalment muntada i tenint en compte en l'amidament la part proporcional de cinta adhesiva.
En el transcurs de la plantació es tindrà en compte l’ús de sistema de gran capacitat de regatge
amb una entrada de reixa fixa, compost per tub corrugat, flexible i ranurat (tub de drenatge de
diàmetre nominal de 60 mm, amb tap de plàstic amb reixa integrada i connector per a possible
automatisme de reg, de PEAD, tipus “Rootrain urban” o similar.
La imatge amb la làmina antiarrels i el sistema de regatge disposats, en la situació prèvia a
l’enrassat de la clota de plantació serà la següent:

Preferentment els forats seran tapats mitjançant la plantació en el mateix dia de l’obertura. En tot
moment el forat obert serà tapat mitjançant planxa metàl·lica o de fusta amb la suficient
resistència, fins el moment de la plantació que es realitzarà a la major brevetat.
En una plantació en un carrer que presenta inclinació, el clot s’ha de realitzar de manera que
quedi situat completament per sota del pendent original. El fons del clot ha de quedar pla o
lleugerament inclinat en sentit contrari al de la pendent.
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En el cas d’arbres de tamany normal, els tutors a emprar seran dos, a base de fusta tractada de pi
en autoclau, de secció circular de 8 cm. de diàmetre, d’alçada 2 metres, amb cintes o subjeccions
de goma tipus “Tree ties”. L’alçada total del tutor una vegada instal·lat no superarà el 1,50 mts
d’alçada. Subjectar l’arbre als tutors mitjançant les corretges i fixar els tutors entre ells per un
travesser de fusta (mitja canya, la qual no ha de tocar l’arbre) per evitar possibles moviments.
En el cas d’arbres de petit port (Altees, ficus, fotinies i tabebuies) es preveu aspratge simple
d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre
i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de
goma o cautxú .
Els tutors han de quedar a la mateixa alçada i, en el cas de les posicions viàries, un d’ells pintat 10
cm a la part superior, amb pintura plàstica de color taronja, col·locat davant en el sentit de la
marxa dels vehicles. Aquest tutor serveix per a indicar al camió cisterna la posició de l’escocell.
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En la plantació d’arbres a arrel nua , s’actuarà de la següent manera: Reomplir el clot fins al nivell
sobre el qual s’han d’assentar les arrels de l’arbre. Eliminar les arrels malmeses durant el transport
i/o en mal estat de formació realitzant els talls correctament (talls nets i transversals), tenint en
compte conservar el més gran nombre d’arrels absorbents i de reserva.
Si fos necessari, es realitzarà un bany d’arrels, el qual consisteix en submergir les arrels en una
barreja d’argila, adob orgànic i aigua per tal de rehidratar-les. Eliminar branques trencades,
malaltes i/o mortes.
Una plantació profunda provoca falta d’aireació a la zona radicular i per tant debilitament general
de l’arbre, reducció del seu creixement i putrefacció al coll de l’arbre. La jerarquització desapareix,
les brotacions són disperses, desorganitzades, curtes i amb poques fulles, els entrenusos són
curts. Moltes plantes no moren sinó que es limiten a sobreviure durant anys en aquest estat.
Posicionar l’arbre en el clot, tenint en compte el següent: S’han d’estendre les arrels dins del clot
evitant que es dobleguin. S’ha de col·locar l’arbre al nivell previst, sense enterrar el coll de la
planta de manera que quedi centrada, vertical i estabilitzada. Donat que l’aireació disminueix
ràpidament amb la profunditat, en la plantació s’ha de col·locar l’arrel i tronc al mateix nivell de
com estava al viver. El nivell de plantació haurà de coincidir sempre amb el coll de l’arbre i
quedarà sempre uns 10 cm. per sota del nivell del paviment exterior, per tal de garantir els regs
posteriors.
Reomplir el clot amb la terra subministrada, atacant-la en intervals de 30 cm. de profunditat,
introduint-hi un pal o mànec d’eina varies vegades per tal que no quedin bosses d’aire i assegurar
el contacte de les arrels amb la terra.
Col·locar el sistema de regatge de gran capacitat i en el cas que existeixi, l’anella de reg en el cas
que hi hagi.
La plantació només es donarà per enllestida amb el carrer net, procedint a escombrar l’àmbit
afectat.
L’arbre haurà de rebre el primer reg d’assentament en profunditat a poca pressió, regant a través
del tub de drenatge i en superfície de forma suficient. Per tal d’aconseguir aquest objectiu pot ser
necessària la repetició del reg tantes vegades com sigui necessari fins assegurar una bona
hidratació en profunditat i un assentament. Anivellar i deixar una distància entre la terra de
l’escossell i els paviments del voltant de 10 cm. de fondària en aquells arbres que es reguen amb
camió cisterna a fi que es reculli el màxim d’aigua i es deixaran 5 cm de fondària en els que el reg
sigui per degoteig.
Si fos necessari, s’afegirà terra enrasant fins al nivell del coll de l’arbre i es farà un segon reg de
plantació. El coll ha de quedar enrasat amb el nivell del sòl, ni enterrat, ni descalçat.
En la plantació d’arbres amb pa de terra i/o contenidor en el moment de la plantació s’actuarà de
la següent manera: Fer una base o plataforma de poc gruix amb terra afermada en el fons del clot
de plantació de manera que el coll de l’arbre quedi enrasat amb el nivell del sòl definitiu. Retirar la
planta del contenidor i els elements de protecció del pa de terra de la següent manera:
-Si el pa de terra va protegit amb malla metàl·lica, s’ha de tallar el collarí de filferro i retirar
la part superior per evitar escanyaments.
-Si el pa de terra va protegit amb escaiola, s’ha de trencar i retirar el guix de la part inferior i
superior i foradar els laterals.
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-Si el pa de terra va protegit amb materials biodegradables, aquests es poden deixar,
sempre i quan siguin capaços de descompondre’s abans d’un any i mig i no afectin el
creixement posterior ni de l’arbre ni del sistema radicular.
Posicionar l’arbre en el clot, tenint en compte col·locar la planta al nivell previst, sense enterrar el
coll de l’arbre i de manera que quedi centrada en el forat, vertical i estabilitzada. En arbrat viari,
haurà de quedar centrat en l’escocell i si el tronc de l’arbre presenta una curvatura, aquesta
s’haurà de col·locar de manera que segueixi l’alineació de l’arbrat del carrer. En el cas de tenir el
brancatge orientat preferentment en un pla, aquest es disposarà paral·lel al sentit de la marxa dels
vehicles.
A continuació es col·locaran els tutors i es reomplirà el forat de terra, seguint les mateixes
indicacions que en el capítol anterior.
Protectors d’arbre
Per tal de protegir els arbres viaris que es troben en situació d’aparcaments, com és el cas del 6
arbres ubicats al carrer dos de maig o d’altres ubicats en zones on aparquen vehicles en la seva
proximitat, s’empraran els protectors que apareixen en les següents imatges en base a pilona
reflectant de 800 mm. d'altura lliure i D100 mm. Aquestes pilones estan realitzades amb polímer
elastomèric amb memòria, de forma tipus Gorge X-last de Sabacaucho o similar, acabat en color
negre i cinta reflectant.
La pilona serà col·locada enfront de l’arbre en el costat d’aparcament de vehicles, emprant una
per arbre. La seva instal·lació es farà sobre asfalt o paviment mitjançant màquina taladradora amb
broca de diamant ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines
sintètiques i fibres d'enduriment ràpid.

Operacions posteriors
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Durant el temps que dura la garantia de l’arbre, que es xifra en dos anys des de la data de la seva
plantació, l’empresa portarà a terme les tasques de reg en els arbres plantats. A partir d’aquest
moment, mantindrà l’humitat del sòl, les diferents colles de manteniment de parcs i jardins de
Viladecans.
Els arbres es regaran amb la freqüència que sigui necessària depenent de les condicions edafoclimatològiques i de les espècies existents. No obstant es fa un càlcul inicial d’una freqüència de
reg quinzenal per l’arbrat jove en procés d’arrelament una vegada realitzats els regs inicials
d’assentament.
Per la realització d’aquests regs es farà ús d’aigües freàtiques. A tal efecte es facilitarà plànol d’on
es pot carregar la cisterna a través d’hidrant o de boques de reg que a hores d’ara es troben
instal·lades als parcs de la ciutat.
La dosi de reg per a cada arbre serà de 40-50 litres d’aigua. Per tal d’assolir aquest objectiu por
ser necessari un buidatge parcial del nivell de l’escossell segons el que s’ha explicat en el capítol
de plantació. Es realitzarà prèviament als primers regs o caldrà la repetició del reg en varies
passades. També caldrà anar reposant la forma de les clotes de reg que permetin recollir aquesta
quantitat d’aigua.
Caldrà regar amb la cura necessària per tal que no es desfaci la clota de plantació o es facin forats
en la terra de l’escossell. Cal tenir cura en no embrutar de fang l’espai públic i els seus elements.
Es regarà fora de la clota o escossell el mínim possible.
La campanya de reg, que depèn de la meteorologia, sol començar amb les freqüències quinzenals
descrites en el mes d’abril i fins a finals d’octubre. Entre novembre i març s’haurà de computar la
pluja caiguda en els diferents episodis de tardor i primavera per tal de decidir la realització o no de
regs. Aquests només es faran per compensar situacions de sequera, donat el risc d’ofegament
que poden patir els arbres en situació d’escossells sobre voreres pavimentades. En el càlcul es té
en compte la realització d’un reg mensual entre novembre i març inclosos. Per la qual cosa, les
freqüències descrites en aquest apartat, 18 frequències anuals de reg, són aproximades i
s’indiquen com a referència per tal de valorar l’import de les tasques. Es facturarà en base als regs
reals realitzats, tenint en compte el càlcul esmentat.
El contractista respectarà que el vehicle dugui les corresponents senyalitzacions que l’identifiquen
com un vehicle de servei públic que realitza reg amb cisterna. Anirà provist dels senyals
lluminosos i advertències suficients per garantir la seguretat en el trànsit. També es respectarà
sempre que el personal vagi equipat amb armilles reflectants per tal de ser prou visibles a la resta
de vehicles de la via pública.
Tots els nous arbres plantats han d’estar garantits per l’adjudicatari ja que si l’arbre és de qualitat,
s’ha transportat i acopiat convenientment, s’ha plantat seguint les tasques descrites en aquest plec
i s’ha regat com cal, té que trobar-se en bon estat. Tot aquell arbre que mori, l’haurà de reposar el
contractista al seu càrrec a excepció de casos demostrats d’actes vandàlics, accidents de tràfic,
causes meteorològiques extremes o qualsevol fet de força major. Aquests fets, una vegada
identificats, caldrà que l’adjudicatari ho comuniqui immediatament als serveis tècnics municipals.
Si sorgeixen discrepàncies sobre qualsevol tema dels exposats en aquest paràgref, decidirà la
Direcció Facultativa Municipal.
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Els arbres s’hauran de replantar en el casos descrits al final del primer any desprès de la plantació
com a garantia de la plantació i regs que s’han d’haver fet. Aquests arbres que es replantaran
també restaran garantits de la mateixa manera.
També s’aplicarà el mateix criteri durant el segon any, per la qual cosa no s’acceptaran baixes
d’arbres al final del període de dos anys a comptar des de la data en que s’ha portat a terme la
plantació. Caldrà replantar-los passant a estar igualment garantits.
Questions generals
L’arbrat a emprar apareix a la taula corresponent, on es descriu l’ubicació, el número, l’espècie i la
presentació.
El període de plantació s’adaptarà al més favorable per a cada espècie, l’arrel nua en període de
parada vegetativa, i tipuanes, xicrandes, braquiquíton i d’altres espècies d’origen càlid a partir de
la primavera. Pins, alzines i d’altres d’orígens mediterrani en primavera i/o tardor i les palmeres i
d’altres amants del calor amb la primavera avançada o a estiu.
El contractista respectarà i vetllarà en tot moment pel compliment rigorós de totes les normatives
legals que afectin el seu treball, tant des d’un punt de vista tècnic, com de respecte al medi
ambient i de la seguretat i salut del personal propi i del que pugui resultar afectat en el
desenvolupament del seu treball.
La direcció i organització dels equips correspondrà a l’adjudicatari, tot i necessitar l’autorització del
Servei de parcs i jardins d'aquest Ajuntament i emetre els informes requerits.
L’adjudicatari haurà d’aportar una persona responsable per l’organització tècnica dels treballs i per
l’emissió dels corresponents informes. Es facilitarà al final de cada grup de plantació el llistat
d’ubicació, nº i espècies.
L’adjudicatari tindrà cura en la correcta realització de les feines, sent el responsable dels
desperfectes que es puguin ocasionar a persones, animals o béns.
Es presentarà a l’inici de la campanya de plantació una programació de les tasques que es duran
a terme per ser aprovats pels serveis tècnics.
En el cas que s’hagi de limitar la circulació rodada o l’aparcament de vehicles en l’àmbit dels
treballs, es procedirà a tramitar la corresponent Ocupació de Via Pública (OVP) seguint el seguent
protocol:
- El full actual per a les OVP serà complimentat per l’empresa adjudicatària.
- En aquest full es fan constar entre altres dades el tram afectat exactament, de quina
manera s’afecta, les dates i horari de la limitació que es proposa, així com les mesures
que es prendran per a garantir la seguretat i la correcta circulació dels vehicles si és el cas
(tanques, senyals de trànsit, cons, llums reflectants, etc …), atenent en tot cas les
recomanacions i directrius de la Inspecció de la via pública i de la policia local.
-Es remetrà via correu electrònic 48h com a mínim, abans de la col·locació dels cartells
informatius i de senyalització, per tal d’informar a l’oficina d’inspecció de l’Àrea d’Espai
públic, i al responsable de la unitat de jardineria de la data programada per a la realització
de les tasques. Adreces electròniques: espaipublic@viladecans.cat.
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-S’hauran de col·locar cartells normalitzats (100 x 50 CMS) amb la finalitat d’informar als
propietaris dels vehicles aparcats al carrer i a l’usuari de la via pública en general de la
realització de aquestes tasques, tres dies abans de portar-les a terme. Serà de color groc
amb la simbologia de “no aparcar” ben visible i un espai suficient on reflectir el dia i hores
de la prohibició d’aparcar.
-Es col·locaran ben visibles i a una alçada adient en troncs, fanals o altres elements de la
via pública, i si és necessari amb el recolzament de tanques. Això comporta una alçada per
sobre dels vehicles que es troben aparcats. Estaran amb una sujecció ferma que impedeixi
que els cartells es girin per efecte del vent.
-Tanmateix, l’empresa s’haurà de posar en contacte amb la Policia Local per tal d’informar
amb la suficient antelació (3 dies avans) dels carrers on es portaran a terme les feines
d´esporga, i es solicitarà la presència de la grua municipal quant els vehicles previament
avisats no hagin sigut retirats de l´àmbit d´actuació. El contacte amb la policia local es
realitzarà
normalment
a
través
del
següent
correu
electrònic:
planificaciópl@viladecans.cat.
Altres mitjans alternatius són : Fax Policia Local: Oficina 07h a 15h dilluns a divendres:
93.637.30.93. Central 24h. 365días/any: 93.635.18.92.
Es podrà estimar l’ús d’octavilles normalitzades per tal de ser dipositades en els parabrises dels
cotxes amb l’objectiu d’augmentar el grau de dessalotjament de vehicles del carrer.
Es tindrà una especial cura amb la seguretat dels vianants i vehicles de la via pública, destinant el
personal i mitjans necessaris per tal de que no es produeixi el pas de vianants en l’àmbit dels
treballs. Atenent en tot cas les recomanacions i directrius que emanin de la policia local.
L’empresa contractada haurà de vetllar per tal de que es compleixin totes les normes de seguretat
e higiene aplicables en aquest tipus de feines. Presentarà a tal efecte un pla se seguretat de l’obra
on es facin constar l’avaluació de riscos, i mesures adoptades.
A continuació es relacionen el llistat d’arbres i tasques previstes a priori. Degut al temps que
transcorrerà entre la data en que s’han recollit les dades sobre el terreny i el inici efectiu de les
diferents fases de plantació, es preveu una certa diferència entre les dades facilitades i les reals
en el moment de dur a terme la plantació. Per aquest motiu, serà necessari que l’adjudicatari faci
un recompte previ de baixes en tots els carrers per generar la definitiva llista de plantació, per la
qual cosa destinarà els mitjans personals necessaris per a efectuar aquest recompte final. El llistat
definitiu serà aprovat o modificat per part dels Serveis Técnics Municipals.
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Llistat d’àmbits, arbres i tasques i la seva valoració
Llistat de àmbits, arbres i tasques
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14

15

16

17

18

19

Valoració del subministrament i servei de plantació d’arbrat viari

VALORACIÓ ECONÓMICA DE LA CAMPANYA DE PLANTACIÓ ARBRAT VIARI 2019

uts

preu/u
t

total

FR41542B

Subministrament d'Albizia julibrissin Boubri (OMBRELLA ®) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

2

139,84

279,68

FR41923C

Subministrament de Brachychiton acerifolius de perímetre de 20
a 25 cm, en contenidor de 80 l

0

147,82

0,00

FR419D3D

Subministrament de Brachychiton populneus de perímetre de 25
a 30 cm, en contenidor de més de 80 l

6

135,18

811,08

FR41AB1B

Subministrament de Broussonetia papyrifera de perímetre de 18
a 20 cm, amb peu masculí, amb l'arrel nua

1

95,90

95,90

FR41B23A

Subministrament de Callistemon de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l, copat a 1,80 mt d'alçada.

0

198,74

0,00

FR41E43B

Subministrament de Casuarina equisetifolia de perímetre de 18 a
20 cm, en contenidor de 50 l

36

160,52

5.778,72

FR42122B

Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

80

163,59 13.087,20

FR42283B

Subministrament de Ceratonia siliqua de perímetre de 18 a 20
cm, en contenidor de 50 l

5

187,00

935,00

FR42482A

Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 16 a 18
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

3

181,23

543,69

FR42561B

Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a
20 cm, amb l'arrel nua

14

87,01

1.218,14

FR42F63B

Subministrament d'Eucalyptus globulus de perímetre de 18 a 20
cm, en contenidor de 50 l

0

229,32

0,00

FM1

Subministrament de Ficus microcarpa (sin. retusa sin. nitida) de
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

5

199,92

999,60

FR43462B

Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

19

142,20

2.701,80

FR434A1B

Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 18 a 20 cm,
amb l'arrel nua

3

105,61

316,83

GBF1

Subministrament de Ginkgo biloba "fastigiata" de perímetre de
18-20 cm, amb peu masculí, en contenidor

15

202,22

3.033,30

FR43681C

Subministrament de Gleditsia triacanthos Sunburst de perímetre
de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua

7

94,67

662,69

FR437P3B

Subministrament de Grevillea robusta de perímetre de 18 a 20
cm, en contenidor de 50 l

11

196,29

2.159,19

FR43813A

Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 16 a 18 cm,
en contenidor de 70 l

96

142,30 13.660,80

FR43943B

Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a
20 cm, en contenidor de 50 l

15

145,12

2.176,80

FR43B41B

Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a
20 cm, amb l'arrel nua

8

107,84

862,72

FR43B61B

Subministrament de Koelreuteria paniculata Fastigiata de
perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua

3

145,18

435,54

Códi

Descripció de la partida

20

FR43G62B

Subministrament de Ligustrum lucidum Excelsum Superbum (L.
japonicum Variegatum) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm
segons fórmules NTJ

3

108,47

325,41

FR44243A

Subministrament de Magnolia grandiflora Galissonnière de
perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l

0

337,29

0,00

FR44422B

Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

87

78,86

6.860,82

MAU1

Subministrament de Melia azedarach " umbraculifera"de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

18

92,22

1.659,96

FR44541B

Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a
20 cm, amb l'arrel nua

4

70,39

281,56

FR44622B

Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima
45,6 cm segons fórmules NTJ

1

145,59

145,59

FR44A22B

Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1

82,32

82,32

Subministrament de Photinia serrulata "Red Robin" de perímetre
16-18, en contenidor de 50 l, copada a 1,80 mt d'alçada

24

205,00

4.920,00

FR47263C

Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 250 a 300 cm,
en contenidor de 30 a 80 l

0

72,70

0,00

PCH1

Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre 18-20, en
contenidor de 80 l, copada a 2,20-2,50 mts.

10

200,87

2.008,70

FR44D22D

Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

20

112,50

2.250,00

FR44F82B

Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea)
de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

24

236,40

5.673,60

FR44F8MY

Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea)
d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 35 l

9

54,04

486,36

FR44J22B

Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

44

174,97

7.698,68

FR451G2B

Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

0

166,41

0,00

FR45481B

Subministrament de Robinia pseudoacacia Frisia de perímetre
de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua

41

63,20

2.591,20

FR45561C

Subministrament de Salix alba Vitellina de perímetre de 20 a 25
cm, amb l'arrel nua

6

73,22

439,32

FR45663B

Subministrament de Schinus molle de perímetre de 18 a 20 cm,
en contenidor de 50 l

0

126,25

0,00

FR45721C

Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 20 a 25
cm, amb l'arrel nua

17

121,97

2.073,49

FR48E83P

Subministrament de Syagrus romanzoffiana (Arecastrum
romanzoffianum) d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, en
contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc

21

585,00 12.285,00

FR45983A

Subministrament de Tabebuia rosea de perímetre de 16 a 18 cm,
en contenidor de 35 l

11

133,11

1.464,21

FR45BJ2B

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

14

127,73

1.788,22

21

FR45C62B

Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

15

95,13

1.426,95

FR45E42B

Subministrament de Zelkova serrata Flekova (Green Vase) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1

142,30

142,30

Partida alçada per la demolició de capa de morter que tapa
provisionalment els escossells, inclòs la càrrega de les restes
generades en big bag i transport a abocador
Partida alçada per la demolició de paviment de panot o asfalt i
base existent que tapa provisionalment els escossells, inclòs la
càrrega de les restes generades en big bag i transport a
abocador
Arrabassament de les soques existents, inclòs la càrrega i
transport a abocador de restes especials

343

40
110

65,00 22.295,00

75,00

3.000,00

95,00 10.450,00

FR611352

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

79

48,93

3.865,47

FR612252

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a
18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

143

54,72

7.824,96

FR612352

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a
25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

478

62,34 29.798,52

FR61225A

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a
18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

0

71,03

0,00

FR622253

Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5
m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al
25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

0

63,42

0,00

Trasplantament dins de nucli urbà d'arbre planifoli de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Incloent la realització de poda de terciat de
l'arbre. A realitzar en 4 tabebuies del C Pompeu Fabra que van
plantades en 4 escossells de 1x1 de Av. Voluntaris Olimpics

0

145,00

0,00
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Tala d'arbre petit o mitjà incloent descàrrega progresiva de copa,
acopi, càrrega i transport a abocador

78

85,00

6.630,00

Tala d'arbre gran, Incloent descàrrega progresiva de copa, acopi
de restes, càrrega i transport a abocador

13

350,00

4.550,00

Reparació de les anelles de degoteig pel reg de l'arbrat, creant
una nova anella per escossell, col.locació dins del sistema de
regatge Rootrain inclosos accessoris totalment muntat i en
funcionament

13

12,50

162,50

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada
en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1
abraçadora regulable de goma o cautxú

136

9,60

1.305,60

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada
en autoclau de secció circular i travesser de mitja canya, de 8 cm
de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació
50 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

527

Tasques d'acabat de plantació en base a recomposar el
paviment transitable existent, col.locant la base d'ull de perdiu
apartada, peces de paviment mixt existent, deixant perfectament
enrasat el tub de regatge i incloent la col.locació de tutor i el retall
que precisa en el paviment

0

95,00

0,00

Subministre i instal·lació de sistema de gran capacitat per al reg
d'escossells amb una entrada de reixa fixa integrada, compost
per tub corrugat de drenatge de DN 60 mm, de P.E.A.D. reciclat
amb tap de plàstic i conector per a tub de degoteig amb peces
conectades mitjançant aletes tipus "Rootrain Urban" de la casa
Greenblue o similar.

374

26,05

9.742,70

Subministrament i col•locació de barrera antiarrels acanalada en
P:E., tipus "Reroot 600" de la casa Green Blue, Instal.lat dins
d'escossell. Inclou la part proporcional de tasques i materials per
a deixar la unitat totalment acabada.

63

88,46

5.572,98

Subministrament i col·locació de baliza reflentant de 800 mm.
d'altura lliure i D100 mm. Realitzada en polimero elastomeric
amb memòria de forma tipo Gorge X-last de Sabacaucho o
similar, acabat color negra i cinta reflectant . Resistent als rajos
UV, a l'impacte, a la flexió completa, a l'abrasió, humitat, temps,
etc., resistència al foc classe segons UNE-EN-ISO 119252:2.002, encastat 20 cm directament al sòl amb encofrat de
formigó, o amb màquina taladradora amb broca de diamant,
morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres
d'enduriment ràpid, inclòs neteja de forat, càrrega i transport de
runa a l'abocador i cànon d'abocament.

7

141,01

987,07

Partida alçada a justificar pel reg amb camió cisterna durant els
dos anys de garantia a partir del moment de plantació (Càlcul
tenint en compte 18 regs per any amb camió cisterna mín 5000
lts, conductor i operari regador,

1

21,28 11.215,92

65.512,8
0 65.512,80
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RESUM
Execució material del suministrament de planta
D.G. I B.I. Del subministrament de planta (19%)
Total sense IVA del suministrament de planta
IVA 10% suministrament de planta

104.362,37 €
19.828,85 €
124.191,22 €
12.419,12 €

TOTAL AMB IVA SUMINISTRAMENT DE PLANTA

136.610,34 €

Execució material de les tasques de plantació

182.913,52 €

D.G. I B.I. Tasques de plantació (19%)
Total sense IVA de la plantació
IVA 21% tasques de plantació

34.753,57 €
217.667,09 €
45.710,09 €

TOTAL AMB IVA TASQUES DE PLANTACIÓ

263.377,18 €

TOTAL AMB IVA

399.987,52 €

NOTA 1.- Els arbres que estan prevista la seva presentació a "arrel nua", en el cas de demanar-se en pa de
terra protegit augmentarà en seu valor en 24 euros (respecte al PEM).
NOTA 2.- Els arbres que està prevista la seva presentació a arrel nua o amb pa de terra, en el cas de
demanar-se la seva presentació en contenidor augmentarà en 45 euros el seu preu unitari (respecte a
PEM).
NOTA 3.- En els preus no previstos en aquesta valoració econòmica es tindrà de referència els preus del
BPJP modificats segons la baixa mitja de l'oferta guanyadora
NOTA 4.- En els preus es trova repercutit el cost derivat del Pla de Seguretat que presentararà el licitador.

La valoració del total de les tasques descrites ascendeix a la quantitat de 399.987,52 euros
(inclòs l’IVA, el benefici industrial i les despeses generals).
Viladecans, a la data de la signatura electrònica
Firmado
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