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CRONOLOGIA DEL PROCÉS DE LA PROMOCIÓ 

Per tal de que el client disposi d’un llistat resum que l’ajudi a comprendre l’ordre en el 

que s’aniran portant a terme tots els passos per a la construcció d’aquestes 6 cases a 

Montjuïc (Girona). Resumint els punts mes importants: 

 

ACTUACIONS PREVIES: 

✓ AVANTPROJECTE 

✓ TOPOGRÀFIC 

✓ GEOTÈCNIC 

✓ GESTIONS PREVIES AMB L’AJUNTAMENT 

✓ GESTIONS PREVIES AMB LES COMPANYIES DE SUBMINISTRAMENTS 

 

FASE DE PROJECTE: 

✓ PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL TERRENY 

✓ PROJECTE DE URBANITZACIÓ DEL CARRER I ESCALES PEATONALS 

✓ PROJECTE EXECUTIU D’EDIFICACIÓ DE LES CASES 

✓ ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

✓ VISATS AL COL.LEGI D’ARQUITECTES 

✓ ENTRADA DE DOCUMENTACIÓ A URBANISME DE L’AJUNTAMENT 

✓ SOL.LICITUD DE LLICÈNCIES D’OBRES (URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ) 

✓ PAGAMENT DE L’AVAL A L’AJUNTAMENT (CONSTRUCTOR) 

 

PREVIS D’OBRA: 

✓ ASSUMEIX I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’ARQUITECTE 

✓ ASSUMEIX I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’ARQUITECTE TÈCNIC 

✓ VISATS AL COL.LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS 

✓ COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

✓ PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

✓ CONCESSIÓ DE LES LLICÈNCIES D’OBRES (AJUNTAMENT) 

✓ PROVISIONALS D’OBRA D’AIGUA I ELECTRICITAT 

✓ CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANÇA D’AUTOPROMOCIÓ (CLIENT, OPCIONAL) 

✓ CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANÇA DE CONSTRUCCIÓ I RESPONSABILITAT 

CIVIL (CONSTRUCTOR) 
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FASE D’OBRA: 

✓ REPARCE.LACIÓ DEL TERRENY 

✓ TANCA PERIMETRAL I SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 

✓ IMPLANTACIÓ D’OBRA 

✓ PLANS DE SEGURETAT I SALUT DELS INDUSTRIALS 

✓ OBRA D’URBANITZACIÓ DEL VIAL I ESCALES PEATONALS 

✓ OBRA D’EDIFICACIÓ DE LES CASES (Veure en document adjunt les fases d’obra 

i les certificacions i pagaments) 

✓ CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS 

✓ CONTROL I SEGUIMENT DE SEGURETAT I SALUT 

✓ CONNEXIONS A SUBMINISTRAMENTS D’AIGUA, ELECTRICITAT, 

TELECOMUNICACIONS I A XARXA DE SANEJAMENT PÚBLIC  

 

FINALS D’OBRA I ENTREGA DE CLAUS: 

✓ CERTIFICAT FINAL D’OBRA (DIRECCIÓ FACULTATIVA) 

✓ CERTIFICAT DE PRIMERA OCUPACIÓ (AJUNTAMENT) 

✓ CEDUL.LA D’HABITABILITAT (GENERALITAT) 

✓ GESTIÓ DE CONTRACTACIONS DEFINITIVES DE SUBMINISTRAMENTS I 

COMPTADORS A LES COMPANYIES (AIGUA, ELECTRICITAT I 

TELECOMUNICACIONS) 
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MEMÒRIA DE QUALITATS D’EDIFICACIÓ DE LES CASES  

 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LES CASES  “A” 

 

Per tant, les prestacions d’eficiència i estalvi energètic dels habitatges de la promoció, 

gaudiran de les màximes prestacions. Un bon disseny, amb un envoltant i unes 

instal·lacions de primera qualitat ho fan possible.  

 

 1. ESTRUCTURA I MURS  

FONAMENTS I MURS  

Sabates aïllades i corregudes de formigó armat. Murs portants i de contenció de terres 

,de les cases i de zona jardí, de formigó armat. Murets de tancament de parcel.la a 

façana principal i primera tramada a sortida de façana posterior, formats per peça 

ceràmica blanca acabada vista. La resta de murets perimetrals de tancament de 

parcel.la a base de bloc de formigó acabat pintat blanc.  

FORJATS 

A planta baixa forjat sanitari de formigó armat.  

A plantes pis forjats reticulats de formigó armat. 

COBERTES 

Sobre forjat reticulat de formigó armat. Coberta plana invertida no transitable acabada 

amb grava, formada principalment per: Formació de pendents amb formigó cel·lular, 

xapa d’anivellació de la superfície, impermeabilització amb doble capa de lamina de 

betum modificat amb polímer de 3 kg/m² i armadura de fibra de vidre, capa separadora 

mitjançant geotèxtil no teixit termosoldat de polipropilè i polietilè, aïllament tèrmic 

format per planxa rígida d'escuma de poliestirè extruït de superfície llisa i cantell 

mitjamossa o encadellat de 80 mm de gruix, capa separador antiadherent i 

antipunxonament, i acabat amb capa de 8 cm de grava solta de cantell rodat de 16 a 

32 mm de diàmetre. 
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2. REVESTIMENTS EXTERIORS  

FAÇANES 

Acabades amb obra vista a base de peça ceràmica tipus Klinker Blanc 5x14x28 cm 

de ceràmiques Mora, Malpesa o similar. 

 

 

FRANGES REFUNDIDES A FAÇANES 

Coincidents en zones de tancaments d’alumini exteriors de les façanes posteriors i 

laterals, amb acabat de planxa d’alumini o d’acer lacat color antracita (pendent de 

indicacions de la Direcció Facultativa) amb consonància amb els tancaments exteriors 

d’alumini (balconeres i finestres). 

 

 

BALCONADES I BARANES 

Balconades d’obra a façana principal, formades per la mateixa peça ceràmica Klinker 

Blanc 5x14x28 cm, que composa la façana. 

Baranes a balconeres de plantes pis de façana posterior i laterals, a base de vidre 

laminat sobre U d’acer inoxidable. 
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3. TANCAMENTS EXTERIORS I  DIVISIONS INTERIORS 

TANCAMENTS EXTERIORS 

D’exterior a interior: Paret exterior de ceràmica vista a una cara de maó perforat de 

14cm de gruix (Klinker Blanc 5x14x28 cm), arrebossat interior amb morter hidròfug, 

aïllament tèrmic i acústic amb panell rígid de llana de roca de 50mm de gruix, 

trasdossat autoportant amb cartró guix sobre estructura metàl·lica d’acer galvanitzat.  

MITGERES ENTRE HABITATGES 

Fulla de 14 cm de maó perforat de 29x14x10cm (gero), aïllament tèrmic i acústic amb 

panell rígid de llana de roca de 40mm de gruix, fulla de 5 cm de gruix de maó foradat 

de 50x20x5 cm, acabat enguixat de 1 cm de gruix, (banda elàstica de 90 mm d'ample i 

10 mm de gruix, de poliestirè expandit elastificat a perímetre de la fulla de peces de 

maó foradat ceràmic per amortiment d'aïllament acústic als sorolls d'impacte). 

CAIXA ASCENSOR I DIVISORIA INTERIOR PLANTA BAIXA 

Paret de 14 cm de maó perforat de 29x14x10cm (gero). 

DIVISIONS INTERIORS 

Divisions interiors amb cartró guix. Doble placa d’acabat a cada cara sobre estructura 

metàl·lica d’acer galvanitzat, aïllament acústic interior. Acabat pintat o enrajolat en 

funció de cada zona. (Plaques hidròfugues a sales humides). 

 

4. REVESTIMENTS INTERIORS 

PARETS 

Parets a totes les zones excepte en banys i cuina, pintat amb dues capes de pintura 

ecològica de color blanc. 

SOSTRES 

Fals sostre de placa de guix laminat sobre subestructura d’acer galvanitzat, acabat 

amb dues capes de pintura ecològica de color blanc.  

BANYS 

Es faran amb rajola de gres de primera qualitat de la casa Peronda, Roca, 

Porcelanosa o similar amb un PVP fins a 40€/m2. Model a escollir per el client. Les 

parets no humides seran amb pintura ecològica de color a escollir.                                               
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5. PAVIMENTS 

PAVIMENTS INTERIORS PLANTES PIS I ESCALES 

Paviments amb gres de primera qualitat de la casa Peronda, Roca, Porcelanosa o 

similars amb un PVP fins a 45€/m2. Model a escollir per el client. 

 

 

 

 

PAVIMENT INTERIOR GARATGE 

Paviment de garatge de formigó acabat vist, llis o imprès (es decidirà conjuntament 

amb la Direcció Facultativa els detalls, color i model d’acabat). 

 

EXTERIORS 

Paviment d’accés a la casa (façana principal) a base de paviment de formigó imprès 

(a decidir), gres per exterior de qualitat de la casa Breinco o similar. Colors i tons 

pendents de definir amb la Direcció Facultativa de l’obra. 

                    

 

NO INCLÒS: Paviment exterior peatonal a façana posterior, terrassa a espai piscina i 

jardí, es valorarà junt amb el pressupost de terrassa exterior amb piscina i 

enjardinament. De tota manera, es preveu un paviment de gres per exteriors de bona 

qualitat, marca Breinco o similar, a escollir per el client.   
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6. FUSTERIES 

FINESTRES I BALCONERES EXTERIORS 

Finestres i balconeres exteriors d’alumini d’alta qualitat amb trencament de pont 

tèrmic, marca CORTIZO o similar. Portaran sistema de microventilació. RAL 7016 

(color antracita, pendent de verificar per part de la Direcció Facultativa). Vidres marca 

Planitherm o similar, 5+5mm exterior / 16mm càmera d’aire / 3+3mm interior, baix 

emissiu. Característiques: Permeabilitat a l’aire Classe 4 / Estanquitat a l’aigua Classe 

E1200 / Resistència al vent Classe C5. 

 

 

 

PERSIANES 

Persianes motoritzades d’alumini lacat i lames amb aïllament. Les caixes de persiana 

seran prefabricades, amb aïllament tèrmic incorporat.  

PORTA EXTERIOR ENTRADA PRINCIPAL 

Porta de seguretat d’entrada a l’habitatge de 80x210 cm amb tauler blindat llis Sapelly 

vernissat o similar, amb marc de pi de 110x35 mm, tapajuntes massissos, frontissa i 

pany seguretat 3 punts ancoratge, tirador i mirilla òptica. 
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PORTA EXTERIOR ENTRADA GARATGE 

Porta basculant articulada de dues fulles, de 4,5 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum 

de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa 

d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa 

registrable, amb guies i pany. Marca comercial Angel Mir o similar. 

 

PORTES INTERIORS 

Portes interiors amb acabat de fusta envernissat de la marca CARRE-HULSTA, 

SATANCA o similar, fulla practicable llisa, marc de galze, tapajunts DM rexapat. Amb 

ferratges i mecanismes d’acer inoxidable. Tot de categoria mitja-.alta. Diferents models 

d’acabat de fusta i de mecanismes a escollir per el client (acabat amb fusta de roure, 

faig, lacat blanc,..). 

ARMARIS 

Encastats folrats, amb perfil de fusta, de la casa CARRE-HULSTA, SATANCA o 

similar. Portes batents de fusta de 19mm amb tiradors encastats i acabat a escollir per 

el client (fusta de roure, faig, lacat blanc,..). Interiors acabats, amb bucs de calaixos, 

lleixes i barra per penjar roba.  

BARANES INTERIORS 

Baranes per interiors, horitzontal o inclinada, amb passamà de fusta de cedre, 

de 90 cm d'alçada. 

 

7. EQUIPAMENTS DE CUINA 

MOBLES DE CUINA 

Mobles de cuina de la casa BRAVA, model Strati o similar (altres models i marques 

equivalents de la mateixa categoria de PVP). Amb diferents composicions, format i 

colors a escollir per el client. Tons des de “grafito mate” fins a diferents composicions 

sutils en tons de beix. Línies rectes, sense tiradors, amb un sistema gola i perfil continu 

que permet l’accés des de qualsevol punt del caixó. Part baixa dels mobles amb 

caixons d’extracció total i sistema de frenat gradual. Els armaris alts porten un sistema 

automàtic d’obertura i tancament, amb un clic, i es tanquen amb suavitat i sense 

esforços. Els electrodomèstics poden anar integrats o vistos. Pica mono cubeta amb 

aixeta d’inox brillant, de disseny. Encimera o banc de cuina de Silestone (tipus Kensho 

acabat volcano o model i colors similars a escollir per el client).   
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ELECTRODOMESTICS 

Vitroceràmica, placa de inducció de la casa BOSCH serie 6 PIJ651FC1E, NEFF 

T36FB20X0  o similar. Amb un PVP tarifa fins a 700€. 

 



MEMÒRIA DE QUALITATS 
PROMOCIÓ DE 6 CASES UNIFAMILIARS “PUIG DE LES ÀLIGUES” 
Girona (Montjuïc) 
 

11 
 

 

 

 

 

Forn, multifunció, BOSCH model HRA5380S1, NEFF model B1ACC2HN0 

o similar, tots amb bons acabats en acer inoxidable. Amb un PVP tarifa fins a 700€.   

 

          

 

Campana decorativa, de la casa BOSCH model DWB98PR50 (843m3/h i 55db), NEFF 

model D95BHM4N0 (739m3/h i 74db) o similar. Amb un PVP tarifa fins a 750€.   
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Microones integrable amb acabats en inoxidable de la casa BOSCH model 

BEL523MS0, NEFF model HLAWD23N0 o similar. Amb un PVP tarifa fins a 400€.   

                       

                                                                

 

8. EQUIPAMENTS A BANYS (SANITARIS) 

SANITARIS 

Lavabos sobre encimera amb moble de la casa DURAVIT model Durastyle, GEMINIS 

model Nepal o similar. Diferents models i tons d’acabat a escollir per el client.  

Aixeta d’inoxidable de la casa TRES model Study, Cuadro o similar. Models per anar 

encastats o sobre lavabo. Amb un PVP tarifa fins a 200€.   

 

       

 

 

Inodor de peu de la casa DURAVIT model Durastyle, PORCELANOSA model Noken 

Acro Compact o similar. 
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BANYERES / DUTXES 

Banyeres per anar encastada o vista de la marca DURAVIT, GALA model Mitta o 

similar. Aixeta cromada o d’inoxidable de la casa TRES model Cuadro termostàtica 

banyera o similar.    

 

            

   Models tipus a encastar                                         Models tipus per anar vistos 

 

Plats de dutxa prefabricats a mida de resina (diferents models a escollir). Aixeta 

cromada o d’inoxidable encastada de la casa TRES model Class dutxa o similar.    
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MAMPARES 

S’inclou mampares de vidre fixe a dutxes i vidre mòbil a banyeres. 

 

9. INSTAL.LACIONS 

CALEFACCIÓ / AIGUA CALENTA SANITARIA / REFRIGERACIÓ 

Instal.lació de sistema de generació de calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració 

mitjançant AEROTÈRMIA DE 16 Kw de potència, d’alta eficiència energètica, amb 

dipòsit acumulador, terra radiant i regulació electrònica amb centraleta digital.  

Aportació d’energia renovable amb captació de solar mitjançant dues plaques a 

coberta.   

 

Marca comercial DAIKIN o similar d’equip d’aerotèrmica.  

 

Marca comercial TRADESA Eurotherm o similar per al terra radiant. 

 

ELÈCTRICA 

APLICS:  

Endolls i interruptors SIMON (model 82) o similar, a escollir per el client. 

 

 

IL.LUMINACIÓ INTERIOR: 

La il·luminació interior de la casa serà amb ulls de bou i downlights LED encastats a 

sostre, segons defineix el projecte executiu. Al garatge s’ha previst lluminàries  
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fluorescents. Típus LUX 502-01 1XMR16 BL / PORTALMAPARAS GU10 DT-GU10 / DICRO 

LED GU10 7W 100º o similar.   

Tires LED a l’interior de l’armari de l’habitació suite. Tipus CINTA FLEX 3,2 F50M 

BL/CALID 24VDC / PERFIL ALUMINI M1 2M / DIFUSOR OPAL PERFIL DF1 / 
FUENTE ALIM TAMW2460 60W 24V o similar. 

IL.LUMINACIÓ EXTERIOR: 

La il.luminació exterior a façanes (no a zona piscina i jardins que es contempla en 

l’annex 1) disposarà de sensors de moviment i rellotge horari programable.  

S’instal·laran aplics exteriors tipus LED a façanes, segons projecte, tipus APL LEDS 

EXT NEMESIS 05-9177-Z5-B8 / BOMB LINIAL LED 5W 3000K 230V R7S 78 o similar.  

 

ANTENA 

Antena terrestre preparada per recepció digital. 

 

10. JARDINS 

Es defineix tot l’apartat de jardineria en l’annex 1 que forma part del pressupost 

d’extres d’obra de piscina, paviment exterior i jardineria. El mur de contenció de terres i 

escales per el canvi de nivells exteriors a la zona de jardins SI ESTÀ INCLÒS en 

aquesta memòria de qualitats.  

 

11. VIDEOPORTER 

Es farà la instal·lació de dos aparells exteriors com a emissors (un a la porta de la 

tanca carrer façana principal i l’altre a la porta de la tanca del carrer de la façana 

posterior) i un aparell interior com a receptor principal. Es recorda que les portes 

blindades no es poden obrir automàticament pel seu pes. 

 

NOTES: 

QUEDA A PART DE L’AVAST D’AQUESTA MEMÒRIA DE QUALITATS DE LES CASES, EL QUE SON: 

PAVIMENTS EXTERIORS DE LA FAÇANA POSTERIOR, PISCINA, ENJARDINAMENT, MURETS I 

ESCALES ZONA JARDÍ I INSTAL.LACIONS EXTERIRORS (REG I IL.LUMINACIÓ EXTERIOR ESPAI 

JARDINS I PISCINA). AQUEST APARTAT ESTÀ DETALLAT I PRESSUPOSTAT EN L’ANNEX 1. 

LA SOCIETAT PROMOTORA / CONSTRUCTORA ES RESERVA EL DRET DE CANVIAR ELS 

MATERIALS ANTERIORS DESCRITS PER ALTRES DE LA MATEIXA CATEGORIA EN FUNCIÓ DE LES 

DISPONIBILITATS DEL MERCAT.  

SI EL CLIENT DESITJA INSTAL.LAR MATERIALS D’ACABATS D’ALTRES MARQUES I MODELS 

COMENRCIALS DE CATEGORIA SIMILAR NO HI HAURÀ CAP INCONVENIENT PER PART DE LA 

CONSTRUCTORA, SEMPRE I QUAN ES PARLI AMB SUFICIENT ANTELACIÓ I HI HAGI 

DISPONIBILITAT EN EL MERCAT. SI EL CLIENT DESITJA INSTAL.LAR MATERIALS D’ACABATS DE 

MES ALTA QUALITAT DE LA QUE ES CONTEMPLA EN AQUESTA MEMÒRIA (BANYS, CUINES, 

AIXETES, ELECTRODOMÈSTICS, ENRAJOLATS, ETC..) S’HAURÀ DE PARLAR AMB SUFICIENT 

ANTEL.LACIÓ AMB LA CONSTRUCNO I CALDRÀ PRESSUPOSTAR, A PART, AQUESTS EXTRES 

D’OBRA.  
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ANNEX 1 

PISCINA / JARDINS / IL.LUMINACIÓ EXTERIOR  
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PISCINA 

 

PISCINA AMB VAS DE FORMIGÓ ARMAT, ESCALA CANTONERA D’OBRA I 

REVESTIMENT D’ACABAT AMB GRESSITE COLOR A ESCOLLIR: 

PISCINA COMPLERTA DE 5 x 2,5 m (12,50 m2 / 15 ml): 

o Excavació i moviment de terres 

o Formació vas gunite de formigó armat (encofrat, armat i injectat de 

formigó gunite) 

o Coronació piscina amb pedra artificial 

o Escala d’obra interior cantonera de quatre graons  

o Unitat de filtració 1520 (filtre 620-bomba de ¾ cv) 

o Boquilla impulsió abs i passamurs diàmetre 50 

o Boquilla aspiració abs i passa murs abs diàmetre 50 

o Desaigua de fons R-200 

o Skimmers  

o Regulació de nivell d’emplenat amb sondes  

o Kit de neteja complert 01-15 a 44-55 

o Producte químic de posta a punt, manual de funcionament i entrega 

piscina 

o Focus subaquàtic LED de baix consum i flux lluminós > 3500 lúmens 

o Instal.lació hidràulica  

o Instal.lació elèctrica i posta a terra 

o Sala de màquines d’obra encastada dins mur de contenció amb porta 

metàl.lica de registre i accés 

o Gestió de residus 

o Gestió documental i normativa 

PVP TOTAL :  26.400 € 

 

OPCIONALS TRACTAMENT PISCINA: 

o Electròlisi Salina d 20 g/h amb control automàtic de ph (cel.lula d’alt 

rendiment)  

o Kit smart sonda per el control automàtic de la producció de desinfectant 

per a l’electròlisi (millor qualitat de l’aigua i estalvi energètic) 

PVP SUBTOTAL: 3.600 € 

 

o Netejafons automàtic integrat amb bomba i 10 boquilles (contribueix a la 

millora de la eficàcia del producte químic de neteja). 

PVP SUBTOTAL: 4.650 € 

 

NOTA: AQUEST ÉS EL RESUM DEL PRESSUPOST PISCINA. ARRIBAT EL MOMENT, ES PASSARÀ 

EL PRESSUPOST DETALLAT AMB ELS PREUS DESGLOSATS.  
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FOTOGRAFIES EXEMPLE DE PISCINES SIMILARS I TONS GRESSITE A ESCOLLIR:  
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JARDINS 

 

ENJARDINAMENT TIPUS MEDITERRANI COMPLERT AMB SISTEMA DE REG 

AUTOMÀTIC D’ESPERCIÓ I GOTEIG: 

 

FORMAT CASA CANTONERA: 

Plantació de tanca vegetal perimetral a la part alta del jardí per crear ocultació amb el carrer. Es 
plantaran photinies red robin d'1 metre d'alçada amb una distància de 80cm entre elles amb 
la seva terra vegetal corresponent. 
 
Plantació de tanca vegetal perimetral veïnal per crear ocultació entre els jardins de la part alta 
de totes les cases. Es plantaran photinies red robin d'1 metre d'alçada amb una distància de 
80cm entre elles amb la seva terra vegetal corresponent. 
 
Plantació de tanca vegetal perimetral veïnal i perimetral lateral per crear ocultació entre els 
jardins de la part mitja i baixa (zona piscina i fins a façana principal). Es plantaran photinies 
red robin d'1 metre d'alçada amb una distància de 80cm entre elles amb la seva terra vegetal 
corresponent. 
 
Sembra de grama amb taco a tots els jardins de la part superior de totes les cases. Zona A. 
Aportació d'una capa de terra bona de 6‐7cm a tota la superfície a sembrar.  
 
Sembra de gespa amb tepes a tots els jardins de la part mitjana darrera les cases. Zona B. 
Aportació d'una capa de terra bona de 6‐7cm a tota la superfície a la col·locació de tepes.  
 
Instal·lació de reg automàtic per aspersió a totes les zones amb gespa i/o grama; més reg 
per goteig als parterres i jardineres. 
Programador per a interior hunter, arqueta encastada al jardí amb electrovàlvules raind bird, 
aspersor i difusors hunter pgp, pgj i srs segons s'escaigui. És dividria en els sectors necessaris 
en cada casa per a un bon funcionament del reg. Tub de goteig techline amb degoters 
autocompensants. 
 
Plantació d’un arbre Liquid Ambar amb un calibre de 14/16 al jardí superior de la casa. 
Aportació de terra bona corresponent per a la plantació. 
 
Plantació d’un arbre de Olivera amb un valor de mercat de 500€ a la zona de gespa al costat 
de la piscina. Acondicionament del forat per a la plantació i drenatge. Aportació de terra bona 
amb nutrients de primera qualitat. 
 
Construcció de jardineres amb ecotravesses, col.locació de tel.la antigerminant per evitar la 
sortida de males herbes i rematat amb escorça de pi. Zones C i D de del jardí. Per tal de fer 
plantació de planta aromàtica i autòctona tipus lavandes, romanís corredes, farigoles, sàlvia. 
 
Plantació d’un arbre Liquid Ambar amb un calibre de 14/16 al jardí inferior de la casa. 
Aportació de terra bona corresponent per a la plantació. 
 
 

PVP TOTAL :  24.000 € 
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FORMAT CASA ENTREMITGERES: 

Plantació de tanca vegetal perimetral a la part alta del jardí per crear ocultació amb el carrer. Es 
plantaran photinies red robin d'1 metre d'alçada amb una distància de 80cm entre elles amb 
la seva terra vegetal corresponent. 
 
Plantació de tanca vegetal perimetral veïnal per crear ocultació entre els jardins de la part alta. 
Es plantaran photinies red robin d'1 metre d'alçada amb una distància de 80cm entre elles 
amb la seva terra vegetal corresponent. 
 
Plantació de tanca vegetal perimetral veïnal per crear ocultació entre els jardins de la part mitja 
i baixa (zona piscina). Es plantaran photinies red robin d'1 metre d'alçada amb una distància 
de 80cm entre elles amb la seva terra vegetal corresponent. 
 
Sembra de grama amb taco a tots els jardins de la part superior de totes les cases. Zona A. 
Aportació d'una capa de terra bona de 6‐7cm a tota la superfície a sembrar.  
 
Sembra de gespa amb tepes a tots els jardins de la part mitjana darrera les cases. Zona B. 
Aportació d'una capa de terra bona de 6‐7cm a tota la superfície a la col·locació de tepes.  
 
Instal·lació de reg automàtic per aspersió a totes les zones amb gespa i/o grama; més reg 
per goteig als parterres i jardineres. 
Programador per a interior hunter, arqueta encastada al jardí amb electrovàlvules raind bird, 
aspersor i difusors hunter pgp, pgj i srs segons s'escaigui. És dividria en els sectors necessaris 
en cada casa per a un bon funcionament del reg. Tub de goteig techline amb degoters 
autocompensants. 
 
Plantació d’un arbre Liquid Ambar amb un calibre de 14/16 al jardí superior de la casa. 
Aportació de terra bona corresponent per a la plantació. 
 
Plantació d’un arbre de Olivera amb un valor de mercat de 500€ a la zona de gespa al costat 
de la piscina. Acondicionament del forat per a la plantació i drenatge. Aportació de terra bona 
amb nutrients de primera qualitat. 
 
Construcció de jardineres amb ecotravesses, col.locació de tel.la antigerminant per evitar la 
sortida de males herbes i rematat amb escorça de pi. Zones C i D de del jardí. Per tal de fer 
plantació de planta aromàtica i autòctona tipus lavandes, romanís corredes, farigoles, sàlvia. 
 
 
 

PVP TOTAL :  14.500 € 
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FOTOGRAFIES EXPLICATIVES D’ARBRES I VEGETACIÓ: 

           

Photinia red robin (tanques perimetrals)                      Arbre Liquid Ambar  

      

Gespa en Tepes                                                              Arbre Olivera mitjana  

     

Plantes aromàtiques mediterrànies 
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IL.LUMINACIÓ EXTERIOR 

 

IL.LUMINACIÓ EXTERIOR A JARDINS, ESPAI PISCINA I FAÇANA POSTERIOR: 

FORMAT CASA CANTONERA: 

2 UT CONTROLADOR CASAMBI TRIAC TRAILING EDGE DIM 150W - 1 
ENCENDIDA MOBIL 

ILUMINACIÓN EXTERIOR EN ZONA GRAMA 

- 3 x TONI APLIQUE/ESTACA NEGRA LED GU10 8W IP65 
- 3 x SPOT SAMS 6.5W SMD OPTIC - GU10 - 3000K - 110 - 480Lm 

ILUMINACIÓN EXTERIOR ZONA PISCINA 

- 2 x TONI APLIQUE/ESTACA NEGRA LED GU10 8W IP65 
- 2 x SPOT SAMS 6.5W SMD OPTIC - GU10 - 3000K - 110 - 480Lm 
- 4 x BALIZA SIROCO IP44 E27 max.14W Antracita 
- 4 x LAMPARA STANDRAD LED STAR E27 8.5w 806LM 2700k 

ILUMINACIÓN EXTERIOR ZONA JARDINERAS Y FACHADA 

- 2 x TONI APLIQUE/ESTACA NEGRA LED GU10 8W IP65 
- 2 x SPOT SAMS 6.5W SMD OPTIC - GU10 - 3000K - 110 - 480Lm 
- 2 x APLIQUE EXTERIOR LED 2*10W 3000K IP65 GRIS OSCURO 

 

PVP TOTAL :  5.200 € 

 

FORMAT CASA ENTREMITGERES: 

2 UT CONTROLADOR CASAMBI TRIAC TRAILING EDGE DIM 150W - 1 
ENCENDIDA MOBIL 

ILUMINACIÓN EXTERIOR EN ZONA GRAMA 

- 3 x TONI APLIQUE/ESTACA NEGRA LED GU10 8W IP65 
- 3 x SPOT SAMS 6.5W SMD OPTIC - GU10 - 3000K - 110 - 480Lm 

ILUMINACIÓN EXTERIOR ZONA PISCINA 

- 2 x TONI APLIQUE/ESTACA NEGRA LED GU10 8W IP65 
- 2 x SPOT SAMS 6.5W SMD OPTIC - GU10 - 3000K - 110 - 480Lm 
- 2 x BALIZA SIROCO IP44 E27 max.14W Antracita 
- 2 x LAMPARA STANDRAD LED STAR E27 8.5w 806LM 2700k 

ILUMINACIÓN EXTERIOR ZONA JARDINERAS Y FACHADA 

- 1 x APLIQUE EXTERIOR LED 2*10W 3000K IP65 GRIS OSCURO 

 

PVP TOTAL :  3.900 € 

 

 


