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Els Pous del Duc estan situats a la població de Montmeló, al marge esquerre del riu Congost dins
el polígon Industrial riera Marsà i són un dels punts d’entrada al Turó de les Tres Creus.

1. INTRODUCCIÓ
El present document parteix d’una adaptació a nivell d’objectius, àmbit i pressupost del Projecte
d’ordenació dels entorns dels Pous del Duc a l’entrada al Parc del Turó de les Tres Creus, del
març del 2012 redactat per Naturalea Conservació, S.L.
L’entrada sud-occidental al Turó de les Tres Creus des del municipi de Montmeló circula entre
polígons industrials i vies de comunicació lineals. Aquest fet, evoca l’espai a una
despersonalització important que a més desvincula totalment el nucli urbà de l’espai forestal del
Turó de les Tres Creus.

Dades de localització:
Coordenades: 437863,34m E / 4600344,84m N
Elevació: de 72 a 88 m s.n.m.

La presència de parcs o zones forestals properes als nuclis urbans, on la gent pugui accedir-hi
còmodament a peu des de casa seva, és cada vegada més una línia de treball que es persegueix,
des dels municipis situats en grans àrees urbanes, com a clara millora de la qualitat de vida dels
seus habitants. Es necessiten espais de lleure i contacte amb la natura propers, que evitin el
desplaçament en vehicle privat i que permetin un lleure de qualitat.
En el cas del Turó de les Tres Creus a l’entrada des de Montmeló, hi ha un clar valor afegit que és
la presència de les restes arqueològiques dels Pous de glaç del Duc. Així, l'ordenació d’aquesta
àrea d’entrada, s’ha fet entorn als pous de glaç presents, potenciant-los i permetent la seva
interpretació.
Però l’entorn dels Pous del Duc és també l’entrada principal al jaciment de Mons Observants tant
pels veïns de Montmeló com d’aquells que vulguin accedir a la zona amb transport públic ja que
l’estació RENFE Montmeló és propera a la zona.

Imatge aèria de la zona d’actuació (marcada en taronja) entre el Turó de les Tres Creus a l’est i el nucli urbà
de Montmeló a l’oest, resseguit pel riu Congost
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2. PROPOSTA TÈCNICA DE LA FASE 1

Actuació 2 Senyalització.
Materials diversos per posar en valor a afavorir interpretació dels Pous del Duc.

Actuació 1 Restauració dels pous de Glaç del Pou del Duc

Treballs consistents en netejar d’herbàcies els murs i empedrats consolidant l’estructura actual.
Restauració dels murs malmesos. Creació d’un perímetre amb geotèxtil camuflat amb grava de
pissarra que eviti la colonització de l’espai per herbàcies i en gestioni els escorrentius.
Descripció

Amidaments

Restauració i conservació estructures arqueològiques dels pous

un

Descripció

Amidaments

Il·lustracions funcionament pous de glaç i producció del gel,
disseny i maquetació

un

Suport dels plafons en acer corten model Can Tacó

un

Gravat dels plafons sobre plaques de trespa de 10 mm de gruix,
color marró i acabat satinat

un

Actuació 3 Delimitació dels marges del Pou del Duc amb fusta tractada i aportació
de graves, i arranjament del tancament actual.
Es tracta de consolidar els entorns dels pous per evitar el creixement de plantes que amb les
seves arrels puguin afectar l’estructura, posant un geotèxtil delimitat per les estructures
arqueològiques, i un tornejat, deixant entre aquests un espai de l’ordre de 0,5 m amb graves amb
un gruix de 0,2 metres.
Descripció

Amidaments

Delimitació dels marges amb un pal tornejat de 12 cm
de fusta tractada

54 m

Graves 15-30mm

5,4 m3

Actuació 4 Moviments de terres i terraplenat
Treballs consistents en ordenar els entorns del Pou del Duc diferenciant el vial del marge del
Congost, el sender de circumval·lació del Turó de tres Creus i els entorns dels pous.

Descripció

Amidaments

Terraplenat per tal de definir la nova morfologia de l’espai
entre aquest i la carretera del riu.
Terraplenat per tal de definir la nova morfologia de l’espai
entre els pous i la futura zona amb grades

42m3

Sembra d’herbàcies

5

79.2m3
108 m2
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Esquema dels espais amb moviments de terra proposats.

Actuació 6 Ordenació de l’accés
L’accés a l’esplanada dels pous ha de destacar respecte la resta, és a dir, l’usuari ha de tenir la
sensació de que està entrant en un nou espai amb característiques singulars i desvinculat de
l’entorn industrial. Per aquest motiu es crearan dos tòtems d’entrada seguint el model constructiu
de gabions amb “mallasso” electrosoldat reomplerts amb pedra llicorella, que donin la benvinguda
a l’espai. L’estructura permetrà també la instal·lació d’un plafó metàl·lic informatiu o d’interpretació
de l’entorn.
L’espai estarà tancat als vehicles rodats amb dos pilones de fusta tractada situades entre tòtems,
deixant la possibilitat de trànsit als vehicles de servei o de manteniment.

Model de tancament amb pilona de fusta tractada extraïble

Descripció
Creació de dos tòtems de 2m d’alçada (0.5m dels quals seran
els fonaments) i 1x1m de secció per marcar l’inici de l’àrea del
Turó de les 3 Creus. S’utilitzarà “mallasso” electrosoldat de
12mm de diàmetre i ulls de 15x15cm. Volum de pedra llicorrella
1.5m3.

Actuació 5 Creació d’un aparcament per bicicletes
Instal·lació d’un aparcament per bicicletes.

Pilona extraïble de fusta tropical amb protecció fungicida,
insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000 mm
d'alçària i de 150x150mm, ancorada amb dau de formigó
(P - 19)

Descripció

Amidaments

Subministra i instal·lació de aparcament de bicicletes de 5 places

2 un

Disseny, subministrament i instal·lació d’una placa informativa
de 80x80cm a un dels tòtems.

7

Amidaments

2 ut.

2 ut.

1 ut.
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Actuació 7 Muntatge de serveis mínims pels visitants: bancs i font
A part de la creació de les grades que poden servir com a punt de reunió i estada al voltant dels
pous, està previst la instal·lació de bancs. Aquest mobiliari estarà integrat amb la resta d’elements
constructius utilitzats (gabions de “mallasso” reomplerts amb llicorella i respatllers amb pals
tornejats de fusta tractada.
Intervencions per a la instal·lació de bancs model Can Tacó
Amidaments
Base amb gabió de “mallasso” electrosoldat de 12mm de diàmetre i ulls de
15x15cm. 4 línies de llates de fusta amb contos polits de 8x3x170cm per millorar el
confort en seure. Respatller amb rolls tornejats de fusta tractada de 8cm de diàmetre
tallats per la meitat i ancorats dins el gabió. Es respecten les dimensions
ergonomètriques segons esquema.
Dimensions generals: de 1.7m de llargada (3 persones), 0.4m d’altura de seient,
0.4m d’alçada de respatller amb inclinació respecta la base de 105º.
Esquemes dels bancs model Can Tacó

Descripció

Amidaments

Banc tipus 1: banc segons característiques descrites amb respatller
format per 10 pals tornejats de 8cm de diàmetre tallats per la meitat

1ut

Banc tipus 2a i 2b: banc segons característiques descrites amb
respatller format per 5 pals tornejats de 8cm de diàmetre tallats per la
meitat.
Subministra e instal·lació de Font Dogi pintada en color oxirón i barnis
protector. Amb dos aixetes independents que permet l’ús de persones
i animals amb suplement en corten



Actuació 8 Vegetació dels talussos entre camins i esplanada
2ut

A l’espai generat entre el sender que uneix la futura passarel·la i l’esplanada dels pous, es
plantaran espècies mediterrànies que s’adaptin a la zona i requereixin el mínim de manteniment.

1 ut

La combinació d’espècies perennes i caduques permetrà gaudir de l’espai durant tot l’any.
Tanmateix, les espècies arbustives crearan un sotabosc i ajudaran a consolidar els talussos
generats.
La zona de l’esplanada de la font concentra els àlbers i l’aloc. Aquestes espècies, tenen un major
requeriment d’aigua fet que comporta la necessitat de reconduir-hi les aigües d’escorrentiu
superficial.

9

Descripció

Amidaments

Plantació arbres 16-18cm de perímetre i 300-350cm alçada

10 ut

Plantació arbustiva en C3

161ut
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3. PRESUPOST
Vegetació als talussos
Plantació arbòria
Quercus ilex subs ilex en pa de terra amb guix de 16-18cm de
diàmetre i 250-300m d’alçada
Quercus humilis en pa de terra amb guix de 16-18cm de
diàmetre i 250-300m d’alçada
Populus alba amb arrel nua de 16-18cm de perímetre i 300350cm alçada
Plantació arbustiva (1ut/m2)
Viburnum tinus (C3-5L 60-80cm)
Rhamnus alaternus (C3-5L 60-80m)
Vitex agnus-castus (C3-5L 60-80cm)
Myrtus communis (C3L 20-25cm)
Pistacea lentiscus (C3-5L 60-80cm)

Amidaments
FASE 1
A1

2 ut.

Un
Restauració dels pous de Glaç del Pou del Duc
1) Restauració i conservació estructures
arqueològiques dels pous

preu

cost
3.993,00 €

1,00

3.993,00 €

3.993,00 €

5 ut
A2

3 ut.
38 ut.
48 ut.
26 ut
29 ut.
20 ut.

A3

A4

A5

A6

11

2) Senyalització:
Il·lustracions funcionament pous de glaç i
producció del gel
Disseny i maquetació
Suport dels plafons en acer corten model Can
Tacó
Gravat dels plafons sobre plaques de trespa de
10 mm de gruix, color marró i acabat satinat

3.644,34 €
1,00

1.800,00 €

1.800,00 €

1,00

347,11 €

347,11 €

1,00

419,01 €

507,50 €

1,00

989,74 €

989,74 €

Delimitació dels marges del pou del Duc amb
fusta tractada i aportació de graves,
arranjament del tancament actual.
m Delimitació dels marges amb un pal tornejat de
12 cm de fusta tractada

54,00

48,14 €

2.599,56 €

m3 Aport graves 15-30mm

5,40

52,80 €

285,12 €

Moviments de terres i terraplenat
m3 Terraplenat per tal de definir la nova
morfologia de l’espai entre aquest i la carretera
del riu.
m3 Terraplenat per tal de definir la nova
morfologia de l’espai entre els pous i la futura
zona amb grades
m2 sembra manual
Creació d’un aparcament per bicicletes
Subministra i instal·lació de aparcament de
bicicletes de 5 places

2.884,68 €

6.698,76 €

42,00

56,20 €

2.360,40 €

79,20

52,80 €

4.181,76 €

108,00

1,45 €

156,60 €
1.977,74 €

2,00

988,87 €

1.977,74 €

Ordenació de l’accés
Creació de dos tòtems de 2m d’alçada (0.5m
dels quals seran els fonaments) i 1x1m de secció
per marcar l’inici de l’àrea del Turó de les 3
Creus. S’utilitzarà “mallasso” electrosoldat de
12mm de diàmetre i ulls de 15x15cm. Volum de
pedra llicorrella 1.5m3.
Pilona extraïble de fusta tropical amb protecció
fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció
quadrada, de 1000 mm d'alçària i de
150x150mm, ancorada amb dau de formigó

2,00

1.154,63 €

2.540,19 €

2,00

288,78 €

635,31 €

Disseny, subministrament i instal·lació d’una
placa informativa de 80x80cm a un dels tòtems.

1,00

836,18 €

919,80 €

4.095,30 €
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A7

Muntatge de serveis mínims pels visitants:
bancs i font
Banc tipus 1: banc segons característiques
descrites amb respatller format per 10 pals
tornejats de 8cm de diàmetre tallats per la meitat.

A8

Banc tipus 2a i 2b: banc segons característiques
descrites amb respatller format per 5 pals
tornejats de 8cm de diàmetre tallats per la meitat.
Subministra e instal·lació de Font Dogi pintada
en color oxirón i barnis protector. Amb dos
aixetes independents que permet l’ús de
persones i animals amb suplement en corten
Vegetació dels talussos entre camins i
esplanada

4.511,49 €

1,00

984,19 €

1.082,61 €

2,00

848,92 €

1.867,63 €

1,00

1.561,25 €

1.561,25 €
4.603,80 €

Quercus ilex subs ilex en pa de terra amb guix de
16-18cm de diàmetre i 250-300m d’alçada

2,00

230,28 €

460,55 €

Quercus humilis en pa de terra amb guix de 1618cm de diàmetre i 250-300m d’alçada

5,00

151,25 €

756,25 €

Populus alba amb arrel nua de 16-18cm de
perímetre i 300-350cm alçada

3,00

68,91 €

206,73 €

Plantació arbres

10,00

113,29 €

1.132,92 €

Suministre de Viburnum tinus (C3-5L 60-80cm)
38,00
Suministre de Rhamnus alaternus (C3-5L 6080m)
48,00
Suministre de Vitex agnus-castus (C3-5L 6080cm)
26,00
Suministre de Myrtus communis (C3L 20-25cm)
29,00
Suministre de Pistacea lentiscus (C3-5L 6080cm)
20,00
Plantació arbusts
161,00

4,37 €

165,99 €

5,01 €

240,45 €

4,13 €

107,28 €

4,17 €

121,06 €

4,30 €

85,91 €

8,24 €

1.326,66 €

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

32.409,11 €
21%

6.805,91 €
39.215,02 €
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1. INTRODUCCIÓ

2. PROPOSTA TÈCNICA DE LA FASE 2

El present document parteix d’una adaptació a nivell d’objectius, àmbit i pressupost del Projecte
d’ordenació dels entorns dels Pous del Duc a l’entrada al Parc del Turó de les Tres Creus, del
març del 2012 redactat per Naturalea Conservació, S.L.

3.1 Detalls executius de la fase 2

L’entrada sud-occidental al Turó de les Tres Creus des del municipi de Montmeló circula entre
polígons industrials i vies de comunicació lineals. Aquest fet, evoca l’espai a una
despersonalització important que a més desvincula totalment el nucli urbà de l’espai forestal del
Turó de les Tres Creus.
La presència de parcs o zones forestals properes als nuclis urbans, on la gent pugui accedir-hi
còmodament a peu des de casa seva, és cada vegada més una línia de treball que es persegueix,
des dels municipis situats en grans àrees urbanes, com a clara millora de la qualitat de vida dels
seus habitants. Es necessiten espais de lleure i contacte amb la natura propers, que evitin el
desplaçament en vehicle privat i que permetin un lleure de qualitat.
En el cas del Turó de les Tres Creus a l’entrada des de Montmeló, hi ha un clar valor afegit que és
la presència de les restes arqueològiques dels Pous de glaç del Duc. Així, l'ordenació d’aquesta
àrea d’entrada, s’ha fet entorn als pous de glaç presents, potenciant-los i permetent la seva
interpretació.
Però l’entorn dels pous del Duc es a més l’entrada principal al jaciment de Mons Observants tant
pels veïns de Montmeló com d’aquells que vulguin accedir a la zona amb transport públic ja que
l’estació RENFE Montmeló es propera a la zona.

Actuació 1 Creació d’una pantalla acústica al vent i banc de llavors
Un primer objectiu de la plantació és crear una pantalla acústica que millori l’aïllament de
l’esplanada dels Pous del Duc respecte les línies ferroviàries que hi circulen. Amb aquest objectiu
es plantaran xiprers que a la vegada permetran identificar des de la distància un espai rellevant,
focalitzant la vista cap el seu interior i cap a l’espai forestal del Turó de les tres Creus. A més, els
xiprers permeten generar la idea de transició entre la zona més urbana i la zona arqueològica.
Es realitzaran forats de plantació de 0.8x0.8x0.8m. Un cop realitzats s’abassegarà la terra a les
parets del forat que pugui haver-se compactat amb la utilització de maquinària.
Caldrà substituir un 50% del sòl extret del forat per terra vegetal de textura franco-sorrenca amb
un contingut mínim de matèria orgànica del 3 %.
Es realitzarà el terraplenat del forat amb la terra millorada, incorporant 5 kg/arbre de compost amb
un contingut mínim de matèria orgànica d’un 40% i 5.4 % d’àcids húmics i 250 gr/arbre d’adob
químic complex del tipus 12-12-17-2 Mg.
Per recollir l’aigua d’escorrentiu es construirà un escocell d’un diàmetre d’1 m i 20 cm de
profunditat. S’instal·laran tutors de fusta de castanyer de diàmetre 80 mm, amb cinta tèxtil
ajustable.

Descripció
Subministrament i plantació de Cupressus semprevirens
amb C40 i 250/300cm alçada. (1arbre/2.5m.l.)
Millora del sòl dels forats de plantació amb aport de terra
vegetal i adob
Formació d’escocell i tutoratge amb fusta de castanyer
de 80mm de diàmetre i 2.5m de llargada.

3

Amidaments
15 ut
4.4 m3
15 ut.
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Actuació 2 Reg de les plantacions

Actuació 4 Creació d’un punt d’estada.

Les espècies que es plantaran estan adaptades a climes mediterranis i per tant els requeriments
hídrics són mitjos o baixos. Abans que la planta estigui ben desenvolupada i adaptada a la zona
caldrà fer regs periòdics. Aquests regs es concentraran els 2 primers anys, essent necessaris un
mínim de 12 regs per any entre els mesos de maig i octubre, amb possibles variacions en funció
de les condicions meteorològiques del moment.

Instal·lació de bancs model Can Tacó en terreny amb aflorament de roca mare.

Descripció

Amidaments

Ubicació de boques de reg de 1’’1/2 racor Barcelona estandard.

3 ut

Realització de regs durant el primer any

6ut.

Base amb gabió de “mallasso” electrosoldat de 12mm de diàmetre i ulls de 15x15cm. 4 línies de
llates de fusta amb cantos polits de 8x3x170cm per millorar el confort en seure. Respatller amb
rolls tornejats de fusta tractada de 8cm de diàmetre tallats per la meitat i ancorats dins el gabió. Es
respecten les dimensions ergonomètriques segons esquema.
Dimensions generals: de 1.7m de llargada (3 persones), 0.4m d’altura de seient, 0.4m d’alçada de
respatller amb inclinació respecta la base de 105º.

Actuació 3 Millora del camí d’accés al Turó de les Tres Creus
Actualment aquest camí està delimitat per una tanca metàl·lica que el separa de l’estació elèctrica.
L’objectiu del sender és unir la zona d’entrada i dels Pous del Duc amb l’interior del turó de les
Tres Creus.

Descripció

Amidaments

Piconatge i anivellat de la plataforma amb mitjans mecànics.

94 m2

Banc tipus 1: banc segons característiques descrites amb
respatller format per 10 pals tornejats de 8cm de diàmetre
tallats per la meitat
Banc tipus 2a i 2b: banc segons característiques descrites
amb respatller format per 5 pals tornejats de 8cm de diàmetre
tallats per la meitat.

1ut

2ut

La proposta consisteix en crear una nova base de formigó tintat de forma que enllaci des del camí
d’entrada al punt on surt el sender cap a Mons Observans des del sender formigonat.
Descripció

Amidaments

capa de formigó tintat aplicat un cop gravat el formigó interior en un
espai de 370.3 m2.

25,921 m3

Esquemes dels bancs model Can Tacó

Vista actual del sender d’accés a Can Tacó
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Actuació 5 Nova obertura per vianants a la tanca d’accés a Monts Observans i
muntatge d’una tanca de protecció.

Detall del tancament de l’accés a Monts Observans:
Actualment

Barana de seguretat en el frontal de la bassa.
Descripció

Amidaments

Subministrament i instal·lació de tanca de fusta tractada amb
pals verticals de 10 cm diàm cada 2 metres i horitzontals de
8 cm de diàm. Un continu a la part superior i un a mitja alçada;
seguint el model de les tanques de la finca

22 m

Millora de l’estructura de l’entrada

1ut

Detall de la tanca:

Proposta
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Actuació 6 Plantació d’arbres a l’entrada del camí
Per acompanyar el pas i facilitar ombra al camí es proposa plantar un arbre cada 7 metres al llarg
de 70 metres de camí.
Descripció

Amidaments

Plantació Quercus humilis en pa de terra amb guix
de 16-18cm de diàmetre i 250-300m d’alçada

10 ut

Actuació 7 Consolidació dels talussos entre els Pous del Duc i el riu Congost
Per acabar d’endreçar l’entorn entre el jaciment, la muntanya i talussos caldrà consolidar els
talussos. El talús generat sota la línia de xiprers també anirà protegit per evitar que caigui material
del talús al futur vial.
La protecció es farà mitjançant la instal·lació de ret de coco i una sembra d’espècies herbàcies a
raó de 35 gr/m2. En el baixant d’escorrentiu es proposa una cuneta de drenatge de 3m2 on es
connectaran tubs exsudant que regiran tots els talussos especialment sota les infraestructures.
Sota d’aquestes es proposa plantar 3 línies de heures.

Descripció

Amidaments

Ret orgànica tipus 100% coco, de 700 g/m2, col.locada en un
terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una
llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes de ferro
corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm,
amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa
superior de fixació.

820 m2

m2 Sembra manual

820 m2

Tub exsudant

77.2 m

Depressió de recollida d’escorrentiu: Excavació de rasa de fins
a 3 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del
material excavat. Pedra granítica de 0.4m3, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita

9 m3

Subministra i plantació de d'Hedera helix d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 3 l (P - 39) en tres línies a raó
d'un exemplar cada 0,5 m sota dels ponts.

156 un

Esquema de la intervenció: en verd talús a tractar en vermell tubs exudants
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3. PRESSUPOST
A7
FASE 2

A1

Creació d’una pantalla acústica al vent i banc de
llavors
Subministrament i plantació de Cupressus
semprevirens amb C40 i 250/300cm alçada.
(1arbre/2.5m.l.)

15,00

m3 Millora del sòl dels forats de plantació amb aport
de terra vegetal i adob

4,40

3.639,20 €

A2

Formació d’escocell i tutoratge amb fusta de castanyer
de 80mm de diàmetre i 2.5m de llargada.
15,00
Reg de les plantacions

A3

Ubicació de boques de reg de 1’’1/2 racor Barcelona
estandard.
3,00
Realització de regs durant un any després de la
plantació.
6,00
Millora del camí d’accés al Turó de les Tres Creus
Capa de 7 cm de formigó tintat aplicat un cop gravat el
formigó interior en un espai de 370,3 m2.
25,92

A4

A5

A6

Creació d’un punt d’estada
m2 Piconatge i anivellat de la plataforma amb mitjans
mecànics

94,00

Banc tipus 1: banc segons característiques descrites
amb respatller format per 10 pals tornejats de 8cm de
diàmetre tallats per la meitat.

1,00

221,77 € 3.326,53 €
41,65 €
8,63 €

Suministre i plantació de d'Hedera helix d'alçària de 80
a 100 cm, en contenidor de 3 l (P - 39) en tres línies a
raó d'un exemplar cada 0,5 m sota dels ponts.
156,00

183,26 €
129,41 €
4.759,42 €

217,97 €

653,92 €

684,25 € 4.105,50 €
4.276,97 €
165,00 € 4.276,97 €
2.822,28 €
1,96 €

184,57 €

967,92 €

967,92 €

Banc tipus 2a i 2b: banc segons característiques
descrites amb respatller format per 5 pals tornejats de
8cm de diàmetre tallats per la meitat.
2,00
834,89 € 1.669,78 €
Nova obertura per vianants a la tanca d’accés a Monts Observans i muntatge d’una
tanca de protecció.
m Subministrament i instal·lació de tanca de fusta
tractada amb pals verticals de 10 cm diàm cada 2
metres i horitzontals de 8 cm de diàm. Un continu a la
part superior i un a mitja alçada; seguint el model de
les tanques de la finca

22,00

124,65 € 2.742,30 €

Millora de l’estructura de l’entrada

1,00

481,88 €

Consolidació dels talussos entre els Pous del Duc i
el riu Congost
Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada
300 g/m2, col.locada en un terreny preparat amb un
pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de
talús inferior a 4 m, fixada amb grapes d'hacer
corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de
20-10-20 cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part
proporcional de rasa superior de fixació.
850,00
m2 sembra manual
850,00

m3 Depressió de recollida d’escorrentiu: Excavació de
rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat.
Pedra granítica de 0.4m3, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita
Subministre e instal·lació de tub exudant

9,00
77,20

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

11.529,51 €

5,71 € 4.855,20 €
1,73 € 1.466,68 €

12,26 € 1.912,09 €

121,19 € 1.090,71 €
28,56 € 2.204,83 €
32.853,24 €

21%

6.899,18 €
39.752,42 €

3.224,18 €

481,88 €

Plantació d’arbres a l’entrada del camí

2.601,70 €

Quercus humilis en pa de terra amb guix de 16-18cm
de diàmetre i 250-300m d’alçada

10,00

148,75 € 1.487,50 €

Plantació arbres

10,00

111,42 € 1.114,20 €
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