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1. BREU DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DELS ESPAIS D’ESBARJO PER GOSSOS   

  

El projecte de creació d'un espai d’esbarjo o lleure per gossos es basa en la transformació d'una zona 

de titularitat municipal que actualment no té cap ús públic per un espai tancat d’ús exclusiu per gossos 

amb una superfície de 1200m² que els propietaris o posseïdors de gossos podran utilitzar amb 

l’objectiu principal que les mascotes puguin anar deslligades i fer l'exercici necessari per dur una vida 

saludable. Els gossos poden córrer, jugar i relacionar-se amb altres gossos sense estar lligats.  

La creació d’aquest espai reservat per gossos estarà tancat amb una tanca perimetral i accés amb una 

doble porta batent. A l'interior hi haurà bancs, expenedors de bosses per recollir les femtes i papereres 

suficients per depositar-les. També s’instal·larà una font dissenyada perquè els gossos puguin beure 

sense dificultats. L'àrea d'esbarjo per a gossos disposarà d’una part amb arbres que ombrejaran una 

part. El paviment serà de sauló.  

Es proposa la disposició de 4 o 5  elements per crear un petit circuit d’agility  per fer que els animals 

superin diferents obstacles amb la finalitat de valorar i potenciar la seva intel·ligència i habilitat.  

Dins de la zona d’esbarjo, la normativa aplicable continua essent l’Ordenança municipal de tinença 

d’animals exceptuant el fet de poder tenir el gos deslligat. No obstant al costat de la porta d'accés hi 

haurà rètols que informaran de les obligacions i normes d’ús que tenen els propietaris de gossos dins 

del recinte o espai d’esbarjo.  

 

  

2. LEGISLACIÓ I NORMATIVA   

 

Legislació i normativa en la qual es sustenten les recomanacions per les zones d’esbarjo o lleure 

d’animals.  

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels 

Animals. 

 

 

 

3. APLICABILITAT AL MUNICIPI   

 

Ordenança municipal de Tinença d'Animals de Companyia. 

  

 

 



 

 

4. DISSENY DE L’ESPAI RESERVAT PER GOSSOS   

 

Els espais d’esbarjo per gossos són espais compartits amb àmplies zones d'esbarjo equipades 

d'elements que permetin el joc, l'exercici, el passeig,... En aquests espais també és disposarà de fonts 

on abeurar el gos, bancs per als propietaris i/o posseïdors, bosses per la retirada de les femtes, 

papereres i llum suficient.   

 

 

4.1 UBICACIÓ   

  

La ubicació és un factor de partida estratègic en tant que es busca un espai municipal, que disposi 

d’obres pel benestar dels animals i dels propietaris o posseïdors dels animals. Per  això, des de l’equip 

de govern s’ha proposat la illa de zona verda que hi ha a Can Falguera, entre els carrers de la Perdiu, 

C/del Gaig i C/Rambla del Caganell. La zona té una superfície de 5550 metres quadrats però només 

s’ocupa una part de la parcel·la. Atenent al planejament vigent, aquesta zona municipal té la 

qualificació de Sistemes General Espais Lliures inclòs en PD1, SDv4 Sistema de Parcs urbans (PDU).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 ACTUACIONS PREVISTES  

  

Les principals tasques a dur a terme per condicionar la zona són:  

 

4.2.1 MILLORA DEL TERRENY 

El condicionament del terreny es farà sobre una superfície de solar de 405 m2  i comportarà, la neteja 

i desbrossada, si s’escau, del terreny amb la retirada de restes i possible runa apilada a l’interior. 

Posteriorment el subministrament de terra seleccionada i la seva terraplenada i piconatge al 95% per 

reomplir el desnivell que té el terreny respecte les voreres. Per últim es farà una capa de matxuca de 

15 cm de gruix per evitar que hi surtin males herbes i una capa de 10 cm de gruix de sauló en tota la 

seva superfície, que es compactarà lleugerament. A més a més, s’excavarà un tros del terreny per 

construir una rampa d’accés. 

 

4.2.2 TANCAMENT PERIMETRAL DE LA ZONA (INCLOU LES PORTES D’ACCÉS)  

El tancament de la zona es farà amb un tanca mixta de fusta tractada i fil ferro galvanitzat i lacat, d’una 

alçada aproximada d’1.5 metre. La tanca incorporarà un vestíbul d’entrada amb dues portes batents 

del mateix material que la tanca. La porta d’accés es farà coincidir amb la rampa d’accés que es troba 

al Carrer de la Perdiu i tindrà una amplada de 2m.  

 

4.2.3 INSTAL·LACIÓ D ’ELEMENTS  

S’instal·laran 3 bancs de fusta, 2 papereres de xapa galvanitzada, 2 dispensadors de bosses i una font 

de foneria per a un ús mixta (persones i gossos). 

 

4.2.4 ENJARDINAMENT DE LA ZONA 

L’enjardinament de la zona es farà per un costat aprofitant els arbre que es troben dintre del solar, 

fent una esporgada de les branques baixes i fent una neteja de les branques seques existents. També 

inclourà la tala d’arbres morts i, en cas que sigui necessari, el trasplantament, d’algun petit arbre que 

es trobi dins la zona d’actuació.  

 

4.2.5 ESCOMES D’AIGUA  

Les instal·lacions que s’hauran de dur a terme són la formació d’una escomesa d’aigua potable per la 

font, amb tub de PE diàmetre 32-50 mm amb trampa per vàlvula, muntatge de compacte i comptador, 

la formació d’un desguàs amb tub de PVC diàmetre 75 mm connectat a la xarxa de pluvials del carrer 

o (si no és possible) la formació d’un pou de grava i l’extensió de la xarxa d’aigua neta perquè arribi 

fins la font (com indica el plànol). 



 

 

4.2.6 INSTAL·LACIÓ DEL CARTELL AMB LES NORMES DÚS DE LA ZONA  

S’instal·larà a l’entrada del parc un cartell explicatiu amb les recomanacions i normes de l’espai 

reservat per gossos. 

4.2.7 INSTAL·LACIÓ DELS ELEMENTS DEL CIRCUIT PER GOSSOS   

Es proposa la disposició de 4 o 5 elements per crear un petit circuit: 

- Un Tub. 

- Una pasarel·la elevada amb rampes als extrems. 

- Un pals de slalom. 

- Una roda de salt. 

4.2.8 INSTAL·LACIÓ DELS ELEMENTS DIL·LUMINACIÓ AL RECINTE (AJUNTAMENT) 

Es farà un estudi lumínica per valorar les necessitats que hi ha al zona i si cal instal·lar nous fanals que 

il·luminin el recinte tancat o si amb els tres fanals que hi ha a la via pública, serà suficient.  

S’afegirà una col·lumna de llum amb dos focus led fora del recinte, al centre de la illa d’actuació (tal i 

com indica el plànol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. AMIDAMENT 

 

  



reparació i manteniment voreres Palau-solità i Plegamans

AMIDAMENTS Data: 20/12/18 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  MILLORA DEL TERRENY

1 F22113L2ST m2 Adequació de la superfície de terreny: neteja, esbrossada i excavació 25cm per a caixa de paviment de la zona
de jocs. Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i runes barrejades a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10km.
- repàs i piconatge de caixa de paviment
- subministrament d'una capa de matxaca en tota la seva superfície d'un gruix de 15cm lleugerament
compactada
- subministrament d'una capa de sauló en tota la seva superfície d'un gruix de 10cm lleugerament compactada

AMIDAMENT DIRECTE 406,000

2 F221ST10 m3 Excavació de terres, amb mitjans mecànics, per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny (excepte
roca), mesurat sobre perfil. Càrrega i transport a l'abocador incloses taxes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplenada accés 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
2 Llosa rampa 16,500 2,000 0,200 6,600 C#*D#*E#*F#
3 Línia elèctrica 0,067 30,800 2,064 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,164

3 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplenada accés 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
2 Llosa rampa 16,500 2,000 0,200 6,600 C#*D#*E#*F#
3 Línia elèctrica 0,067 30,800 2,064 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,164

4 F9G1C243 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3.5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa y plataforma 16,500 2,000 0,200 6,600 C#*D#*E#*F#
2 Vorera nova 13,100 0,200 2,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,220

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  TANCAMENT PERIMETRAL OBRA

1 F6A15600ST m Tancament perimetral de la zona (inclou les portes d'accés):
- Subministrament i muntatge de tanca doble torsió galvanitzada i plastificada, 1'5m altura vista:
· Pilars metàl·lics galvanitzats per empotrar
· Malla reticular galvanitzada i plastificada de 1,5m d'alçada
· Filferro, grapes i carraques
· Transport del material
· Muntatge del material
· Pilars formigonats
· Instal·lació de la porta doble

EUR



reparació i manteniment voreres Palau-solità i Plegamans

AMIDAMENTS Data: 20/12/18 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS

1 FQST0000 u Instal·lació d'elements:
-instal·lació de 3 bancs de fusta reciclada
-instal·lació de 2 papereres
-instal·lació de de 2 dispensadors de bosses
-instal·lació d'una font de foneria per a un ús mixta (persones i gossos) (P-3)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  ENJARDINAMENT DE LA ZONA

1 F21RCM01ST ut Esporgada de les branques baixes i neteja de les branques seques existents i tal·la d'arbres morts.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  ESCOMESA D'AIGUA

1 ED116871 m Escomesa d'aigua:
- formació duna escomesa d'aigua potable per la font amb tub de PE diàmetre 32-50mm fins a vorera
- formació d'un desguàs amb tub de PVC diàmetre 75mm connectat a la xarxa de pluvials del carrer o d'un pou
de grava

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ED11ST m Suministrament i instal.lació:
- Indiv. amb comptador de 15mm
- Arqueta comptador
- Tub de connexió a l'arqueta interior amb la font (500€)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  INSTAL·LACIÓ DE CARTELLS

1 FBB4A000ST u Instal·lació de cartell informatiu sobre tinença d'animals a l'espai per a gossos mod. normalitzat per l'ajuntament,
col·locat sobre un poste metàl·lic i un dau de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ JOCS

EUR



reparació i manteniment voreres Palau-solità i Plegamans

AMIDAMENTS Data: 20/12/18 Pàg.: 3

1 FQAM11T0ST u Suministrament jocs per a gossos:
- un plataformes
- una passarel·la elevada amb rampes als extrems
- un pals de slalom
- una roda de salt
- un salt

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FQAM11ST u Instal.lacio jocs per a gossos:
- un plataformes
- una passarel·la elevada amb rampes als extrems
- un pals de slalom
- una roda de salt
- un salt

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  ENLLUMENAT

1 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia elèctrica 0,067 30,800 2,064 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,064

2 FHM11N22ST u Columna de 12 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó, amb 2ut Benito ILLI03233 ELIUM PROYECTOR 32 LED @700mA 71W 4000K

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



 

 

6. PRESSUPOST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ALTRES INFORMACIONS INTERÈS   

 

  



reparació i manteniment voreres Palau-solità i Plegamans

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 22.371,44

Subtotal 22.371,44

21 % IVA SOBRE 22.371,44............................................................................................... 4.698,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 27.069,44

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-SET MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS )



 

 

8. ANNEXOS  

 

Annex 1 Plànol de situació 

Annex 2 Proposta de plànols de la zona d’esbarjo de gossos   

Annex 3 Plec de Condicions Generals, Tècniques i Particulars   

Annex 4 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut   
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