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PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

 

Millora del parc infantil del carrer Països Catalans  

Descripció: Substitució dels elements existents per altres més actuals i nous, aplicació al 

terra de goma cautxú i bona il·luminació. 

Carrer Països Catalans 

En aquest àrea, per tal d’adequar-la cal realitzar una actuació prèvia per tal de reconduir 

les aigües d’escorrentia que actualment desguassen en el parc i provoquen 

l’arrossegament de les sorres. Per resoldre aquesta incidència s’ha previst construir un 

mur que faci la funció de retenir les aigües i de banc, un canal de recollida d’aigües a la 

xarxa de pluvials, 6 bancs, 3 papereres i reposició d’arbrat per 5 tarongers. L’actuació està 

valorada en 19.200 €. S’adjunta plànol. 

En posterioritat a l’execució de l’obra es podrà plantejar la renovació del parc infantil, 

ajustant-lo a l’espai lliure i escollint els elements de jocs garantint les franges de seguretat 

respecte el mobiliari urbà existent. 

A mode orientatiu el cost d’un parc infantil amb elements de jocs de característiques 

similars a les actualment instal·lades oscil·la els 10.000-15.000€ i l’import del paviment 

continu de cautxú és aprox. 53-60 €/m², sent la superfície del parc d’uns 420m². Alhora 

caldria col·locar una tanca per delimitar el parc a la banda del C/ i un rètol informatiu amb 

les normes reguladores d’ús (1 x 1 m) imprès a doble cara, aprox. 300 €/u. 

Un aspecte a considerar pel què fa a la col·locació de paviment continu de cautxú són les 

necessitats de neteja i desinfecció del paviment tou, la qual cosa pot comportar modificar 

el contracte del servei de neteja d’àrees d’esbarjo amb la concessionària actual, GBI 

Serveis, SAU, atès que el requeriment d’atenció d’un i altre paviment és substancialment 

superior, alhora que implica mobilitzar maquinària i RRHH del servei de neteja viària. 

Pel què fa a la il·luminació del sector està prevista la substitució imminent de les 

lluminàries per adequar-les a la normativa vigent. 

TOTAL (IVA inclòs) = 12.500 € (jocs infantils) + 23.730 € (paviment continu de cautxú) 



 
 

PROJECTE ARRANJAMENT PLAÇA PAÏSOS CATALANS: 

 

 

 
                    PLANTA I SECCIÓ DEL MUR/BANC I RECOLLIDA D’AIGÜES D’ESCORRENTIA 


