
Jardineria Rosés Ametller, S.L 

La nostra història 

Aquesta empresa va ser fundada el 1964 per Enric Rosés Salellas. Avui els seus fills Narcís i Xavier 
Rosés Ametller que s'ocupen d'aquesta catalana PIME situada a Palafrugell a Espanya. 

La nostra activitat 

Especialitzada des de més de 47 anys en el paisatgisme us proposem un rang de serveis: 
 

 Construcció i disseny de jardins 

 Manteniment i conservació d'aquests 

 Neteja de boscos 

 Poda  

 Tractaments fitosanitaris 

 
Li oferim una cita gratuïta per ajustar el nostre rendiment al seu pressupost. 

Les nostres garanties de qualitat 

Jardineria Rosés Ametller està certificada ISO 9001 i 14001, també tenim una extensa xarxa de proveïdors de les plantes 
per garantir la qualitat del material vegetal. 
El nostre equip s'ocupa de cada detall. 



Ens serveis 

Disseny i construcció de jardins 

 Disseny del projecte 

 Moviment de terres 

 Preparació del terreny per 

plantar replantar o sembrar. Implantació de gespa. 

 Configuració de la xarxa de reg automàtic 

 Selecció de les espècies vegetals més apropiades 

per a cada jardí; 

 Realització d'escales amb travesses ecològiques, 

tren o de barra d'acàcia; 

 Il luminació de jardins 

 Construcció de murs de contenció i de jardineres 

amb travesses ecològiques i de tren 

 Construcció de rocalles 

Neteja de boscos 

 Desbrossament de finques i espais comuns 

 Compte, recuperació, reforestació d'espais naturals 

Poda 

 Poda d'altura 

 Tala d'arbres 

Treballs especials de jardineria 

 Trasplantament d'arbres exemplars 

 Construcció de fonts, estanys i passejos en 

jardins 

 Instal lació de regs automàtics 

 Tanques metàl.lics de fusta i de bambú 

 Construcció de tarimes, de pantalles 

d'ocultació i de casetes de fusta 

Triturat de restes vegetals 

Manteniment i conservació 

 Manteniment integral de jardins en cases 

unifamiliars o comunitats 

 Sega, perfilat i manteniment de gespa 

 Retall d'arbustos 

 Preparació i abonat de 

terrenys 

Tractaments fitosanitaris 

 Control de plagues i malalties 

 Tractaments selectius per a cada espècie 

vegetal 


