
8. PRESSUPOST (v. Full excel adjunt) 

 

De l’aplicació als amidaments dels preus inclosos als quadres de preus del pressupost, 
justificats en el document n.º 3 "Pressupost”: 
 
Pressupost d'execució material: 101.328,44 €. 
 
Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a despeses generals (13%), 
benefici industrial (6%) i l'impost del valor afegit (IVA) (21%), s'obté el següent: 
 
Pressupost d'execució per contracte: 141.859,82 €. 
(cent quaranta-un mil vuit-cents cinquanta-nou amb vuitanta-dos cèntims) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TREBALLS PREVIS 
  

UA DESCRIPCIÓ CODI ITEC QUANTITAT 
PREU 

UNITARI 
PREU 
TOTAL 

m2 

Desbrossada de terreny amb desbrossadora 
autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 
20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 
0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 
cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de 
dues passades de màquina, sense recollir la brossa 

FR118242 1100 0,12 132 

m2 
Recogida de maleza con medios manuales y carga 
sobre camión o contenedor 

FR11R150 1100 0,15 165 

m2 

Despedregado de terreno blando a una profundidad 
de trabajo de 10 cm, con minicargadora sobre 
neumáticos con accesorio para trabajos específicos, 
para una pendiente inferior al 12 %, incluyendo la 
carga de piedra y escombros sobre camión o 
contenedor 

FR22MFS5 5200 0,83 4316 

  TOTAL TREBALLS PREVIS 
  

4613 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PREPARACIÓ DEL TERRENY 
  

UA DESCRIPCIÓ CODI ITEC QUANTITAT 
PREU 

UNITARI 
PREU 
TOTAL 

m2 

Subsolament de terreny fluix a una fondària de treball 
de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 
25,0 kW (20 a 34 CV) i equip subsolador amb 2 braços 
i una amplària de treball fins a 1,5 m, per a un 
pendent inferior al 12 % 

FR225415 14000 0,15 2100 

m2 

Labrado de terreno blando a una profundidad de 0,2 
m, con tractor sobre neumáticos de 14,7 a 25,0 kW 
(20 a 34 CV) y equipo de labranza de una anchura de 
trabajo de 0,6 a 1,19 m, para una pendiente inferior al 
12 % 

FR245415 840 0,12 100,8 

m2 
Nivelación y repaso del terreno para dar el perfil de 
acabado, con medios manuales, para una pendiente 
inferior al 12 % 

FR2B1105 3000 2,13 6390 

m2 

Enmienda orgánica del suelo con compost de clase I 
de origen animal, según NTJ 05C, suministrado a 
granel, con una dosis de 25 l/m2, esparcido con 
tractor y fresado de terreno con tractor 

FR342111 840 1,04 873,6 

  TOTAL PREPARACIÓ DEL TERRENY 
  

9464,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1 SUBMINISTRE  D' ESPÈCIES VEGETALS: ARBRES     

UA DESCRIPCIÓ CODI ITEC QUANTITAT 
PREU 

UNITARI 
PREU 
TOTAL 

UT 

Subministrament de Platanus hispanica de perímetre 
de 40 a 45 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 
127,5 cm i profunditat mínima 89,25 cm segons 
fórmules NTJ 

FR44D42G 1 296,82 296,82 

UT 
Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 40 a 60 
cm, en contenidor de 3 l FR4178F3 10 4,17 41,7 

UT 
Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia 
d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l FR45188S 5 3,69 18,45 

UT 
Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 
a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i 
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ 

FR44E22C 9 88,2 793,8 

UT 
Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre 
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

FR42482B 12 254,83 3057,96 

UT 
Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

FR44FA2B 14 194,04 2716,56 

UT 
Subministrament de Malus sylvestris de perímetre de 
18 a 20 cm, amb l'arrel nua FR443A1B 16 94,69 1515,04 

UT 

Subministrament de Fraxinus angustifolia de 
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
segons fórmules NTJ 

FR43442B 9 100,32 902,88 

  TOTAL ARBRES 
      

9343,21 



 

 

 

 

 

 

 

 

III.2 SUBMINISTRE  D' ESPÈCIES VEGETALS: ARBUSTIVA 
  

    

UA DESCRIPCIÓ CODI ITEC QUANTITAT 
PREU 
UNITARI 

PREU 
TOTAL 

UT 
Subministrament d'Erica arborea d'alçària de 20 a 40 
cm, en contenidor d'1,3 l FR4CW214 20 2,6 52 

UT 
Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 60 a 
80 cm, en contenidor de 3 l FR4HA836 9 3,41 30,69 

UT 
Subministrament de Lavandula angustifolia d'alçària 
de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l FR4EE232 258 1,44 371,52 

UT 
Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària 
de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l FR4H3433 172 1,44 247,68 

UT 
Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 
a 50 cm, en contenidor d'1,3 l FR4GJ813 21 2,16 45,36 

  TOTAL ARBUSTIVA 
  

  
747,25 

  
      

III.3 SUBMINISTRE  D' ESPÈCIES VEGETALS: HERBÀCIES 
  

    

  DESCRIPCIÓ CODI ITEC QUANTITAT 
PREU 
UNITARI 

PREU 
TOTAL 

UT 
Subministrament de Stipa tenuifolia d'alçària de 30 a 
40 cm, en contenidor d'1,3 l FR4HWG13 292 2,05 598,6 

UT 
Subministrament de Salvia x sylvestris en contenidor 
d'1 l FR4H9K11 83 1,36 112,88 

UT 
Subministrament d'Allium schoenoprasum en test 
11x11 cm FR499MB1 41 0,078 3,198 

UT 
Subministrament de Vinca minor d'alçària de 10 a 15 
cm, en contenidor d'1,3 l FR4JJE23 310 2,25 697,5 

  
TOTAL HERBÀCIES 

  

    
1412,17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV TREBALLS DE SEMBRA I PLANTACIÓ 
  

      

UA DESCRIPCIÓ CODI ITEC QUANTITAT 
PREU 
UNITARI 

PREU 
TOTAL 

m2 

Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo 
rústica de bajo mantenimiento de leguminosas con 
gramíneas según NTJ 07N, con una dosificación de 30 
g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja 
picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono 
organo-mineral de liberación lenta, bioactivador 
microbiano y estabilizador sintético de base acrílica, 
en una superficie de 2000 a 5000 m2 

FR721AK0 3000 1,08 3240 

u 

Plantación de arbusto o árbol de formato pequeño en 
contenedor de 1 a 1,5 l, excavación de hoyo de 
plantación de 25x25x25 cm con medios manuales, en 
una pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo con 
sustitución total de tierra de la excavación por arena 
lavada y compost (70%-30%), primer riego y carga de 
las tierras sobrantes a camión 

FR662118 59 3,76 221,84 

u 

Plantación en masa de planta de tamaño pequeño en 
maceta de volumen < 1 l, en terreno previamente 
preparado sin pendiente ni obstáculos, y con primer 
riego 

ER6B1104 727 0,61 443,47 

u 

Plantación de árbol planifolio con cepellón o 
contenedor, de 35 a 50 cm de perímetro de tronco a 1 
m de altura (a partir del cuello de la raíz), excavación 
de hoyo de plantación de 120x120x80 cm con medios 
mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno 
del hoyo con sustitución parcial del 60% de tierra de 
la excavación por arena lavada y compost (70%-30%), 
primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión 

  FR612566 66 128,94 8510 

  
TOTAL TREBALLS DE SEMBRA I PLANTACIÓ 

  
    12415,35 



 

 

 

 

 

 

 

V 

 
REG 

  

      

UA DESCRIPCIÓ   QUANTITAT 
PREU 
UNITARI 

PREU 
TOTAL 

m 

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de 
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats 
cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no 
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i 
el tancament de la rasa inclosos 

FJS517A2 370 m 2,47 913,90 

m 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa 

FFB29455 250 m 10,05 2512,50 

m 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa 

FFB28455 515 m 7,67 3950,05 

M 

Boca de riego con cuerpo de fundición, rosca de 
entrada de 1''1/2 y racor de conexión tipo Barcelona 
de 45 mm de diámetro, arqueta y tapa de fundición, 
válvula de cierre con junta EPDM y con pequeño 
material metálico para conexión con la tubería, 
instalada 

FJS1U001 32 175,84 5626,88 

U 

Arqueta rectangular de polipropileno, para 
instalaciones de riego, de 86x62x45 cm, con tapa con 
tornillo de cierre, colocada sobre lecho de grava y 
relleno lateral con tierra 

FJSDR80G 8 212,51 1700,08 

  TOTAL REG   14703,41 



 

 

 

VI ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
  

  

UA DESCRIPCIÓ   QUANTITAT 
PREU 
UNITARI 

PREU 
TOTAL 

u 

Banco de tablas de madera tropical con certificado 
FSC con aceite de dos componentes, de 1,75 m de 
longitud, sin respaldo y con soportes de fundición de 
aluminio, colocado con fijaciones mecánicas 

  FQ117B32 23 592,57 15406,82 

u 
Mesa de picnic 

  6 195 1170,00 

u 
Caseta de herramientas 

  21 500 10500,00 

m2 
Escenario modular de 3,5 m de largo por 2 m de 
ancho de metal pvc   7 265 1855,00 

m2 

Pavimento de piezas prefabricadas de hormigón de 
50x50x5 cm, en aceras de más de 1 m de ancho, 
colocadas con mortero de cemento 1:6 

F9F5UE10 480 43,98 21110,00 

  TOTAL ELEMENTS CONSTRUCTIUS   50041,82 

       

          

  RESUM  PRESSUPOST        

I TREBALLS PREVIS   4.613,00      

II  PREPARACIÓ DEL TERRENY   9.464,40      

III.1 ARBRES   9.343,21      

III.2 ARBUSTIVA   747,25      

III.3 HERBÀCIES   1.412,17      

IV SEMBRA I PLANTACIÓ   12.415,35      

V REG   14703,41  

VI ELEMENTS CONSTRUCTIUS   50041,82  

  TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL     101.328,44  

          

  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
       

  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   101.328,44      

  13% DESPESSES GENERALS   13.172,70      

  6% BENEFICI INDUSTRIAL   6.079,71      

  21% IVA   21.278,97      

           

  TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE     141.859,82  



 

 

 


