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1- Memòria descriptiva
1.1 Agents.
Promotor: Ajuntament de Roquetes
Tècnic redactor: Ginés Balastegui Zaragoza. Arquitecte Tècnic. Serveis Tècnics de l’Ajuntament de
Roquetes.
1.2. Informació prèvia.
1.2.1. Objecte.
L’objecte és la pavimentació exterior de la zona confrontant al Vial Verd, mitjançant paviment de formigó
estampat.
Al mateix temps es procedirà a refer la vorera existent degut al seu mal estat.
1.2.2. Situació.
L’actuació es farà a la zona d’aparcaments i a la vorera confrontant a la Via Verda.
1.3. Descripció de la memòria.
Consisteix en la pavimentació d'uns 500 m2 i uns 120 m2 de vorera.
1.4. Pressupost.
PRESSUPOST DE MATERIAL ………………...…….................…………….…...................... 17.569,20 €

16% Despeses Generals + 3% Benefici industrial

3.338,15 €
Subtotal

21,00 % IVA s/ 20.907,35 €………..………………….............……….……………..
TOTAL PRESSUPOST MATERIAL A CONTRACTAR € ………………………………………

20.907,35 €
4.390,54 €
25.297,89 €

Aquest pressupost d’execució per contracte puja la quantitat de: VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS
NORANTA - SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS.

2- Memòria constructiva.
A continuació es numeren els diferents obres a realitzar:
1.- Enderroc de vorera existent.
2.- Excavació per a rebaix del terreny.
3.- Formació d’escocells.
4.- Pavimentació exterior zona aparcament.
5.- Pavimentació de la vorera.
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3- Execució de l’obra
Es tracta d’un contracte menor..

Novembre de 2018
L’Arquitecte tècnic municipal.
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II.- PREUS, AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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Pavimentació exterior pavelló

PRESSUPOST

1

2

3

Preu

Amid.

01

Moviment de terres i enderrocs

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

12,50 €

120,00

1.500,00 €

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans
de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

25,00 €

75,00

1.875,00 €

2,50 €

500,00

1.250,00 €

m3

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la
DT.
TOTAL

1

2

3

Import

4.625,00 €

02

Pavimentació

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2
de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

23,14 €

30,00

694,20 €

Escocell de 119x119 cm i 20 cm de fondària, amb tancament lateral de 10 cm de
gruix de peça prefabricada de formigó amb cares vistes i col·locat sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

120,00 €

8,00

960,00 €

Paviment estampat de formigó de 15 cm de gruix acabat color i forma a
determinar. Formigó HM-30/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment. Abocat des de camió, estesa i
vibratge mecànic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la
DF.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores,
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les
tolerables.
Inclou el reg de cura.
Inclou els junts de retracció i els de dilatació.Queda inclòs el muntatge i
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

22,58 €

500,00

11.290,00 €

u

m2

TOTAL

12.944,20 €

RESUM DEL PRESSUPOST
01

Moviment de terres i enderrocs

02

Pavimentació

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL :
16% Despeses Generals + 3% Benefici industrial
TOTAL PRESSUPOST
21% I.V.A.
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE

4.625,00 €
12.944,20 €

17.569,20 €
3.338,15 €
20.907,35 €
4.390,54 €
25.297,89 €
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