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1.- ANTEC EDENTS
Es redacta la present memòria valorada, a petició de la E.M.D. de ESCUNHAUe
CASARILH, per al nucli de CASARILH (Val d'Aran).
Té com a finalitat l'estudi tècnic - econòmic, de les obres corresponents a la
millora del paviment i mur de pedra en el camí que del final del nucli fins el pont
sobre el riu Garona, que dona accés a finques agrícoles.
En l’actualitat la E.M.D. de ESCUNHAU e CASARILH, està tractant de donar
una millor mobilitat als veïns en el nucli de Casarilh, per lo que vol realitzar
aquesta actuació de per millorar un camí que dona accés a finques agrícoles vist
el seu malt estat de conservació i al mateix temps facilitar els esbarjo dels veïns
al facilitar la circulació peatonal en aquest tram des de el nucli al riu Garona.

2.- 0BRES A REALITZAR
Les obres a realitzar corresponents a la millora del paviment local en el nucli de
Casarilh comporten els següents treballs:
- Adaptació de la plataforma de, amb anivellament de terres i compactació de
l’esplanada.
-

Aportació de tot - u natural i artificial per a la creació de bases i subbases,
compactat al 95 % del Proctor modificar.

-

Repassos en consolidació de murs de pedra que suporten el talussos de
terra, amb reposició de pedres caigudes i aplicació de morter de ciment.

3.- OBSERVACIONS.
El tècnic que subscriu recull les orientacions i dades expressades per la
corporació, a fi de descriure els materials necessaris per l'execució i definir l'obra
a realitzar; juntament amb la valoració dels mateixos als preus vigents.
Així mateix, l'obra s'incrementa en l'import d'execució material, en els
percentatges reglamentaris autoritzats per l'administració, a l'objecte d'obtenir el
corresponent pressupost d'execució per contracta.
El nucli de Casarilh, amb el continu esperit de millorar els serveis als veïns, i
tractant de donar l' imatge que s'espera d'un nucli de muntanya planteja la

continuar amb el manteniment necessari del camí local vist el deteriorament que
aquets tipus de vies suporten en una zona d’alta muntanya per efecte de la
climatologia.
L’obra està justificada entre altres motius pel fet de conservar en un millors estat
un camí d’accés a finques agràries que també es utilitzat per veïns per el seu
esbarjo.

4.- NORMES CONSTRUCTIVES
Tots els materials seran de primera qualitat dins dels que es troben habitualment
en el mercat.
La mà d'obra serà competent per realitzar cada unitat d'obra; es ficarà el mateix
interès en l'acabat que realitzin els diferents industrials que intervinguin en l'obra,
respectant cadascun d'ells els treballs que hagi realitzat un altre, que hagi
intervingut anteriorment. Finalment el contractista deixarà l'obra, així com, el
solar perfectament net.
Per la realització de les obres que ens interessen, es respectaran en tot moment
les qualitats del quadre de preus.

5.- TIPOLOGIA DE L’ACTUACIÓ.
Actuació es cataloga com una obra de conservació i manteniment en camí públic
que es utilitzat per els veïns del nucli per accedir a finques.
Aquesta actuació genera una dinamització econòmica, al facilitar una millora
circulació de la maquinaria per l’explotació de les finques agràries i als veïns
millorant l’oferta d’espai per el seu esbarjo.
L'actuació vol millorar la seguretat en els espai públics del nucli i facilitar la
circulació de vehicles i persones al disposar de una millor oferta ´d’espais.

6.- PRESSUPOST
Aplicant als amidaments estimats els preus habituals en la zona i tenint en
compte la peculiaritat de l’obra, s’obté un pressupost de contracta que ascendeix
a la suposada quantitat de: SET MIL SIS CENT VINT-I-SET EUROS AMB DOS
CÈNTIMS (7.627,02 € ).

L'Arquitecte Tècnic Autor,
Joaquim JOSE I OBIOLS.
CASARILH, DESEMBRE de 2020.
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Obra

01

Pressupost E2CASARILH

Capítol

01

UNIC

Pàg.:

1

1 P2241-52SN

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 1)

2,92

920,000

2.686,40

2 P938-DFU5

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM (P - 3)

25,69

46,920

1.205,37

3 P4GA-4UBC

m3

Reparació amb reposició de peces, de brancal de pedra amb carreu
de pedra granítica, col·locats amb morter de calç 1:4 (P - 2)

1.756,42

0,800

1.405,14

TOTAL

Capítol

01.01

5.296,91

EUR

MILLORA CAMI LOCAL

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

5.296,91

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 5.296,91................................................................

688,60

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 5.296,91...................................................................

317,81

Subtotal

6.303,32

21,00 % IVA SOBRE 6.303,32..............................................................................................

1.323,70

€

7.627,02

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SET MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS )

