MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

CANVI DE FUSTERIES A L’ESCOLA MAIRAU DE VIELHA
Dades Generals:
Es redacta la present memòria valorada per tal de justificar tècnica i econòmicament les
actuacions a realitzar per reparar les fusteries exteriors de l’Escola Mairau de Vielha.
Actualment aquest espai presenta un deteriorament en les fusteries exteriors amb vidres
trencats a causa del normal funcionament de les instal·lacions.
Descripció de l’actuació:
Les actuacions a realitzar consisteixen en canviar un vidre trencat de 1020x2395mm per
muntar un vidre de seguretat transparent amb control solar i baix emissiu, vidre laminar amb les
següents característiques 3+3/6/4+4.
En aquesta mateixa actuació es realitzarà el canvi complet d’una fusteria existent exterior de
3180x2480mm, en cas de ser necessari es muntarà un nou premarc sobre la que es muntarà
una fusteria de perfils d’alumini amb trencament de pont tèrmic i tres fulles fixes de
1060x2480mm, el perfil d’alumini tindrà una transmitància de 0’9 W/m2K i un gruix mínim de
75mm. Amb vidres laminars amb càmera, control solar i baix emissiu, de 3+3/16/4+4. S’inclou
la instal·lació de perfils per tal d’assegurar la rigidesa del conjunt en el cas de ser necessari.
Es contempla la retirada i gestió dels residus generats en un centre autoritzat així com tots els
mitjans auxiliars necessaris per a una correcta execució amb total seguretat per als treballadors
i usuaris.
Per l’execució de les feines es determina un període màxim de 5 dies.

Unt. Descripció
ut
Canvi de vidre en fusteria existent per vidre laminar 3+3/6/4+4, del tipus baix
emissiu amb control solar, de mides 1020x2395mm, incloent-hi desmuntatge de
vidre existent i càrrega i gestió del residu generat.
ut

Canvi de fusteria existent per una de 3180x2480mm amb tres fulles fixes de
106x2480, realitzada amb perfil d'alumini amb trencament de pont tèrmic,
transmitància de 0'9 W/m2K i un gruix mínim de 75mm, amb vidres laminars amb
càmera, control solar i baix emissiu, de 3+3/16/4+4. Incloent-hi perfils de suport i
desmuntatge de la fusteria existent amb càrrega i gestió del residu generat.

Preu

Quantitat

Import

979,63 €

1

979,63 €

2.871,73 €

1

2.871,73 €

3.851,36 €

PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL
Despeses Generals
Benefici Industrial

13%
6%

4.583,12 €

TOTAL PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
IVA

TOTAL PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE + IVA

500,68 €
231,08 €

21%

962,46 €

5.545,58 €
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