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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONTRACTE DE LES OBRES DE “SEPARATA
I. PAVIMENTACIÓ DE L’APARCAMENT DE LA ZONA D’ACCÉS AL PARC
NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI” PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI
1. Objecte del contracte.
Aquest contracte té per objecte les obres relatives a la “Pavimentació de
l’aparcament de la zona d’accés al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici al terme municipal d’Espot”
2. Descripció de la situació actual i solució adoptada.
Aquest aparcament situat davant del Parc de Bombers d’Espot es troba
deteriorada. El terreny està en dos nivells diferents i es troba en mal estat degut
al pas del temps i les inclemències meteorològiques. A més hi ha un talús de
terres i un mur de formigó que s’hauran d’enderrocar per tenir més zona útil,
així com també serà necessari la retirada de bolos de pedra que es troben
apilats en aquesta zona. Per últim també caldrà desbrossar.
Amb aquesta actuació es pretén condicionar aquest espai per tal de
transformar-lo en una zona d’estacionament amb una pavimentació i distribució
adequada.
3. Anàlisi econòmic.
Valor estimat de les obres.
 El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat
de 68.748,98 euros (IVA inclòs) desglossat en els conceptes següents:
o Pressupost d’execució material: 56.817,34€
o Impost sobre el valor afegit: 11.931,64€

4. Justificació del procediment.
Aquest expedient es tramitarà per procediment obert amb l’objectiu de facilitar
la transparència, participació i la competència, i es tramitarà de forma
simplificada prevista a l’article 159.6 de la LCSP.
5.Qualificació del contracte.
Es qualifica com a contracte d’obres d’acord amb l’article 13 de la LCSP.
6.Durada
El termini d’execució de l’obra s’estableix en 2 mesos i no s’admetrà pròrroga.
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Crèdit pressupostari de 68.748,98€ a l’aplicació 1531 del capítol 619.
Finançament:
Departament de Territori i Sostenibilitat: 60.000,00€
Aportació municipal: 8.748,98€
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7. Conclusions.
L’objecte d’aquest contracte és l’obra descrita a l’encapçalament, per
procediment obert simplificat sumari, no es divideix en lots i el valor estimat del
contracte és 56.817,34€ , més IVA, 68.748,98€ IVA inclòs.
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Espot, a la data de la signatura digital.
L’alcalde,
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