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___________________MEMORIA

Les Pallargues es una població que pertany al municipi Dels Plans de Sio, comarca de la
Segarra, el poble nomes es habitat per unes poques famílies, uns 108 habitants.
La present memòria valorada pretén aportar solucions tècniques i constructives, per
l’arranjament dels camins.
Aquets camins son d’us públic i de titularitat local i principalment esta en el àmbit no
urbà, dins del mon rural, i es apte pel transit rodat motoritzat.
Es força transitat pels veïns de les poblacions del municipi, pel accés al terrenys de
conreu com a les granges i degut al desgast produït, actualment cal ferí obres de millora.
A la vista dels fets exposats, l’ajuntament pretén solucionar aquets problema, per tal de
que sigui del tot apte i poder-los aprofitar-los per una bona comunicació entre els nuclis
urbans.
La present memòria desenvolupa estrictament les característiques tècniques i un valor
econòmic estimatiu que conformarà les obres d’asfalt i millora , al camí.

Ajuntament Dels Plans de Sió
CIF P-2520000-G
Plaça dels Estudis s/n
Les Pallargues
Comarca de la Segarra
.
Aquesta obra es considera important, ja que afecta a tota la població, al trànsit rodat i el
accés a les finques, granges i altres poblacions limítrofes.

Es definir el tipus d’actuació a realitzar i la valoració econòmica, dels treballs i a la
vegada ha de servir per demanar una ajuda econòmica, a la convocatòria del pla
extraordinari d’inversions locals de la Diputació de Lleida ( PEIL ), anualitats 2017 i 2018.
Per aquet motiu, l’ajuntament creure necessari emprendre accions per sol·licitar-lo donat
la importància dels camins públics per garantir l’accessibilitat als nuclis de població
afavorint la mobilitat arreu del territori, amb la finalitat de millorar el camí.
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Aquesta memòria vol substituir a la memòria per la construcció de la coberta pista
poliesportiva que al final no es portarà a terme.

Es redacta la present memòria valorada a petició de l'Excm. Ajuntament Dels Plans de
Sió, amb l'objecte de definir i valorar el tipus d’obra que cal realitzar i el seu valor
econòmic que cal preveure.
El terme municipal dels Plans de Sió limita al NE amb un enclavament de Guissona (Mas
d´en Porta) i el municipi de Torrefeta i Florejacs l´abraça pel N i l´E. Al SE limita amb
Cervera i al S amb Granyanella, al SW i a l´W limita amb la comarca de l´Urgell pertany
al partit judicial de Cervera.
Amb 55,98 km2 i 609 habitants, compta amb onze nuclis de població. D´aquest municipi
són els pobles de les Pallargues, Sisteró, Mont-roig de Segarra, l´Aranyó, el Canós,
Concabella, Hostafrancs, Ratera i els llogarets de Muller i Montcortès de Segarra. També
pertanyen als Plans de Sió algunes antigues masies com Queralt de Meca o la de
Golonor i l´antiga quadra de Talarn.
L´economia dels Plans de Sió es basa principalment en les activitats agràries. En les
grans planes s´estenen els conreus, que abans havien estat dedicats a la vinya, l´olivera
i l´ametller i que actualment estan majoritàriament dedicats als cereals, amb alguns
espais d´ametllers i oliveres. La ramaderia es dedica principalment a la cria d´aviram i de
bestiar porcí i boví. Quan a la indústria destaca la fàbrica de pinsos de la Corporació
Alimentària de Guissona a les Pallargues.

Aquets camins tenen una gran importància pels veïns de la zona, ja que fa d’eix d’unió
entre els nuclis urbans, cal tenir present a mes aquests camins son molt utilitzat per el
transit agrícola, perquè dona accés a moltes explotacions agràries.
Aquesta memòria afecta a 3 camins i que son:
a.- camí de la baixada de cal Forné, te una longitud de 150 metres i una amplada de 3
metres.
b.- camí de les Hortes, te una longitud de 700 metres i una amplada de 3,50 metres.
c.- camí del cementiri, es fa la part final, la primera part que va des de la sortida del
poble fins al creuament a la dreta camí que dona al cementiri de 350 metres i una
amplada de 3,50 metre no es fa, es fa la recta final del camí que finalitza al cementiri de
120 metres de longitud i una amplada de 3 metres mes una zona que es destinarà per
aparcament en el tram final i al costat del camí que tindrà 40 metres de longitud i 7
metres d’amplada.
En l’actualitat els camins presenten una capa de rodadora actual es de terra natural amb
grava.
Amb el temps la capa de rodadora i en determinats punts fins i tot la plataforma han anat
perdent les característiques que fan que la circulació no sigui còmoda i segura. En
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aquets moments la part mes superficial d’acabat del camí, presenta manca de aplanetat i
abundants enfonsaments, degut a la formació d’aragalls, producte de les diferents
escorrenties d’aigua. Cal destacar també la inexistència de cuneta i la manca de pendent
cap als laterals del camí, com a mesura d’evacuació de les aigües pluvials.
Em general en la major part del traçat dels camins, podem identificar les següents
patologies significants:
1.- deficient estat de conservació de la capa superficial de rodadora amb abundant
formació de sots i aragalls, fruit de les escorrenties de l’aigua de la pluja, mal drenada i
al pesat transit rodat agrícola que hi circula.
2.- manca de neteja i esbrossada en general.
3.- manca canalització de l’aigua.

La present memòria tècnica valorada d’asfalt dels 3 camins te per objecte definir i valorar
els treballs a realitzar.
Donat que el camins tenen poca amplada ( 3/3,5 metres) i no hi ha espai físic per fer-hi
una cuneta pel desguàs i canalització de les aigües de pluja, al col·locar tant la base
com el paviment asfàltic, es faran pendents cap el costat, per treure les aigües del
camí i que vaguin als camps agrícoles.
Totes les obres definides en la present memòria tècnic valorada, figuren definides en el
pressupost i s'han d’executar per poder assolir la finalitat proposada.
La descripció general d'aquestes, és la següent:
-

excavació de terres per obertura de caixa, fins a una profunditat mínima de 20 cm,
amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense
incloure transport a l'abocador autoritzat

-

Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.

-

Compactació fons Caixa de paviment al 90 % proctor modificat amb mitjans
mecànics.

-

Base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb tot-u artificial granític,de 15
cms de gruix i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equips
mecànics.

-

Reg de imprimació

-

Paviment de 5 cm de gruix, realitzat amb mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf16 per a capa de rodament,de composició densa.
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-

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris
per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.

El termini d’execució de les obres descrites en la memòria serà de un (1) mesos.
El període de garantia s’estableix en (1) any a comptar des de la data de la recepció
provisional de les obres.

Es fa constar que les obres compreses en el pressupost de l’obra compleixen els
requisits establerts per l’article 69 i següents de la Llei 13/1995, de 19 de Maig de
"Contratos de las Administraciones Públicas" i l'Article 13 (Unitat i integritat de les obres),
del Decret 179/1995,Reglament d'Obres , Activitats i Serveis dels Ens Locals, en aquest
sentit les obres incloses en el present Projecte constitueixen una obra complerta
susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.
Així mateix es fa constar que el present projecte s’ajusta a les condicions, en quan a la
seva redacció, exigides a l'Art. 124 de la Llei 13/1995, així mateix cal assenyalar que
aquest s’ajusta als documents indicats a la Secció 3, Art.24 i següents del Decret
179/1995, anteriorment citat.

El pressupost d'execució material d'aquesta obra, puja la quantitat de SEIXANTA UN
MIL SET CENTS TRENTA U AMB SETANTA SIS CEMTIMS (61.731,76 €), i afegint-li un
13% i un 6% en concepte de despeses generals i benefici industrial i d’un 21 % d’Iva,
s'obté un pressupost d'execució per contracta de VUITANTA VUIT MIL VUIT CENTS
VUITANTA SET AMB CINQUANTA SET CEMTIMS (88.887,57 €).

1.- memòria
2.- amidament i pressupost
3.- plànols i fotografies

Creiem que els treballs ha realitzar, son necessàries per poder assolir un nivell òptim pel
que fa a la a la comunicació dels dos nuclis urbans, així com el propi accés als llocs de
treball com som les granges i els camps agrícoles.
Els Plans de Sió desembre de 2018
Ramon Berge i Mediavilla
Arquitecte tècnic
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___________________PRESSUPOST

Memoria tècnica valorada asfaltat camins-Baixada Cal Forne-De Le…
Pressupost parcial nº 1 CAMI BAIXADA DE CAL FORNE

Pàgina 1

Codi

U

Denominació

1.1 ACE020

m³

Excavació de terres per a obertura i eixample de caixa en terreny de
trànsit dur, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels
plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts.
1

1.2 GTA020

Llargada
Amplada
Alçada
150,00
3,00
0,20
Total m³ ............:
m³

Uts.
1,3

1.3 ACR060

Uts.
1

1.4 MBG010

Uts.
1

1.5 REGIMP
Uts.
1

694,80

Subtotal
117,00
117,00

4,49

525,33

Subtotal
450,00
450,00

3,36

1.512,00

Base granular amb tot-u natural granític, i compactació al 95% del
Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix,
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a
millora de les propietats resistents del terreny.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del
material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Llargada
Amplada
Alçada
150,00
3,00
0,15
Total m³ ............:

m2

7,72

Total

Compactació de fons de caixa de paviment, al 90% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Llargada
Amplada
Alçada
150,00
3,00
Total m² ............:

m³

Subtotal
90,00
90,00

Preu

Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.
Llargada
Amplada
Alçada
150,00
3,00
0,20
Total m³ ............:

m²

Amidament

Subtotal
67,50
67,50

29,24

1.973,70

Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP,
amb un 50% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Llargada
Amplada
Alçada
150,00
3,00
Total m2 ............:

Subtotal
450,00
450,00

0,55

247,50

Memoria tècnica valorada asfaltat camins-Baixada Cal Forne-De Le…
Pressupost parcial nº 1 CAMI BAIXADA DE CAL FORNE

Pàgina 2

Codi

U

Denominació

1.6 MPB010

m²

Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició
densa.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja
bituminosa. Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de
juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts.
1

1.7 YSX010c

Llargada
Amplada
Alçada
150,00
3,00
Total m² ............:
U

Uts.
1

Amidament

Subtotal
450,00
450,00

Preu

6,35

Total

2.857,50

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Llargada

Amplada

Alçada

Total U ............:

Subtotal
1,00
1,00

100,00

100,00

Memoria tècnica valorada asfaltat camins-Baixada Cal Forne-De Le…
Pressupost parcial nº 2 CAMI DE LES HORTES

Pàgina 3

Codi

U

Denominació

2.1 ACE020

m³

Excavació de terres per a obertura i eixample de caixa en terreny de
trànsit dur, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels
plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts.
1

2.2 GTA020b

Llargada
Amplada
Alçada
700,00
3,50
0,20
Total m³ ............:
m³

Uts.
1,3

2.3 ACR060b

Uts.
1

2.4 MBG010b

Uts.
1

2.5 REGIMP
Uts.
1

3.782,80

Subtotal
637,00
637,00

4,49

2.860,13

Subtotal
2.450,00
2.450,00

3,36

8.232,00

Base granular amb tot-u natural granític, i compactació al 95% del
Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix,
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a
millora de les propietats resistents del terreny.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del
material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Llargada
Amplada
Alçada
700,00
3,50
0,15
Total m³ ............:

m2

7,72

Total

Compactació de fons de caixa de paviment, al 90% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Llargada
Amplada
Alçada
700,00
3,50
Total m² ............:

m³

Subtotal
490,00
490,00

Preu

Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.
Llargada
Amplada
Alçada
700,00
3,50
0,20
Total m³ ............:

m²

Amidament

Subtotal
367,50
367,50

29,24

10.745,70

Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP,
amb un 50% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Llargada
Amplada
Alçada
700,00
3,50
Total m2 ............:

Subtotal
2.450,00
2.450,00

0,55

1.347,50

Memoria tècnica valorada asfaltat camins-Baixada Cal Forne-De Le…
Pressupost parcial nº 2 CAMI DE LES HORTES

Pàgina 4

Codi

U

Denominació

2.6 MPB010b

m²

Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició
densa.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja
bituminosa. Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de
juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts.
1

2.7 YSX010b

Llargada
Amplada
Alçada
700,00
3,50
Total m² ............:
U

Uts.
1

Amidament

Subtotal
2.450,00
2.450,00

Preu

6,35

Total

15.557,50

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Llargada

Amplada

Alçada

Total U ............:

Subtotal
1,00
1,00

100,00

100,00

Memoria tècnica valorada asfaltat camins-Baixada Cal Forne-De Le…
Pressupost parcial nº 3 CAMI DEL CEMENTIRI

Pàgina 5

Codi

U

Denominació

3.1 ACE020

m³

Excavació de terres per a obertura i eixample de caixa en terreny de
trànsit dur, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels
plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

del cruce
fins
cementiri
zona
aparcament

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

1

120,00

3,00

0,20

72,00

40,00
7,00
0,20
Total m³ ............:

56,00
128,00

1

3.2 GTA020c

del cruce
fins
cementiri
zona
aparcament

Amidament

m³

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

1,3

120,00

3,00

0,20

93,60

1,3

40,00

7,00

0,20

72,80
0,00
166,40

Total m³ ............:
m²

Uts.
1
1

3.4 MBG010c

Uts.
1
1

988,16

4,49

747,14

Compactació de fons de caixa de paviment, al 90% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Llargada
Amplada
Alçada
120,00
3,00
40,00
7,00
Total m² ............:

m³

7,72

Total

Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts.

3.3 ACR060c

Preu

Subtotal
360,00
280,00
640,00

3,36

2.150,40

Base granular amb tot-u natural granític, i compactació al 95% del
Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix,
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a
millora de les propietats resistents del terreny.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del
material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Llargada
Amplada
Alçada
120,00
3,00
0,15
40,00
7,00
0,15
Total m³ ............:

Subtotal
54,00
42,00
96,00

29,10

2.793,60

Memoria tècnica valorada asfaltat camins-Baixada Cal Forne-De Le…
Pressupost parcial nº 3 CAMI DEL CEMENTIRI

Pàgina 6

Codi

U

Denominació

3.5 REGIMP

m2

Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP,
amb un 50% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.

Uts.
1
1

3.6 MPB010c

Llargada
Amplada
Alçada
120,00
3,00
40,00
7,00
Total m2 ............:
m²

Uts.
1
1

3.7 YSX010

Subtotal
360,00
280,00
640,00

Preu

0,55

Total

352,00

Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició
densa.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja
bituminosa. Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de
juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
Llargada
Amplada
Alçada
120,00
3,00
40,00
7,00
Total m² ............:

U

Uts.
1

Amidament

Subtotal
360,00
280,00
640,00

6,35

4.064,00

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Llargada

Amplada

Alçada

Total U ............:

Subtotal
1,00
1,00

100,00

100,00

Pressupost d'execució material
1. CAMI BAIXADA DE CAL FORNE .........................…
2. CAMI DE LES HORTES ................................…
3. CAMI DEL CEMENTIRI ................................…
Total:
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
SEIXANTA-U MIL SET-CENTS TRENTA-U EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS.
Els Plans de Sio, Desembre del 2018
Arquitecte Tècnic

RAMON BERGE
MEDIAVILLA
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7.910,83
42.625,63
11.195,30
61.731,76

Projecte: Memoria tècnica valorada asfaltat camins-Baixada Cal Forne-De Les Hortes-Cementiri, a l…

Capítol

Import

1 CAMI BAIXADA DE CAL FORNE ...............................................…
2 CAMI DE LES HORTES ......................................................…
3 CAMI DEL CEMENTIRI ......................................................…

7.910,83
42.625,63
11.195,30

Pressupost d'execució material
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

61.731,76
8.025,13
3.703,91

Suma
21% IVA

73.460,80
15.426,77

Pressupost d'execució per contracta

88.887,57

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA-VUIT MIL
VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS.
Els Plans de Sio, Desembre del 2018
Arquitecte Tècnic

RAMON BERGE
MEDIAVILLA
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