AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS
C/ Josep Cirera, Núm. 1 2ª Planta
Sant Llorenç de Morunys ‐ 25282

Expedient núm.:
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Procediment: Contracte d’obres per Procediment Obert Simplificat
Assumpte: “NOVA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA CARRETERA DE SOLSONA CONNEXIÓ AMB
EL CARRER PINYER I CARRER SERRA DELS BATETS CONNEXIÓ CARRER DE LES SET RIBERETES A
SANT LLORENÇ DE MORUNYS”
Document signat per: Marc Guillén Casal (Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, col∙legiat
número 10538).

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció
El present projecte té per objecte definir tècnica i econòmicament les obres
necessàries per a la realització d’una “Nova xarxa de clavegueram de la carretera de
Solsona connexió amb el carrer Pinyer i carrer Serra dels Batets connexió carrer de les
Set Riberetes a Sant Llorenç de Morunys” al terme municipal de Sant Llorenç de
Morunys (Solsonès).
Les obres es desenvolupen en tres trams de clavegueram corresponents a;
Clavegueram 1
Carretera de Solsona connexió amb carrer Pinyer – Longitud de 140 metres.
Clavegueram 2
Carretera de Solsona connexió carrer Serra del Batets – Longitud de 150 metres.
Clavegueram 3
Carrer Serra del Batets connexió carrer de les Set Riberetes – Longitud de 390 metres.
2. Descripció de la situació actual
a. Situació en la Institució
Actualment el sistema de clavegueram en l’àmbit del projecte està integrat per un tub
de formigó de 110 mm. Pel que fa als carrers de la Serra del Batets, carrer del Torrent
de Ginebró i del carrer de les Set Riberetes no disposen d’un sistema de clavegueram
en l’actualitat.
L’administració contractant dona prioritat a la simplicitat i seguretat de l’obra per tal
de minimitzar l’impacte ambiental que aquestes poden produir en el medi i garantir en
tot moment la seguretat dels treballs a executar.
La no actuació en aquest servei posa en perill el correcte funcionament del mateix.
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b. Marc Normatiu


Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).



El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.



El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents
després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

3. Objectiu del contracte
L’objectiu principal d’aquest contracte és el de dur a terme les obres i actuacions
incloses en el document que porta per títol “Nova xarxa de clavegueram de la
carretera de Solsona connexió amb el carrer Pinyer i carrer Serra del Batets connexió
carrer de les Set Riberetes a Sant Llorenç de Morunys”
Els treballs que contempla el projecte tenen com a objectiu substituir la canonada de
300mm de formigó existent que s’utilitza per al sanejament a la carretera de Solsona,
per una de nova de polietilè HDPE de 315 i 400 mm.
D’altra banda, també és objecte del projecte col∙locar una nova canonada de polietilè
de 315 en el carrer de la Serra dels Batets i un altra de 400 mm en el carrer del Torrent
del Ginebró i en el carrer de les Set Riberetes.
En el tram de la carretera de Solsona la nova canonada es situarà a la vorera de la
carretera de Solsona, en terrenys de titularitat municipal, atès que actualment el
clavegueram existent passa per aquests trams. El la resta de carrers, el nou
clavegueram es col∙locarà per la part central del carrer.
La justificació de les actuacions en aquests carrers són conseqüència de la necessitat
de millorar els sistema de sanejament del poble de Sant Llorenç de Morunys.
Igualment, l’obertura de rasa per al pas d’aquest servei, implica una restitució del
paviment malmès per l’obertura de la rasa.
4. Anàlisi Tècnica
a. Consideracions tècniques I requeriments
La previsió de treballs, les actuacions a realitzar i els amidaments de cadascun d’ells, es
detallen i relacionen respectivament en la Memòria, Amidaments, Justificació de preus
i Pressupost del projecte de “Nova xarxa de clavegueram de la carretera de Solsona
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connexió amb el carrer Pinyer i carrer Serra del Batets connexió carrer de les Set
Riberetes a Sant Llorenç de Morunys”.
Els capítols i partides d’obra, específiques de les actuacions a realitzar s’han redactat i
elaborat amb la base de preus del Banc BEDEC, de l’aplicació informàtica per al càlcul
de pressupostos TCQ – 2000, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya.
Seguidament es detallen les partides d’obra incloses en l’indicat projecte:
Moviment de terres

Els treballs corresponents al moviment de terres consisteixen en;









Tall de paviment de formigó de 10cm de fondària per la delimitació de
l’actuació.
Demolició de paviment de formigó existent.
Demolició de paviment de mescla bituminosa en calent existent per al
creuament del clavegueram per la carretera de Solsona.
Excavació de rasa per al pas del nou sistema de clavegueram.
Excavació de pous aïllats.
Repàs i piconatge de sòl de rasa.
Rebliment i piconatge de rasa.
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal∙lació autoritzada de
gestió de residus.

Canalitzacions i pous

Els treballs de canalització consisteixen en;





Clavegueram amb tub de polietilè HDPE de 315 i 400 mm.
Solera de formigó HM – 30/P/20/I+Qb de 20cm de gruix.
Confecció de pou circular de 100cm de diàmetre amb bastiment i tapa.
Connexió de la xarxa de clavegueram a la xarxa existent.

Pavimentació

Els treballs de pavimentació són;



Base de formigó HM – 20/P/20/I de 20cm d’espessor.
Base de tot‐ú artificial.

Seguretat i Salut

Es tindrà en compte en tot moment i mentre durin les obres els aspectes relatius a la
Seguretat i Salut, la partida corresponent a aquest capítol es troba repartida dins de
cadascuna de les partides que integren en el projecte, de forma proporcional.
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5. Anàlisi Econòmica
a. Valor Estimat
A continuació es detalla el pressupost per la ““Nova xarxa de clavegueram de la
carretera de Solsona connexió amb el carrer Pinyer i carrer Serra dels Batets connexió
carrer de les Set Riberetes a Sant Llorenç de Morunys”;
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL .........................................
13% Despeses Generals sobre 46.767,66 € .......................................
6% Benefici Industrial sobre 46.767,66 € ..........................................

46.767,66 €
6.079,80 €
2.806,06 €

Subtotal

55.653,52 €

21% IVA sobre 55.653,52 € ...............................................................

11.687,24 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE ...........................................

67.340,76 €

El pressupost d’execució material del present projecte ascendeix a la quantitat de
46.767,66 euros (quaranta – sis mil set – cents seixanta – set euros amb seixanta – sis
cèntims).
El Pressupost d’Execució per Contracte, inclòs l’I.V.A., és de 67.340,76 euros (seixanta
– set mil tres – cents quaranta euros amb setanta – sis cèntims).
D’aquest pressupost d’execució per contracte, la quantitat de 55.653,52 euros
correspon a obra pròpiament dita i la resta, és a dir, 11.687,24 euros, a l’impost sobre
el valor afegit (IVA), al tipus vigent del 21%.
b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Aquest apartat de la memòria justificativa, atès que ha de donar compliment al
disposat en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la valoració de l'estabilitat pressupostària i la
sostenibilitat financera d'aquesta., sobre les despeses i els ingressos del Consell
Comarcal del Solsonès, serà redactat i signat per l’interventor de l’entitat.
En aquest sentit, aquest apartat es complimentarà i redactarà com a document
independent a aquesta memòria justificativa.
6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual
tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte amb els licitadors, de conformitat amb l’article
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159 de la LCSP, ja que el valor estimat del contracte és inferior a 2.000.000 d’euros i
entre els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, la seva ponderació
no supera el vint‐i‐cinc per cent del total.
b. Qualificació del contracte
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
c. Anàlisi d’execució per lots
El projecte s’executarà en un únic LOT, atès que les característiques de les obres
objecte d’aquest contracte, i des del punt de vista tècnic, es posa en coneixement de la
Corporació Municipal que la divisió en lots dificulta la correcta execució de les
mateixes.
d. Durada
Es considera que el termini adequat, per l’execució de les obres anteriorment
descrites, i per a l’únic LOT que defineix l’obra, serà com a màxim de DOS MESOS,
comptant a partir de la signatura de l’acta de replanteig.
7. Conclusions
Tal com s’ha anat desenvolupant en cadascun dels apartats d’aquesta memòria
justificativa, l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys prioritza les seves actuacions en la
millora del sistema de clavegueram en un tram de la carretera de Solsona i en els carrers
Pinyer, Serra dels Batets, Torrent del Ginebró i Set Riberetes, dins l’entramat urbà del
poble de Sant Llorenç de Morunys.
Les actuacions incloses en el projecte es recullen en un únic LOT donat que la seva divisió
en lots dificultaria tècnicament la realització dels treballs.
El valor estimat del total del contracte és de 55.653,52 euros, amb un import total de IVA
de 11.687,24 euros, la qual cosa fa un total de pressupost de 67.340,76 euros.
Com a resultat de les actuacions incloses en el present contracte, s’esperen obtenir, entre
d’altres, els següents resultats:




Augmentar la capacitat de servei atès que es passa d’una canonada de 300 mm de
formigó a una de polietilè HDPE de 400 mm en alguns trams.
Disposar d’un nou sistema de clavegueram en carrers on actualment és inexistent.
Contribuir al desenvolupament econòmic dels municipis garantint uns accessos
adequats.
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Amb tot el que s’ha exposat anteriorment, es dóna per acabada la present memòria, que
juntament amb la resta de documents que integren el present document, es considera
suficient la informació per definir‐ne les actuacions, i per tant es posa a disposició dels
Organismes competents per la seva aprovació, i posterior tramitació.

Sant Llorenç de Morunys, a gener de 2021

Marc Guillén Casal
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Col∙legiat núm. 10.538
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