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4. Anàlisi Tècnica
a. Consideracions tècniques i requeriments
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1. Introducció
Aquesta memòria justificativa és el document que en la seva anàlisi i desenvolupament
justificarà i determinarà la configuració dels Plecs amb totes les seves característiques,
requeriments i matisos.
2. Descripció de la situació actual
Situació en la Institució
El terreny on es desenvolupa l’obra està qualificat de (V) vial. Transcorre la seva totalitat pel
casc antic del poble, concretament pels carrers d’Olvant alt, del Roser i del Pont vell.

3. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la renovació de la xarxa d’aigua potable, on el que es pretén és la
substitució de la canonada general i els corresponents entroncaments fins a entrar a la
propietat privada o comptador.
El programa preveu anar adequant els trams de la xarxa d’aigües dels vials del nucli urbà.
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El terreny està qualificat en el Pla general de Gironella de 18/09/2002 com a vial (V). L’obra no
modifica les característiques del terreny ni els usos, essent aplicables les normatives del Codi
Tècnic de l’Edificació d’accessibilitat així com la normativa d’obres d’urbanització.
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Marc normatiu

Consideracions tècniques i requeriments
Les obres contemplades en el Projecte Tècnic queden suficientment definides en la
documentació gràfica i pressupostària d'aquest projecte. En la documentació gràfica i en la
memòria es recullen amb claredat les solucions adoptades en les obres.
DOCUMENTS DEL PROJECTE TÈCNIC
- Document núm. 1: Memòria i Annexos
- Document núm. 2: Documentació Gràfica
- Document núm. 3: Prescripcions Tècniques
- Document núm. 4: Pressupost
- Document núm. 5: Estudi de Seguretat i Salut
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en
cas de licitació sota pressupost, són:
- Documentació Gràfica
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5. Anàlisi Econòmica
Valor Estimat
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La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la
memòria, els amidaments i els pressupostos parcials. Els esmentats documents informatius
representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense que això suposi que es
responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de
considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir
directament amb els seus propis mitjans. Només els documents contractuals, definits a l’apartat
anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap
modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents
informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, justificació
de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. El
contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius
del projecte. Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques
Particulars, en el cas que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions
Generals, preval el que s’ha escrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol
cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. El que s’ha
esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment
definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.
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- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
- Pressupost
- Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL……………………………………… 130.667,99 eur
DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL (19%)…………..... ........ 24.826,92 eur
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA SENSE IVA ……………
IVA (21%)………………………………........................................................
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA…........…

155.494,91 eur
32.653,93 eur
188.148,84 eur

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
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El pressupost del projecte és adequat als preus del mercat i es quantifica en els valors totals:
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Existeix consignació pressupostaria del vigent pressupost municipal.

6. Anàlisi del Procediment

Justificació del procediment
Ateses les característiques del contracte d’obres el procediment més adequat per la seva
contractació és el procediment obert simplificat, ja que es donen les seves característiques:
a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d'euros

Segons l’article 77, d’exigència de classificacions, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contactes del sector públic, per contractar obres de pressupost inferior a 350.000 € no es
requisit indispensable exigir classificació.

Anàlisi d'execució per lots
Les obres es divideixen en 1 LOT
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Qualificació del contracte
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b) Que entre els criteris d'adjudicació previstos els criteris avaluables mitjançant judici de valor
la seva ponderació no supera el vint-i-cinc per cent del total,.

Les obres de condicionament són:
Substitució dels trams més antics de la xarxa d’aigua que són de fibrociment. En el carrer del
Pont Vell també hi ha un problema amb el clavegueram, ja que els elements de formigó estan
mal rejuntats i vessen. En obrir la rasa per substituir els tubs d’aigua també s’aprofitarà per
arranjar aquesta avaria.
Les longituds dels trams que es substitueixen són:
Carrer d’Olvan alt: ......207 ml.
Carrer del Pont Vell: ...111 ml.
Carrer del Roser:........120 ml.
La longitud total és de 438 ml.

CODI CPV:
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En aquest projecte s’actuarà en la trama viària de diversos carrers:
Carrer d’Olvan alt, carrer del Roser i carrer del Pont Vell.
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45.232.150-8 "Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua"

Durada
L’execució de les obres es preveu que tindrà un termini màxim de DOS (2) mesos.

7. Conclusions
Amb l’execució de l’obra de renovació de la xarxa d’aigua es dotarà al municipi, en aquest cas
el casc antic d’unes instal·lacions adequades pels usos en que serà utilitzat, garantint una
seguretat d’utilització i una qualitat del subministrament.
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El servei tècnic municipal

