AJUNTAMENT DE SILS

PROJECTE DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ
DEL NOMBRE DE NÍNXOLS AL CEMENTIRI
DE VALLCANERA I NOUS COLUMBARIS
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MEMÒRIA
1 – ANTECEDENTS
Els serveis tècnics municipals com a conseqüència de les darreres defuncions
esdevingudes durant l’any 2016 i mes concretament en els darrers sis mesos,
s’ha constatat la manca de nínxols en el cementiri de Vallcanera , a tal efecte
s’ha realitzat un estudi de l’estat actual del cementiri, per poder determinar el
nombre exacte dels nínxols no ocupats a data d’avui i de la necessitat de fer-ne
de nous,per tant des de el mes de setembre s’ha estat realitzant els pertinents
estudis per la seva ampliació, a tal efecte s’ha rebut l’encàrrec per part de
l’Alcaldia a aquest serveis tècnics per adjuntar els estudis fets dels mateixos
com a projecte per l’ampliació del nombre de nínxols del cementiri del Nucli
Urbà.
Així mateix les noves tendències com es el cas de d’incineració cada dia mes
freqüent, han portat a la consideració de realitzar en aquesta ampliació la
realització de columbaris
2 – SOLUCIÓ PREVISTA
A l’interior del cementiri del Nucli Urbà existeix una zona ja preparada a la
façana Nord (veure reportatge fotogràfic a l’annex número – 1) per a la
construcció de fins a 20 nous nínxols.
Així, en funció de les necessitats actuals, doncs actualment només resten per
ocupar 5 unitats, es proposa portar a terme la construcció de 20 nous nínxols.i
de 12 columbaris a la façana Oest - entrada lateral del cementiri.
3 – DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Les obres que caldria portar a terme :
Fonamentació
- Adequació de la fonamentació existent per fer nova formació sobre la
plataforma de formigó existent de una llosa de 15 cm de canto amb
formigó HA-25/20B/IIa armada amb acer AEH 500-S de límit elàstic 5100
Kp/cm2.
Ninxols
- Construcció del mòdul de 20 nous nínxols (5 columnes de 4 nínxols
cadascuna) de formigó armats sistema ORSYSTEM o equivalent, (formigó
HA-25/20B//IIa i acer AEH500S) fets “in situ” de mides interiors
0,90x0,75x2,60 m, inclòs armadures i pendent mínima del 1% cap l’interior
i paret posterior dels nínxols amb formigó. Inclou juntes de dilatació i part
proporcional de ventilació inclòs filtre de carbó actiu i tubs de PVC i altres
materials pel correcte funcionament dels sistema.
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- Subministrament i col·locació de 20 pretapes de formigó de mides 80x65
cm i gruix 1,5 cm. Acabades amb punt rodo.
Coberta
- Formació del teulat del mòdul de nínxols. Inclou: 1) parets de 30 cm. de
rajol perforat (totxana) en frontal dels nínxols, armat 1 diàmetre 12 cada 20
am lligat a cèrcol, 2) coberta de teula àrab amb envanets de sostre mort,
solera d’encadellats i cornisa ceràmica.
Es tindrà especial cura (per evitar posteriors fissures) en la correcta
execució de la junta entre les parets de totxana de la coberta i l’estructura
de formigó armat dels nínxols.
- Arrebossat a bona vista del trasdós i dels dos laterals del nou mòdul de
nínxols a mes de 3,0 metres amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l’obra
amb formigonera de 165l
- Acabat amb pintura blanca plàstica banca i llisa aplicada amb corro sobre
el trasdós i els dos laterals del nou mòdul de nínxols.
- Acabat amb pintura plàstica blanca i llisa aplicada amb brotxa dels frontals
de formigó dels nínxols
Columbaris
-

Formació de columbaris prefabricats de mides 40x40x50, sobre solera de
formigó amb un gruix de 15 cms .inclòs tapes decoratives muntatge i
col·locació.

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ...................................... 9.642,01 €
13% Despeses Generals sobre 9.642,01 ........................................1.253,46 €
6,0% Benefici industrial sobre 9.642,01 ........................................
Subtotal
21% IVA sobre 11.950,00 ................................................

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

578,52 €

-------------------------11.473,99 €
2.409,54 €
13. 883,53 €
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3.1 PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN
FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat,
seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE,
en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen
resposta la resta de normativa d’aplicació.
Els requisits generals del projecte són els següents:
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En el present projecte d’ampliació, NO INTERVÉ en les actuals prestacions de
l’edifici

4 – PREUS I PRESSUPOSTOS
Els preus adoptats corresponent als de jornals, materials, maquinària i
transports actuals.
Aplicant aquests preus a les distintes unitats d’obra, s’obté un pressupost
previs d’execució material per a les obres descrites de 11.950 €, que correspon
a un pressupost total de contracta de 14.459,50 €.
5 – TERMINI D’EXECUCIÓ
Es proposa, com a termini d’execució, dos (2) mesos d’ençà del replanteig de
les obres.
6 – CLASSIFICACIÓ DE L’OBRA I DEL CONTRACTISTA
Al ser el pressupost de les obres projectades inferior als 50.000,00 € (d’acord
amb l’article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic) es tracta
d’un contracte d’obres menor.

Al ser el pressupost de les obres projectades inferior a 350.000,00 € (d’acord
amb l’article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic) no es
exigible la classificació a les empreses.
7 – DOCUMENTS QUE FORMEN LA PRESENT MEMÒRIA VALORADA
Els documents que formen la present memòria valorada són els següents:


MEMÒRIA, amb un annex:
Annex núm.1 : Reportatge fotogràfic



PLÀNOLS, amb quatre fulls:
Full núm. 1 - Emplaçament
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Full núm. 2 - Situació del Sector
Full núm. 3 - Planta general del Sector Full núm. 4 - Detalls nínxols - 1
Full núm. 5 - Detalls nínxols - 2 (coberta i acabats)


PRESSUPOST
- Amidaments
- Valoracions
- Resum del pressupost i últim full

8 – CLOENDA
Amb tot l’esmentat i la resta de documents que s’acompanyen, es considera
convenientment detallada la present Memòria Valorada perquè pugui servir de
base per a la seva aprovació i, si procedeix, la posterior contractació i efectiva
execució de les obres.

L’Arquitecte Municipal

Salvador Jubany i Viader
Serveis Tècnics Municipals

Sils, febrer 2017
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Annex – 1

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Estat actual zona a ampliar

Zona col·locació dels columbaris
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PLÀNOLS
Full núm. 1 - Emplaçament
Full núm. 2 - Situació del Sector
Full núm. 3 - Planta general del Sector º
Full núm. 4 - Detalls nínxols - 1
Full núm. 5 - Detalls nínxols - 2 (coberta i acabats)
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PRESSUPOST
Amidaments
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PRESSUPOST EXECUCIO DE MATERIAL PER PARTIDES:
CAPITOL C01 FONAMENTACIÓ ................................................................

236,44 €

CAPITOL C02 NINXOLS .............................................................................

6.337,50 €

CAPITOL C03 TEULADA ...........................................................................

1.542,45 €

CAPITOL C04 (SEGURETAT) .................................................................

150,00 €

CAPITOL C05 COLUMBARIS ...................................................................

1775,62 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ...................................... 9.642,01 €
13% Despeses Generals sobre 9.642,01 ........................................1.253,46 €
6,0% Benefici industrial sobre 9.642,01 ........................................
Subtotal
21% IVA sobre 11.950,00 ................................................

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

578,52 €

-------------------------11.473,99 €
2.409,54 €
13. 883,53 €

Aquest pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de :
(TRETCE MIL VUIT-CENTS VUITANTA TRES AMB CINQUANTA TRES CENTIMS )

Sils març 2017
L’arquitecte Municipal

Salvador Jubany Viader
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