MEMÒRIA TÈCNICA
SUBMINISTRA I INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR A L’EDIFICI DE
L’ANTIC AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA.
Situat al C/Indústria, 7-9

AJUNTAMENT DE
SANT JAUME DE LLIERCA

1.1 DADES GENERALS
1.1.1 Dades generals, identificació i objecte:
1.1.1.1 Títol :
Subministra i instal·lació d’ascensor a l’edifici de l’antic ajuntament de Sant Jaume de Llierca, situat al carrer
Indústria, 7-9.
1.1.1.2 Promotor
L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha encarregat a l’Àrea d’urbanisme i edificació del Consell Comarcal
de la Garrotxa, la redacció de la memòria tècnica del subministra i instal·lació d’ascensor a l’edifici de l’antic
ajuntament, per tal d’iniciar el procés administratiu de contractació.
Dades de l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca
.- CIF: P1717500A
.- Adreça: C/Àngel Brutau, 1
.- Telèfon: 972 687005

1.1.2 Memòria descriptiva i justificativa
1.1.2.1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
Antecedents i condicionants de partida
L’edifici de l’antic ajuntament, on s’ha d’instal·lar l’ascensor, ha estat rehabilitat en dues fases, una primera on
es va realitzar la reforma de l’estructura i la coberta, i una segona acabada de realitzar on s’han habilitat els
espais interiors, amb tots els seus revestiments i instal·lacions, i el revestiments de les façanes amb tots els
tancaments d’alumini. Ha quedat pendent la instal·lació de l’ascensor, que ja estava valorada al projecte de
rehabilitació de l’antic Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, 3a Fase.
Emplaçament de les actuacions
L’actuació es realitza a l’edifici situat al C/Insústria, 7-9
1.1.2.2 Descripció
Descripció actuacions:
A la última fase executada, s’ha deixat tot apunt per la instal·lació de l’ascensor de les següents
característiques:
Subministrament i muntatge d'ascensor electromecànic MRL, 1 m/s per a 8 persones (600 kg) de 3 parades
(7,5m. de recorregut), maniobra universal simple, portes d'accés maniobrabilitat corredissa automàtica de 80
cm d'amplària i 200 cm d'alçària. Polsadors d'alumini en relleu i brailey.
*Els plànols i detalls d’aquest estan inclosos en el “Projecte de Reforma de l’antic Ajuntament, 3a Fase.
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1.1.3 Pressupost de les actuacions
Codi

Actuació

Unitat

C01

Subministrament i muntatge d'ascensor electromecànic
MRL, 1 m/s per a 8 persones (600 kg) de 3 parades
(7,5m. de recorregut), maniobra universal simple,
portes d'accés maniobrabilitat corredissa automàtica
de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària. Polsadors
d'alumini en relleu i brailey. Inclou taxes de legalització
i reixa de ventilació.

Pressupost d'execució material
21%
d'IVA

1,00

Preu Unitari Import
22.139,92 22.139,92

22.139,92

4.649,38

Pressupost d'execució per contracta

26.789,30

Sant Jaume de Llierca, a gener de 2017.
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