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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR
Núm. d'expedient: CM 23/2022
Assumpte: Reparació deis desnivells a la zona annexa al camp de futbol 7 municipal de
Miquel Nada!.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest contracte té per objecte la reparació de zona deprimida annexa al camp de futbol
7 municipal de Miquel Nadal mitjanc;:ant formigó de fibra, corregint les irregularitats i element
inclosos en l'area.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
Al camp de futbol 7 municipal de Miquel Nada! a día d'avui es traben unes zones deprimides
que afecten a part de la zona de joc (on hi ha la gespa artificial), afectant també a la
canaleta perimetral amb longitud aproximada de 24 metres lineals, a 6 arquetes existents i a
un orea en concret amb paviment de formigó de 24 mi x 4,5 mi = 108 m2 •
Aquest fet es dóna a una zona annexa al mur de contenció i és provocat pels assentaments
o consolidacions del paviment contigus al mateix, segurament empitjorat l'estat durant el
pos deis anys amb les pluges.
És imprescindible que aquestes irregularitats s'esmenin de forma que la planimetría sigui
regular, amb les pendents necessaries per a que no es trobin escalons al paviment. s'anivelli
amb l'area de joc i l'aigua discorri i evacu"i" convenientment a les canaletes.
A la zona on es troba la gespa, arreglar la planimetría carrera a corree de !'empresa que dur
a terme el canvi de gespa artificial. 1 l'objecte d'aquest contracte sera la part amb
paviment de formigó.
Donat que no pot haver irregularitats en el paviment i abans de comenc;:ar les feines, s'haura
d'acordar amb aquesta empresa quin sera el nivell del paviment a cada punt amb
l'objectiu de no tenir discontinurtats i que les pendents siguin apropiades per la correcta
evacuació.
Per a l'execució d'aquests treballs s'emprara un formigó en massa amb fibres tipus
Masterfiber 248 o similar per alleugerar pes i no haver d'emprar formigó armat amb malla
que incrementaría massa el pes. S'ha calculat un volum de formigó de 24 mi x 4,5 mi x 0,2
mi= 21,60 m3• Abans de l'estesa de formigó es preveura picar el paviment existent que es
consideri per a poder abocar el material sense que quedin irregularitats i amb l'espessor
suficient perque no es pugui fragmentar. Es tindran en compte les juntes de retracció i d'unió
recomanades per el fabricant.
A la zona amb aquests desnivells a reparar es traben 6 arquetes de fundició que hauran
d'aixecar-se per quedar enrassades. El material que es pugui treure amb bones condicions
es pot reutilitzar. Els materials es reemplac;:aran per altres iguals o de millar qualitat. En el cas
de !'aspersor existent, !'empresa que canvia la gespa haura d'eliminar-lo per insta! �ar el nou
aspersor emergent a la zona del camp, fent la regata necessario en el paviment.
També sera objecte del contracte que es deixin les canaletes perimetrals a nivell les quals
s'hauran de subministrar noves amb les mateixes característiques que les actuals. El material
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