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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES SOBRE LA MEMÒRIA

I. La memòria tindrà el contingut següent:
1. Presentació.
2. Índex general.
3. Memòria:
3.1. Breu descripció de l’obra amb indicació de referència cadastral, número
de parcel·la i polígon on es farà l’actuació.
3.2. Pressupostos.
3.3. Nom complet i titulació del redactor (tècnic competent i amb capacitat
d’obrar). Data i firma 1
Annexos o apartats de la Memòria, necessaris o no segons el tipus de projecte i
que seran apartats o annexos segons la importància:
•
Justificació del compliment de la normativa obligatòria.
•
Estudi geotècnic dels terrenys en cas de ser obligatori o informe
de la no necessitat.
•
Justificació del compliment del Decret 7/2004 de prevenció
d’incendis en obres realitzades en terrenys forestals.
•
Pla d’obra valorat.
•
Referències per a fonamentar el replantejament de les obres
•
Annex de gestió de residus RD 105/08.
•
Càlculs
Estructurals
De ferms
Hidràulics
Elèctrics
Enllumenat
Altres
•
Annex de justificació de preus
Càlcul del coeficient K de costos indirectes
Preus bàsics de materials, maquinària i mà d’obra
Preus auxiliars
Preus descompostos
•
Control de qualitat
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4. Plans:
5.1. Pla de situació.
5.2. Plans mínims que siguen necessaris.
5. Pressupost:
6.1. Quadros de preus núm. 1 i núm. 2.
6.2. Mesuraments auxiliars i estat de mesuraments.
6.3. Pressupostos parcials
6.4. Resum del pressupost:
- Per capítols.
- Pressupost d’execució material.2
- Pressupost amb despeses generals i benefici industrial
- Pressupost total amb IVA.
- Pressupost per a coneixement de l’Administració.
7. Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic.
II. La memòria haurà d’anar acompanyada dels documents següents:
 Declaració responsable del redactor especificant que l’actuació està dins del
terme del Paratge Natural Municipal (PNM); es tracta d’una actuació per a la
conservació i ús públic de l’espai i és d’acord amb la Declaració del PNM i del
seu Pla Especial.
 Declaració responsable del redactor detallant que l’objecte de la memòria respon
a allò que s’ha especificat en els articles 6 i 12 del TRLCSP i article 125 del Reial
Decret 1098/2001, respecte del contracte d’obres.
 Llista de totes les autoritzacions sol·licitades i les administracions competents
per a la seua expedició.
 Compromís del redactor de modificar la memòria en el sentit que puguen indicar
les esmentades autoritzacions o els informes corresponents.
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L’apartat 3.3 té el valor de declaració responsable en què el tècnic que subscriu la
memòria manifesta que té la titulació acadèmica que l’habilita legalment per a la seua
redacció, que no està incurs en cap causa d’inhabilitació professional i està al corrent de
les responsabilitats inherents a l’exercici professional.
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El PEM inclourà un cartell indicatiu d’informació institucional d’acord al model que
s’indica en la web, http://www.dival.es/es/medio-ambiente/content/portada-parajesnaturales-municipales.
D’altra banda, en la web del Servei de medi ambient, en l’apartat dedicat als Paratges
Naturals Municipals, http://www.dival.es/es/medio-ambiente/content/portada-parajesnaturales-municipales, hi ha informació orientativa que pot ser del seu interés.
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