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1. ANTECEDENTS.

El municipi de Pinell de Solsonès, situat a la comarca del Solsonès, té una població
de 213 habitants (2016). La xarxa de camins rurals i veïnals és de notable
extensió, propera als 82 Km, a causa principalment de dos factors:
-

la seva demografia dispersa formada per masies i cases de pagès (a
excepció del nucli de Sant Climenç).

-

la seva gran extensió, de 91,21 Km2.

Això suposa que hi hagi gran nombre de masies i cases de pagès dispersades per la
geografia del municipi a les quals s’accedeix principalment a partir de camins.
D’acord amb l’inventari de camins d’interès municipal, que recull només els camins
que condueixen a masies, cases de pagès i llocs singulars, al voltant d’uns 50 km
dels 82 km de camins recollits en aquest inventari es troben sense pavimentar.
Aquests camins són de terra, de manera que periòdicament es van repassant,
reperfilant les cunetes, guals i trencades i els més transitats s’engravillen per
millorar-ne la plataforma, especialment per evitar la formació de fang.
A aquests camins caldria afegir les pistes principals que sense ésser accessos
principals a masies tenen una funció important de vertebració del territori, ja que
comuniquen cases de pagès o donen accés a finques, i constitueixen la xarxa bàsica
per accés en cas d’incendi forestal. Per aquest motiu també es té present en la
memòria valorada que hi ha actuacions que caldrà portar a terme en aquests
camins pensant en la prevenció d’incendis forestals del proper estiu.

2. OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA I ORDRE DE REDACCIÓ.

L’objecte de la present memòria valorada és la definició i valoració de les obres i
treballs necessaris per portar a terme treballs de manteniment i conservació dels
camins sense pavimentar amb major ús i que són de gestió municipal.
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La present Memòria Valorada es redacta a instàncies de l'alcalde-president de Pinell
de Solsonès Il·lm. Sr. Benjamí Puig i Riu, essent l’autor l'enginyer de camins
Raimon Guitart i García, col·legiat amb el núm. 16.400 i amb despatx professional
al carrer Gaspar de Portolà, núm. 4 bxs. de Solsona.

3. BASES DEL PROJECTE I ESTUDIS PRECEDENTS.
Per

l’elaboració

d’aquesta

Memòria

s’ha

utilitzat

la

informació

referent

proporcionada per l’Ajuntament, la informació recollida en l’Inventari de camins
d’interès municipal redactat l’any 2004 i la inspecció de diversos camins.
Per a l’elaboració de la present Memòria s’han utilitzat plànols topogràfics a escala
1:250.000 i 1:50.000 de l’ICC.

4. SITUACIÓ ACTUAL.
Els camins inclosos en la present actuació són amb plataforma de terra o
engravats, de manera que periòdicament és necessari repassar-los i engravillar-los
per millorar-ne la plataforma. S’han considerat els camins principals que van a les
cases de pagès i també altres camins dels quals se’n fa un major ús.
La situació dels camins actualment és de deteriorament en grau divers, constatant
que en la majoria no s’han efectuat treballs de manteniment des de fa més d’un
any.
Per aquest motiu la vegetació ha anat envaint la franja de circulació, dificultant la
capacitat de desguàs del camí i augmentat el risc de foc per eventuals guspires dels
motors.
La plataforma, especialment en els trams de camí amb major pendent és
actualment molt irregular a causa dels xaragalls provocats per l’acció de l’aigua de
la pluja. Per garantir unes adequades condicions de seguretat per al trànsit rodat,
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és necessari tornar a perfilar i abombar adequadament la plataforma per facilitar el
drenatge i recuperar la seva regularitat, netejar i reperfilar els trams de cuneta
sitjats, els marges i els vorals laterals i refer les trencades que ja han estat
malmeses per l’acció de les pluges.

5. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES.
A grans trets les obres d’arranjament en camins municipals comprendran una
longitud total d’actuació al voltant dels 10,7 km efectuant els següents treballs de
manera selectiva en funció de cada camí:

-

Tasques de manteniment de la pista consistent en reperfilat (repàs) i
consolidació de la plataforma amb motoanivelladora, corregint peralt i
bombament del camí i neteja i reperfilat de les cunetes en els trams de camí
que en tinguin i neteja de la vegetació dels vorals per facilitar el drenatge
ràpid de la plataforma. Aquests treballs inclouran la formació o reperfilat de
les trencades o guals.

-

Engravillat de la plataforma dels camins que són més utilitzats.

-

Senyalització de les obres itinerants i observació de les mesures de
prevenció de riscos en matèria de seguretat i salut en el treball.

Les Prescripcions Tècniques i Instruccions que regiran els treballs a realitzar, són
les que figuren en el Manual d’Arranjament de Pistes Forestals, editat per l’Oficina
del Pla de Prevenció d’Incendis (PPI) de la Diputació de Barcelona i per aquelles
qüestions que no hi figurin, s’atendrà als Manuals per a camins no pavimentats
editats pel USDA i pel Forest Service.
A causa de la disponibilitat pressupostària existent, es preveu una longitud
d’actuació (millorable en les ofertes dels contractistes que optin a l’obra) de:
-

Repàs de manteniment de camí de 3 m d’amplada mitjana, incloent neteja
de vores i cunetes, reperfilat de la plataforma: 8,642km.

-

Engravillat de plataforma amb amplada >= 2.5 m: 8,642 km.

.
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La relació de camins i la seva longitud figura en el següent llistat:

Id

Nom del camí

Longitud (km)

1

Camí de Xarpell del Pla

0,5

2

Camí del Solé a la ctra.

0,7

3

Camí de Les Cots

0,3

4

Camí del Setó

0,3

5

Camí de La Rovira

1,0

6

Camí de Castellana

0,5

7

Camí de Rossells

3,4

8-9

Camí del Corral i Torralta

1,5

10

Camí de Caballolet

0,4

11

Camí de Cal Gabriel

0,3

12

Camí de Graus

0,9

13

Camí de Puit

0,9
Total (km)

10,7

Els rendiments previstos que s’han utilitzat per a la confecció del pressupost són:
-

Repàs de manteniment de camí de 3 m d’amplada mitjana incloent neteja de
vores i cunetes, reperfilat de la plataforma (amb modificacions simples:
abombat, peralts i trencades) i recuperació de la gravilla de les vores:
3-4 hores de motoanivelladora per cada km de camí

-

Engravillat amb dúmper i amplada d’engravillat => 2,5 m:
25-28 t de gravilla tamany 12/18 per cada km de camí

6. PRESSUPOST.
En el document d’aquesta memòria Valorada anomenat “Pressupost” s’inclouen els
amidaments aproximats de totes les unitats d’obra.
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Aplicant a les unitats d’obra obtingudes en els amidaments, els preus unitaris,
s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL de quatre mil dos-cents trenta
euros amb quaranta-sis cèntims (4.230,46 €).
Incrementat aquest pressupost, en un 13% per despeses generals, obligacions de
la contracta, taxes i impostos així com el 6% de Benefici industrial, i afegint a la
base així obtinguda el 21% d’IVA, s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER
CONTRACTA de sis mil noranta-un euros amb quaranta-quatre cèntims (6.091,44
€).

7.- CONCLUSIÓ.
Amb tot allò que s’exposa en la present memòria, així com en la resta els
documents que engloben aquesta Memòria Valorada, es considera l’actuació de
conservació ordinària suficientment justificada, i s’eleva a la superioritat per a la
seva aprovació.
PINELL DE SOLSONÈS, GENER DE 2017
L’ ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
NOMBRE GUITART GARCIA
RAIMON - NIF 78151008K
Sóc l'autor del document

RAIMON GUITART I GARCÍA
COL·LEGIAT NÚM. 16.400
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA MUN.

CAPITOL

01

REPÀS AMB MOTOANIVELLADORA I ENGRAVILLAT

1

G9K10022

2

km

Camins municipals segons
llistat

Engravillat de camí de terra amb gravilles de naturalesa silícea (tamany 12/18 mm), amplada >=2.5m, incloent transport
amb camió dúmper.

1,000

10,700

1,000

1,000

10,700
10,700

2

G2244011

2

km

Camins municipals segons
llistat

245,22

2.623,85

Repàs i perfilat d'esplanada de camí de terra, incloent el reperfilat de cunetes de terra i/o la neteja del voral del camí i la
formació o reperfilat de trencades i guals, amb mitjans mecànics

1,000

10,700

1,000

1,000

10,700
10,700

TOTAL 01 .01

REPÀS AMB MOTOANIVELLADORA I ENGRAVILLAT

150,15

1.606,61

4.230,46

EUR

1
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Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ..........................................................................

4.230,46

13 % Despeses Generals SOBRE 4.230,46........................................................................

549,96

6 % Benefici industrial SOBRE 4.230,46..............................................................................

253,83

€

5.034,25

21 % IVA SOBRE 5.034,25..................................................................................................

1.057,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

6.091,44

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
sis mil noranta-un euros amb quaranta-quatre cèntims

Pinell de Solsonès, gener de 2017

L´enginyer de camins, autor de la memòria valorada

NOMBRE GUITART GARCIA
RAIMON - NIF 78151008K
Sóc l'autor del document
Raimon Guitart i García
Col·legiat núm. 16.400

