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OBJECTE DEL PROJECTE
L’objectiu del projecte és donar la informació necessària, tècnica i legal, per l’arranjament del
camí de la Clusa, des del carrer Castell del Roset al terme municipal de Vilada fins al trencant de
que porta al nucli de Castell de l’Areny.
EMPLAÇAMENT
Camí de la Clusa, municipis de Vilada i Castell de l’Areny.
PROMOTORS
Ajuntament de Vilada. CIF: P0830000F
Plaça de l’Ajuntament, 13.
08613 Vilada, Berguedà, Barcelona
Ajuntament de Castell de l’Areny. CIF: P0805600D
Plaça de l’Ajuntament, s/n.
08604 Castell de l’Areny, Berguedà, Barcelona
TÈCNIC REDACTOR
Jordi Valls i Rota, arquitecte. NIF: 77.728.838-Q
Carrer Cadí, 28
08680-Gironella
INTRODUCCIÓ
Els ajuntaments de Castell de l’Areny i Vilada presenten un projecte d’arranjament del camí de la
Clusa per tal de rebre finançament de les subvencions “per a actuacions de millora i manteniment
de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran per a l'any 2022”.
Concretament en el 3r grup per a projectes comarcals liderats per qualsevol Ajuntament del
Berguedà segons informació facilitada pel Consell Comarcal en el correu electrònic de 30/04/2022.
El camí de la Clusa connecta els termes municipals de Vilada i Castell de l’Areny i també és un enllaç
de comunicació entre els nuclis urbans dels 2 municipis i diverses masies aïllades habitades (Cal
Xocolater, els Erms, Comelles, Miralles, etc.) i algunes que es preveu reformar en breu (Cal Llebre).
Per tant, el projecte presentat acompleix els 2 primers criteris tècnics de priorització i distribució
dels ajuts del 3r grup.
A més, el projecte presentat és d’importància comarcal pels següents motius:
1) És l’únic accés alternatiu al municipi de Castell de l’Areny en cas de problemes amb l’única
carretera asfaltada que condueix al poble (carretera de Vilada a Castell de l’Areny). I de fet, durant
uns mesos de l’any 2021 els veïns i veïnes de Castell de l’Areny van haver de fer servir el camí de la
Clusa com a única possibilitat per poder accedir a Castell de l’Areny per impossibilitat de fer servir
l’accés principal per obres.
2) és una via que dona accés a l’altre banda del Catllaràs per accedir a altres camins que porten fins
a La Pobla de Lillet. Per tant, en cas d’emergència o incendi cal garantir que el Camí de la Clusa està
en condicions.
Aquest projecte consisteix en aportació de material a la carretera i anivellament del camí. Però
posa l’accent en la reconstrucció i neteja de la cuneta. Actualment la cuneta està en molt mal estat
ja que té una antiguitat de més de 30 anys: en molts trams està completament destruïda, en
d’altres està tapada per vegetació o fang i en d’altres està per sobre el nivell del camí sense poder
produir la seva funció de recollir les aigües.
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Reconstruir la cuneta és objectiu dels dos ajuntaments des de fa anys. Ja que en tractar-se d’un
camí molt llarg i amb molta pendent, l’aigua destrueix el ferm tot sovint perquè la cuneta no
funciona adequadament.
Seria clau poder optar a aquest finançament per poder acomplir aquest propòsit i així garantir que
les aportacions de material que es facin al camí de la clusa tinguin llarga duració i el ferm estigui en
bones condicions.
ANTECEDENTS
El tram de l’àmbit d’actuació consta al Pla de Prevenció d’Incendis dels municipis de Vilada i Castell
de l’Areny, amb el codi de camí 13 i categoria III, via principal no asfaltada sense secció de servei.

JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES
Les obres estan justificades perquè aquest camí dona accés a tres masies habitades i actives. Té
trams afectats per les aigües, ocasionant forats, desnivells i arrossegament de terres per la part
central del camí, i la cuneta està bruta de fang, pedres i herbes que dificulten el desaigua de les
aigües pluvials. Un cop s’hagi condicionat el camí suposarà una millora d’accés a les masies
habitades.
DESCRIPCIÓ DEL TRAM DEL CAMÍ
Camí que comença al nucli urbà de Vilada, al carrer Castell del Roset i finalitza a Sant Romà de la
Clusa. El tram a reparar acaba al trencant que es dirigeix a Castell de l’Areny. La capa de tot-ú hi és
molt present i el seu traçat és en baixada cal a Vilada, de manera que hi ha molta presència de
xaragalls. En alguns punts s'hi pot veure trossos d'una possible antiga capa d'aglomerat en molt mal
estat; l'aglomerat es fa més present a mesura que s'arriba al PQ 2+300, punt on la capa canvia i
passa a ser d'un algomerat molt gastat i vell. L'amplada comença essent de 3.5 metres, disminueix
a 4 i acaba essent de metres 5 a l'últim tram. Es pot circular amb un vehicle turisme, però s'ha de
fer amb molta precaució. L'estat general del camí s'ha considerat que és acceptable, tot i tenir
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alguns punts crítics en el traçat. La cuneta esquerra està formigonada i en molts trams està plena
de fangs, hernes i pedres procedents de despreniments.
Catàleg de Camins municipals: Hi consta.
Pla de Prevenció d’Incendis municipal: Codi camí núm. 13, Categoria III (via secundària sense
asfaltar).
Les coordenades UTM són les següents:
Inici del tram: X= 411985.5; Y= 4665812.0 (Municipi Vilada)
Final del tram: X= 411704.5; Y= 4668793.0 (Municipi Castell de l’Areny)
Punts quilomètrics:
Inici del tram: 0+000 Municipi de Vilada
Final del tram: 4+190 Municipi Castell de l’Areny
Longitud: 4.190,00 metres.
Longitud municipi de Vilada: 2.010 metres.
Longitud municipi de Castell de l’Areny: 2.180 metres.
Amplada mitjana: 4,20 metres.
Superfície: 17.598,00 m2.
No forma part de cap espai d’interès natural.
DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
Actualment el camí es troba en un estat regular de conservació, encara que sigui apta per la
circulació de turismes. Aquesta degradació ha estat principalment pels efectes dels agents
atmosfèrics, provocant arrossegament de terres i falta de material en els pendents i en els plans
alguns clots per estancaments d’aigua. Les obres seran les següents:
- Regularització del camí.
- Estesa d’una capa de Tot-u artificial de g=6 cm, anivellament i compactació de la mateixa.
- Neteja de cuneta formigonada.
NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT
Normes Subsidiàries de Planejament de Vilada, aprovades definitivament el 5 de novembre de
1.997. El camí està en sòl no urbanitzable.
OCUPACIÓ DE TERRENYS
Les obres es realitzen dintre del domini públic, per la qual cosa no és necessari realitzar cap
ocupació.
SERVEIS AFECTATS
Les obres projectades en aquest projecte no contemplen la interacció amb serveis existents en el
Municipi. Mitja i baixa tensió, enllumenat existent, aigua potable, i xarxa de telefonia.
TERMINI DE L’OBRA
En compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es preveu l’ordre i la durada de les activitats principals. Resulta un
termini d’execució de tres (2) setmanes.
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CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA
Quan el pressupost és inferior a 500.000 euros, no és exigible la classificació del contractista,
segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES
CPV: 45112400-9 Treballs de moviments de terres.
CPV: 44114000-2 Formigó.
AMIDAMENTS I PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL
1.1 M2 Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb
mitjans mecànics.
Uts. Llargada Amplada
Alçada
Parcial
1

4.190,00

4,20

Subtotal

17.598,00
17.598,00 17.598,00

Total m2 ......:

17.598,00

0,20

1.2 M³ Base granular amb tot-u natural granític, anivellació i compactació al 98%
del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de
gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del Proctor
Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a
millora de les propietats resistents del terreny.
Uts. Llargada Amplada
Alçada
Parcial
1

1.000,00

4,20

0,10

420,00

Subtotal

420,00
420,00

Total m³ ......:

3.519,60

37,50

420,00
15.750,00

1.3 Ml Neteja de cunetes de formigó.
Uts.

Llargada

1

4.190,00

Amplada

Total ml ......:

Alçada

Parcial
4.1900,0

4.190,00

4.190,00

4.190,00

1,70

7.123,00

1.4 Ml ML Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, revestida amb un mínim de 15 cm de formigó amb fibres de
polipropilè (dotació 3.5 k/m3 de 4 cm de llarg) tipus HM-20/P/20/I de
resistència característica a la compressió. Inclou l'excavació en tot tipus de
terreny, refinat, reblert de tot-ú artificial on convingui, càrrega i transport
Uts. Llargada Amplada
Alçada
Parcial
1

75,00

Subtotal

75,00
75,00

Total ml ......:

Subtotal

75,00

43,65

75,00
3.273,75
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Total pressupost parcial:

29.666,35

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS
SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS. (29.666,35 €).

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE
Pressupost d'execució material

29.666,35

13% de despeses generals

3.856,62

6% de benefici industrial

1.779,98

Suma
21% IVA
Pressupost d'execució per contracta

35.302,95
7.413,61
42.716,56

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-DOS MIL
SET-CENTS SETZA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (42.716,56 €)

Vilada, maig de 2022

Jordi Valls i Rota
Arquitecte
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TRAÇAT DEL CAMÍ

Castell de l’Areny

Vilada
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Castell de l’Areny

Vilada
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Castell de l’Areny

Vilada
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