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MEMÒRIA VALORADA OBRES DE MILLORA DELS CAMINS LOCALS.
ACTUACIÓ A LA PISTA QUE, DES DEL MIRADOR DE GRESOLET (SALDES) ARRIBA A COLL
DE LA BENA (GISCLARENY).
MUNICIPI DE SALDES

Aquest document es redacta per tal d’optar als ajuts que el Departament de Territori i
Sostenibilitat atorga als Consells Comarcals per ajudar a les tasques de manteniment de la
xarxa veïnal i rural de camins de muntanya, promogut conjuntament pels ajuntaments de
Saldes i Gisclareny. Els ajuts s'emmarquen en la Llei d'alta muntanya, que va qualificar com a
comarques de muntanya l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa,
el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès i el Solsonès, a més de la Val d'Aran.
Són uns territoris amb unes característiques orogràfiques i climàtiques que dificulten les
comunicacions, més encara al Pirineu, on el poblament és molt dispers. Això es tradueix en
una accessibilitat sovint complexa i en uns costos de construcció i manteniment de la xarxa
viària molt elevats. Per aquest motiu, el Territori i Sostenibilitat dona suport als consells
comarcals de muntanya, i al Consell General d'Aran, en la seva tasca de gestió dels camins
que els són propis.
El Berguedà disposarà de 616.200 € per tal d’emparar actuacions segons determina l’article
2.1 de l’ORDRE TES/144/2020, de 8 d’agost:
Els criteris per atorgar les subvencions són:
Cal tenir en compte la roda de municipis iniciada l’any 2020,
Municipis que van entrar al 2020: Avià, Capolat, Casserres, Castell de l'Areny,
Castellar del Riu, Fígols, Gósol, Olvan, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de
Merlès i Viver i Serrateix.
Municipis que van entrar al 2021: Berga, Borredà, Cercs, L’Espunyola, Guardiola,
Montclar, Montmajor, La Nou, La Pobla, La Quar i Sant Julià de Cerdanyola.
Municipis que entren al 2022: Bagà, Castellar de n’Hug, Gironella, Gisclareny, PuigReig, Saldes, Vallcebre i Vilada.
a.
Grup 1er. 160.000,00 € destinats als 8 municipis restants del model de distribució del
dos anys anteriors.
Provisionalment, respecte a la resta d’import 456.200 € de subvenció, s’han proposat els
següents criteris:
b.
Grup 2on. 100.000,00 € destinats a projectes comarcals liderats per el propi Consell
Comarcal.
c.
Grup 3er. 356.200,00 € destinats a projectes comarcals liderats per qualsevol dels 31
municipis de la comarca.
En cas de romanents de la prioritat 1 i/o 2, aquestes quantitats passaran a incrementar les
partides destinades a la prioritat 3. Per aquest grup, les prioritats són les següents:
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1.

Projectes de comunicació Intermunicipal

2.
Projectes d’enllaç entre nucli urbà i masies aïllades habitades, o en fase reforma i/o
construcció per ser habitades en breu.
3.
Projectes de reparació, senyalització i tancament de vies de circulació on el pas quedi
restringit a usos oficials, ramaders, agrícoles, forestals, de veïns i de vehicles turístics de
transport col·lectiu degudament autoritzats.
4.
Projectes que s’acullin al les vies de comunicació descrites per Bombers dins de la
cartografia operativa d’emergències (COE), o aquells que portin a les infraestructures de
defensa contra incendis forestals i aquelles que afavoreixin les actuacions silvícoles de
prevenció d’incendis forestals i que restin tancades però transitables per vehicles de serveis
d’emergències després de realitzada l’actuació silvícola.
5.
Projectes destinats a garantir l’accés de vehicles de serveis i/o d’emergències a
infraestructures titularitat de qualsevol administració.
6.
Projectes destinats a la implantació de passos canadencs en substitució dels portells de
vailet elèctric.
Aquest projecte està consensuat amb l’ajuntament de Gisclareny per què es tracta d’una via
de comunicació intermunicipal: és un camí de gran interès turístic (àrees recreatives i interès
paisatgístic notable) i ramader, els dos grans motors econòmics dels dos municipis. Cal
destacar que els arranjaments a cada municipi, de manera independent, beneficien els dos,
ja que es tracta d’un recorregut turístic que comença a Bagà i pot acabar a Gósol passant
per Gisclareny i Saldes.
També cal destacar que es realitza una actuació de col·locació de barreres de protecció en
un lloc amb una sinistralitat elevada.
1. INTRODUCCIÓ.
El terme municipal de Saldes, al nord de la comarca del Berguedà, s’emplaça als peus del
Massís del Pedraforca, catalogat com a Paratge Natural d’Interés Nacional. Bona part del
seu terme s’inclou també en l’extensió del Parc Natural Cadí-Moixeró mentre que la resta del
terme, al sud, participa en l’Espai d’Interès Natural Serra d’Ensija-Rasos de Peguera. Es fa
evident, amb totes aquestes figures de protecció ambiental que Saldes és un espai amb un
atractiu natural digne de ser destacat; és per això que ha esdevingut un pol turístic
important al país. Entre ells és més que remarcable l’atractiu i el reclam que genera d’una
forma especial el Massís del Pedraforca, concentrant una gran nombre de visitants
especialment a l’estiu. A més, Saldes, té una dispersió molt àmplia de les seves residències
habituals i/o de segona estança, amb tres nuclis urbans i dos de rurals distants entre sí i
desenes de cases disperses per entre les Valls de Gresolet, l’Obaga, Molers, Feners i els
entorns del nucli de Maçaners.
El terme municipal de Gisclareny, també al nord de la comarca del Berguedà, limita amb
Saldes al nord-est del massís del Pedraforca. Com Saldes, el seu terme municipal s’inclou
també en l’extensió del Parc Natural Cadí-Moixeró. Les característiques socio-econòmiques
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són molt similars a les de Saldes, on el sector turístic té una importància primordial. Segons
Viquipèdia, Gisclareny és un municipi de població dispersa en diversos veïnats i nombroses
masies aïllades. La major part dels veïnats es troben orientats al sud: el del Roser, on es troben
l'ajuntament i l'església parroquial del Roser, el de Berta, i el del Clot del Pou, tots tres molt
propers i situats a uns 1300 metres; També el Coll de la Bena, el més alt a uns 1400 metres, i el
de Vilella a uns 1000 metres, estan situats al vessant sud de la serra de Gisclareny. Al fons del
riu Bastareny es troba el veïnat de la Baga. Les nombroses masies s'estenen des dels 800
metres fins als 1400 metres.
2. PROMOTOR DE LES OBRES.
El promotor de les obres que es descriuen serà el Consell Comarcal del Berguedà,
representat pel seu president en Josep Lara Tristante a petició de l’Ajuntament de Saldes,
amb adreça a la Plaça Pedraforca s/n i NIF P-0818900-C i representat pel seu alcalde, en
Moisès Masanas López.
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3. EMPLAÇAMENT DELS TREBALLS.
Segons la toponímia del visor de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya les actuacions
es realitzen a la pista de Saldes al Colell, a la pista del Coll de Bauma al Colell i a la pista del
Coll de la Bena.
L’itinerari, amb inici als peus del Refugi de Lluis Estasen i final a Coll de la Bena, passant pel
Colell, discorre amb un recorregut de 4,20 km dins el terme de Saldes, fins al Colell, 1,00 km
dins del de Tuixent, 4,50 km una altra vegada en el de Saldes i la resta, 3,90 km, de
Gisclareny, per tant, en percentatge, el recorregut dins el terme de Saldes és d’un 63,97% del
total, 7,33% correspon al de Tuixén i finalment el 28,68% al de Gisclareny.

Imatge extreta del visor de l’ICGC. La Fletxa assenyala el traçat complert del camí de color blau cel.

Cal destacar que al terme municipal de Tuixén no s’hi realitza cap actuació.
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Imatge anterior ampliada, extreta del visor de l’ICGC. La Fletxa assenyala l’inici i el final del recorregut que
intercomunica els dos municipis.
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4. TREBALLS A REALITZAR.
L’amplada teòrica promig per a tot el recorregut es considera de 3,50 m.
Primerament cal fer un repàs general de l’esplanada amb un reperfilat i anivellació netejant
cunetes i fent trencaaigües. Aquest treball s’ha de fer en tot el recorregut.
Seguidament es realitzarà un subministrament i col·locació de tot-ú en uns trams acotats ha
definir de manera concreta. El gruix promig serà de 10 cm. S’ha de realitzar la corresponent
compactació al 98% del PM.
A tot el recorregut s’estendrà grava de 12/20 mm amb un gruix promig d’1 cm.
Es col·locarà en un tram determinat en el que hi ha hagut accidents mortals un barrera de
seguretat mixta d’acer-fusta tipus RTI (rodó tornejat i impregnat) amb trams de 4 m amb
suports C100 mixtes cada 2 metres. El nivell de contenció ha de ser N2. En un altre lloc,
aquesta barana es repararà.

Imatge de lla barana a reparar. X:392352,0 Y: 4678792,0
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Imatge extreta del visor de l’ICGC. Situació del punt que cal reparar la barana.

Imatge de l’esplanada tipus en la que hi ha molts rocs de manera superficials.
X:395711,0 Y: 4680340,0
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Punt final del lloc on s’ha de col·locar la barrera de seguretat.

Imatge extreta del visor de l’ICGC. Situació del punt que cal reparar la barana.
X:391584,0 Y: 4679499,0
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5. PRESSUPOST
SALDES.
JOAN MANUEL SERAROLS BALLÚS
Codi

Descripció

ARQUITECTE
Uts.

Longitud Amplada

Alçada

Parcial

Total Cost unit.

Import

CAPÍTOL ÚNIC
02.01

M Reperfilat i aniv ellació d'esplanada amb mitjans mecànics amb la corresponent compactació,
amb els corresponents trencaigües en els trams encessaris i realització i neteja de cunetes de terres
en trams puntuals.
1,00

8.700,00

8.700,00
8.700,00

02.02

puntuals. Inclou la corresponent compactació al 98% del PM.
1,00
24,00
3,50

0,10

5.307,00

37,98

319,03

0,85

7.395,00

125,00

12.500,00

75,00

2.250,00

8,40
8,40

02.03

0,61

M3 Subministrament i col·locació de tot-ú artificial amb un gruix promig de 10 cm en diferents trams

M Subministrament i estesa de grav a de 12/20 mm en el tram descrit amb un gruix promig d'1cm i
la corresponent planxada de la mateixa amb corró v ibratori. L'amplada promig es considera 3,50
1,00

8.700,00

8.700,00
8.700,00

02.04

M Subministrament i col·locació de barrera mixta acer-fusta RTI amb poste cada 2 m del tipus
BEAM-N2-S4R. Inclou trams deprimits inicial i final.
1,00

100,00

100,00
100,00

02.04

M Reparació de barrera existent mixta acer-fusta RTI amb poste cada 2 m del tipus BEAM-N2-S4R.
30,00

30,00
30,00

TOTAL CAPÍTOL ÚNIC

27.771,03

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

27.771,03

13% DESPESES GENERALS
6% BENEFICI INDUSTRIAL
TOTAL

1.666,26
33.047,52

IVA 21%
PRESSUPOST PER CONTRACTA

3.610,23

6.939,98
39.987,50

El pressupost de licitació de les obres que s’han descrit és de TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS
VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (39.987,50 €).
Saldes, maig de 2022.
L’arquitecte

Joan Manuel Serarols Ballús
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