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ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS
DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL A LES COMARQUES DE
MUNTANYA I A L’ARAN.

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
MUNICIPI DE L’ESPUNYOLA
Camí del local social a Sants Metges
ANY 2020
VERSIÓ 1 – 25 d’agost de 2020

Informe tècnic de les actuacions proposades.

AJUNTAMENT DE L’ESPUNYOLA
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1- Descripció del territori.
L’Espunyola és un municipi de la comarca del Berguedà, al nord de la província de Barcelona,
situat a 800 m d’altitud (amb extrems de 600 i 1.200 m). Ocupa una extensió de 35,5 km2, més
d’un 60% de la qual és superfície forestal i la resta és superfície agrícola. En general presenta
una orografia poc accidentada, tot i que ocupa també les costes dels cingles de Capolat, que
conformen la part més accidentada del municipi. És, per tant, una comarca amb uns recursos
naturals molt rics i variats.
La seva població és de 258 habitants (IDESCAT 2018), i es reparteix en cases i masies
disseminades per tot el territori. L’ocupació principal del municipi és l’agricultura i la ramaderia,
per bé que també hi ha establiments de serveis i cases de turisme rural. L’Espunyola té un
patrimoni rural molt interessant, que ha sabut conservar les tradicions del camp i a l’hora,
innovar i millorar la gestió del territori, i en definitiva, del paisatge. Les masies del municipi
també conformen un element importantíssim a valorar en tota la seva dimensió.
El patrimoni històric i cultural del municipi també és destacable. Compta amb 172 elements
(Mapa del patrimoni cultural de l’Espunyola, 2011). Entre ells se’n destaca el Castell de
l’Espunyola, església de Sant Climent, església de Sant Pere de l’Esglaiola, església de Sants
Metges, Santuari de la Marededéu dels Torrents, església de Sant Sadurní del Cint, església de
Santa Margarida del Mercadal, i diversos dòlmens catalogats.
El teixit associatiu i d’entitats del municipi fa que sigui un territori amb una alta activitat festiva,
esportiva i cultural. Al llarg de l’any es desenvolupen tot un seguit d’actes, festes, fires, curses,
etc., que fan de l’Espunyola un municipi actiu i obert.
Pel municipi hi transcorre un camí ramader catalogat i també altres senders senyalitzats com
són el GR 1, el GR 241 i el PR C-52. A banda, hi ha diversos recorreguts no senyalitzats que són
coneguts per la gent del territori i que són força concorreguts.

2- Justificació de les actuacions.
L’Ajuntament de l’Espunyola té com a prioritats bàsiques les actuacions d’arranjament de la
xarxa viària municipal i les actuacions de millora de la xarxa de distribució d’aigua municipal.
El fet de ser un territori extens i amb una població disseminada, fa que s’hagin d’invertir molts
esforços i recursos a aquests dos tipus d’actuacions: camins i xarxa d’aigua.
L’actuació puntual que es vol realitzar ha de permetre el pas de vehicles de servei pel camí
municipal amb referència cadastral 08077A00509010. Aquest camí podria servir, en cas de
necessitat, com a alternativa al vial que actualment condueix al dipòsit d’aigua de Sants Metges,
des del qual es distribueix l’aigua a tot el municipi.
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Actualment, el punt de partida d’aquest camí, en la seva part més pròxima al local social de
l’Espunyola no es troba en les condicions adequades per al trànsit de vehicles que no siguin
tractors o tot terreny. L’arranjament consistirà en el formigonat d’aquest tram inicial.

Figura 1. Localització del tram a arranjar.

3- Memòria valorada de les actuacions.
Els treballs d’arranjament del tram inicial del camí del local social de l’Espunyola a Sants Metges
és una actuació puntual que consta de les següents tasques:
-

Eliminació de la vegetació dels laterals
Repàs i perfilat del terreny
Formació de caixa en entrega de paviments
Col·locació de tub de PE de D= 200 mm
Col·locació de formigó HA-25 amb un gruix de fins a 40 cm
Raspallat.

Tot seguit es presenta el pressupost corresponent:
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4- Pressupost de l’actuació d’arranjament del camí.

El pressupost total del projecte és el següent:

Actuació

Import sol·licitat (€)

Arranjament del tram inicial del camí del local social a
Sants Metges.

1.043,65 €

TOTAL

1.043,65 €

El pressupost per a l’actuació de millora de camins de la xarxa veïnal i rural al municipi de
l’Espunyola és de MIL QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (1.043,65 €)
(IVA inclòs).

No s’ha demanat cap altre ajut ni subvenció per a l’execució de les actuacions objecte d’aquesta
memòria.
L’IVA no és recuperable per cap d’aquestes actuacions.

L’Espunyola, 25 d’agost de 2020.
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