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1. MEMÒRIA 

  



1.1-  

La present memòria té per objectiu la definició de les obres necessàries per la millora 

del camí de la Moianesa de Moià, per tal de procedir a la seva contractació. 

1.2- Antecedents 

El municipi de Moià, situat a la comarca del Moianès, amb una extensió de 75,3 km2, 

disposa de multitud de camins i pistes municipals que donen accés tant a masies com a 

empreses disseminades. 

antenir el camí amb bon estat. El fet que hi hagi un transit de camions i 

cotxes força elevat, provoca que el camí de terra actual es degradi de forma molt ràpida 

dificultant la circulació. 

A banda, i l

fàbrica per part dels vehicles pesats. 

memòria per tal de definir i valorar les obres de millora del Camí de la Moianesa, amb 

la finalitat de 

programa sectorial de millora de municipals que va aprovar la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona pels anys 2022-2023 . 

 

 

 

 

 



1.3- Àmbit i localització 

est del nucli 

urbà de Moià, concretament al Pla de la Terreta. 

-141c que va de Collsuspina a Moià 

com des del nucli urbà de Moià. 

 

1.4-Actuacions previstes 

El tram de camí a actuar té una longitud de 222 metres en la seva totalitat. Actualment  

el ferm és de terra  

Així doncs, les actuacions previstes en aquest tram de camí són: 

1. Adequació de la plataforma del camí amb una motoanivelladora. En aquesta 

ac

sigui necessari). Les graves i el paviment actual serviran de base per la 

plataforma. 

2. Compactació del terreny amb corró vibratori autopropulsat. 

3. Col·locació de malla electro

20x20 cm. D: 5-5mm. 6x2,2 m. B500T UNE-EN 10080. 



4. -25/B/20/I+E, de 

consistència tova i grandària màxima de granulat 20 mm., escampat des de 

camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat i escombrat.

5. Formació de juntes de dilatació cada 5 mestres. Juntes de paviment de 6 a 8 mm. 

 

6. -

25/B/20/I+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm. 

estès amb motoanivelladora. 

7. 

de gruix amb HM-25/B/20/I+E, de consistència tova i grandària màxima del 

granulat de 20 mm., estès amb motoanivelladora. 

1.5-  
Setmana Adequació 

de la 
plataforma 

Compactació 
del terreny 

Col·locació 
de malla 

Aplicació 
de 
formigó 

Formació 
de juntes 

Formació 
de 
cuneta 

Formació 
de guals

1        
2        
3        
4        

 

Així doncs, per la realització de les obres previstes en aquesta memòria, es considera 

suficient un termini total de 1 mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6-Control de qualitat 

Es farà un exhaustiu seguiment dels treballs, de tos els materials, equips i sistemes. 

Caldrà entregar les cartes de subministrament, tota la documentació relativa a les 

 

equips o sistemes que sol·liciti la D.F. per evitar el detriment del control de qualitat de 

bra. 

 amplades i 

cuneta si les prestacions del camí ho permeten, amb el descompte de la partida 

pertinent del pressupost adjudicat. 

La direcció de l'obra té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i 

assaigs que cregui adients en qualsevol moment, i el contractista li ha d'oferir assistència 

humana i material necessari per a això. Les despeses de l'assistència no seran 

d'abonament especial. 

Quan el contractista executi obres que resultin defectuoses en geometria i/o qualitat, 

segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la direcció d'obra pot apreciar la 

possibilitat o no de corregir-les, sobre aquesta base pot disposar: 

- Les mesures que cal adoptar per a corregir les que siguin corregibles, dins del termini 

que s'assenyali. 

- Les incorregibles, quan la separació entre les característiques obtingudes i les 

especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a 

funcionalitat i capacitat de servei, o bé seran acceptades amb l'acord previ del 

contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en què quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 

s'hauran d'enderrocar i reconstruir a càrrec del contractista, dins del termini que se li 

assenyali. 



Totes aquestes obres no s'hauran d'abonar fins que estiguin en les condicions 

podrà encarregar-ne la reparació a tercers, per compte del contractista.

La direcció de l'obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 

provisional d'aquestes, realitzar les proves que cregui adients per comprovar el 

compliment de condicions i el comportament adequat de l'obra executada.

Cal fer aquestes proves en presència del contractista, el qual, pel seu cantó, té l'obligació 

de donar les facilitats que es necessitin per a la seva realització correcta, i ha de posar a 

disposició els mitjans auxiliars i el personal que faci falta per a aquesta finalitat. 

1.7-Seguretat i salut 

S

 

D'acord amb l'article 7 del Reial decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 

disposicions mínims de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 256 de 

25/10/97) el promotor, ha d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball. 

1.8-Gestió de residus 

relació a la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, especialment 

ladora dels residu, aprovat per 

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol així com a les disposicions específiques o 

complementàries que regulin els residus de la construcció i demolició, en les parts que 

 

 

 



1.9-Normativa 

recollida bàsicament a les següents normes: 

 Decret 179/1995, de 13 de ju

 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 

 

 Lle

57/2003,16 de desembre, de mesures per a la  modernització del govern local (LBRL 

 

 ableixen disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió 

de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.10-Reportatge fotogràfic

Cuneta

Gual



Imatge del tram recte amb la situació de la nova cuneta. La fletxa indica en sentit ascendent:

 

Imatge de la segona corba en sentit ascendent: 

 

Cuneta 

Cuneta

Gual 



Cuneta



2. PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAVIMENTACIÓ I MILLORA DEL CAMÍ DEL PLA DE LA TORRETA (ACCÉS A LA MOIANESA)

ACTUACIÓ CODI ITEC U PREU AMIDAMENT IMPORT
Adaptació de la plataforma del 
camí (inclou l 'anivellació i 
l 'arrencada del paviment existent 
en els trams que sigui necessari)

G2243011 m2 995

Compactació del camí FR2BJK05 m2 995

Malla electrosoldada G9Z4A615 m2 995

Formigó (18 cm de gruix) - m3 179,1

Formació de juntes de dilatació 
cada 5 metres

G7J1AUV0 ml 176

Cuneta de formigó - ml 210

Guals d'entrada als camps - ml 18

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ 
TOTAL

21% IVA

Formació de gual de formigó de 80 cm 
d'ample i 18 cm de gruix amb
HM-25/B/20/I+E, de consistència tova i  
grandària màxima del  granulat de
20 mm, estès amb motonivel ladora.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST D'EXECUÓ PER CONTRACTA

PRESSUPOST

13% DESPESES GENERALS

6% BENEFICI INDUSTRIAL

Repàs i piconatge d'esplanada, amb 
mitjans mecànics

Formació de cuneta de formigó de 80 cm 
d'ample i 18 cm de gruix amb
HM-25/B/20/I+E, de consistència tova i  
grandària màxima del  granulat de
20 mm, estès amb motonivel ladora.

Armadura per l loses de formigó AP500 T 
amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm 
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i 
manipulada a tal ler (P - 267)

Paviment de formigó vibrat HA-
25/B/20/I+E, de consistència tova i  
grandària màxima del  granulat 20 mm, 
escampat des de camió, estesa i  vibratge 
amb regle vibratori, reglejat i  escombrat

Formació de junt de paviment de formigó 
de 6 a 8 mm d'amplària i  de 2 cm de 
fondària, amb mitjans mecànics

Compactació amb corró vibratori 
autopropulsat, amb un pendent inferior 
al  12%

PARTIDA
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