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MEMÒRIA 

 

1. ANTECEDENTS 

 

La població de Verges es troba situada al nord del Baix Empordà El municipi té 

una extensió de 9,7 km2. Geogràficament, ocupa part de la plana de l’Empordà, al 

nord del riu Ter. 

 

Es tracta d’un poble de reduïdes dimensions i la major part del terme municipal son 

camps de conreu i per accedir-hi, per tant, hi ha nombrosos camins i pistes 

forestals municipals. Molts d’aquests camins també tenen un interès turístic i 

d’interconnexió amb poblacions veïnes. 

 

És d’interès de l’Ajuntament de Verges redactar un document en forma de 

memòria valorada per tal d’establir les actuacions per a executar en diversos 

camins per tal de mantenir és seu estat de conservació en les millors condicions. 

 

       

 

 

2. ESTAT ACTUAL 

 

Actualment els diversos camins en els que l’Ajuntament de Verges vol actuar no es troben en 

situacions òptimes per permetre el pas de vehicles. El mal estat dels camins es deu al temporal 

Gloria que va afectar la zona a principis de 2020, i que durant els següents mesos, s’han 

esdevingut altres episodis de fortes pluges sense arribar a la virulència que va produir el Gloria. 

 

Tenint en compte aquests condicionants des de l'Ajuntament de Verges es considera necessari 

Verges 

Riu Ter 
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realitzar actuacions de manteniment en els camins municipals. 

 

 

Camí de Can Joanmiquel. 

 

 

3. OBJECTIU DE LA MEMÒRIA VALORADA 

 

L’objectiu de la present memòria és definir els treballs necessaris a executar als camins 

municipals i conèixer l’import de la seva execució. 

 

4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

L’àmbit d’actuació són els següents camins del municipi de Verges. 

 Camí de Can Joanmiquel 

 Camí de la Tallada 

 Camí del Mas Vicenç 

 Camí del dipòsit 

 Camí de la mota 

 Camó de sota la mota 

 Camí del parc del riu 

 Camí vell de Bellcaire 

La ubicació, longitud, superfícies, etc, del camí es detallen més endavant. 
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5. DESCRIPCIÓ DELS CAMINS I TREBALLS PREVISTOS 

5.1. Consideracions generals  

S’hauran de realitzar els treballs previs de senyalització de les obres abans de començar-les. 

Els treballs a executar en cunetes inclou el reperfilat, si la mateixa cuneta es troba en bon estat, 

o si aquest és dolent, inclou la pròpia formació de la cuneta amb retroexcavadora (tipus CTT-

10). 

 

Els camins amb pendents superiors al 3% s’hi hauran de crear “trencaaigües” per desviar 

l’escòrrec superficial cap a la cuneta.  

Tots els camins tindran una pendent transversal cap a la cuneta del 2%. 

 

5.2. Camí de Can Joanmiquel 

Es tracta d’un camí situat al nord del casc urbà i que s’inicia al costat dret del camp de futbol 

municipal. Arriba fins al camí de la Tallada. Té una longitud de 300 metres i una amplada mitja 

de 3,5 metres. 

S’haurà de reperfilar la superfície del camí, amb una motoanivelladora i que alhora retiri els 

treballs de desbroç en els punts necessaris, arrancant les herbes del camí. Es treballarà amb 

una profunditat mitja de 10 cm. 

Es compactarà el camí amb corró vibratori al 95% PM amb l’aportació d’aigua necessària. 

 

També es realitzarà una neteja de la riera amb la finalitat de millorar la capacitat de desguàs de 

la mateixa. 
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5.3. Camí de la Tallada 

També anomenat camí del font de lluny. Es tracta d’un camí situat al nord del casc urbà i que 

s’inicia al costat nord del camp de futbol municipal. Arriba fins al terme municipal de la Tallada 

d’Empordà. Té una longitud de 700 metres i una amplada mitja de 3,5 metres. 

S’haurà de reperfilar la superfície del camí, amb una motoanivelladora i que alhora retiri els 

treballs de desbroç en els punts necessaris, arrancant les herbes del camí. Es treballarà amb 

una profunditat mitja de 10 cm. 

Es compactarà el camí amb corró vibratori al 95% PM amb l’aportació d’aigua necessària. 

 

S’executarà una cuneta en terres tipus CTT-10 de 350 metres lineals de longitud, amb pendent 

longitudinal cap a la riera  Aquesta cuneta s’ubica a la part sud del camí. 

 

 

Camí de la Tallada. 
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5.4. Camí del Mas Vicenç 

Es tracta d’un camí situat al nord del casc urbà i que uneix aquest amb el camí del dipòsit 

d’aigua. Té una longitud de 1.050 metres i una amplada mitja de 3,5 metres. 

S’haurà de reperfilar la superfície del camí, amb una motoanivelladora i que alhora retiri els 

treballs de desbroç en els punts necessaris, arrancant les herbes del camí. Es treballarà amb 

una profunditat mitja de 10 cm. 

Es compactarà el camí amb corró vibratori al 95% PM amb l’aportació d’aigua necessària. 

 

Camí del Mas Vicenç. 

 

5.5. Camí del dipòsit 

Es tracta d’un camí per accedir al dipòsit d’aigua potable del municipi des de la carretera de les 

Olives i també des de l’est, del camí del Mas Vicenç. Es situa al nord del terme municipal. Té 

una longitud de 570 metres i una amplada mitja de 3,5 metres. 

S’haurà de reperfilar la superfície del camí, amb una motoanivelladora i que alhora retiri els 

treballs de desbroç en els punts necessaris, arrancant les herbes del camí. Es treballarà amb 

una profunditat mitja de 10 cm. 

Es compactarà el camí amb corró vibratori al 95% PM amb l’aportació d’aigua necessària. 

 

S’executarà una cuneta en terres tipus CTT-10 de 570 metres lineals de longitud, es a dir, en 

tota la longitud del camí.  

 

En els punts amb més pendent, s’executaran trencaaigües per desviar l’escorrentiu superficial 

cap a la cuneta i evitar l’erosió del camí. 

 

5.6. Camí de la mota 

Es tracta d’un camí que uneix les carreteres C-252 i GI-634 pel costat sud-oest del casc urbà i 

està situat sobre la mota de protecció del riu Ter. Té una longitud de 1.260 metres i una 

amplada mitja de 4,5 metres. 
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S’haurà de reperfilar la superfície del camí, amb una motoanivelladora i que alhora retiri els 

treballs de desbroç en els punts necessaris, arrancant les herbes del camí. Es treballarà amb 

una profunditat mitja de 10 cm. 

Es compactarà el camí amb corró vibratori al 95% PM amb l’aportació d’aigua necessària. 

 

Camí de la mota. 

 

5.7. Camí de sota la mota 

Es tracta d’un camí que el camí de la mota amb el parc del riu i està situat al sud del nucli urbà. 

Té una longitud de 1.260 metres i una amplada mitja de 4,5 metres. 

S’haurà de reperfilar la superfície del camí, amb una motoanivelladora i que alhora retiri els 

treballs de desbroç en els punts necessaris, arrancant les herbes del camí. Es treballarà amb 

una profunditat mitja de 10 cm. 

Es compactarà el camí amb corró vibratori al 95% PM amb l’aportació d’aigua necessària. 

 

5.8. Camí del parc del riu 

Es tracta d’un camí que el camí de la mota amb el parc del riu i està situat al sud del nucli urbà. 

Té una longitud de 382 metres i una amplada mitja de 3 metres. 

S’haurà de reperfilar la superfície del camí, amb una motoanivelladora i que alhora retiri els 

treballs de desbroç en els punts necessaris, arrancant les herbes del camí. Es treballarà amb 

una profunditat mitja de 10 cm. 

Es compactarà el camí amb corró vibratori al 95% PM amb l’aportació d’aigua necessària. 

 

5.9. Camí vell de Bellcaire 

Es tracta de l’antic camí que uneix Verges amb la població de Bellcaire d’Empordà. El camí 

si’inicia a l’est del casc urbà, en l’encreuament amb la carretera C-31. Té una longitud de 15 

metres i una amplada mitja de 4,5 metres. 

S’haurà de reperfilar la superfície del camí, amb una motoanivelladora i que alhora retiri els 

treballs de desbroç en els punts necessaris, arrancant les herbes del camí. Es realitzarà una 
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aportació de material per tal de millorar el camí a mig termini degut a l’elevat trànsit que hi 

circula. Es treballarà amb una profunditat mitja de 10 cm. 

Es compactarà el camí amb corró vibratori al 95% PM amb l’aportació d’aigua necessària. 

 

 

6. PRESSUPOST DE LA MEMÒRIA VALORADA 

 

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels 

materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra. 

 

Aplicant aquests preus als amidaments estimats, s’ha elaborat el pressupost de les obres 

d’aquesta memòria valorada: 

 

Pressupost general d’execució material:  TRETZE MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS 

EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (13.992,45 €). 

 

El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l’anterior un 13% en 

concepte de despeses generals i un 6% de benefici industrial i resulta un Pressupost 

general d’execució per contracte (sense IVA): SETZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN 

EUROS AMB DOS CÈNTIMS (16.651,02 €). 

 

A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), 

resultant finalment un Pressupost general d’execució per contracte (amb IVA): VINT MIL 

CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (20.147,73 €). 

 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les 

característiques de les obres projectades, es proposa que el termini d’execució de totes les 

obres incloses en aquest document sigui de DUES (2) SETMANES. 
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8. DOCUMENTS QUE CONTÉ LA MEMÒRIA VAOLRADA 

 

La present memòria valorada conté els següents documents: 

 

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA 

 

 MEMÒRIA 

 

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 

 

DOCUMENT NÚM. 3 VALORACIÓ ECONÒMICA 

 

 

9. CONCLUSIONS 

 

Tenint en compte les necessitats a satisfer i les característiques actuals es considera que amb 

les valoracions del present document queda suficientment justificada la valoració dels treballs 

necessaris a executar. 

 

 

Verges, juliol de 2020 

 

L’autor del projecte, 

 

 

 

 

Marc Sánchez Gómez 

Enginyer tècnic d’obres públiques 

Col·legiat núm. 50103-C 
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Camí de Can Joanmiquel. 

 
Camí de Can Joanmiquel. 

  

Camí de Can Joanmiquel. 
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Camí de Can Joanmiquel. 

  

Camí de de la Tallada. 

 
Camí de de la Tallada. 
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Camí de de la Tallada. 

 
Camí de de la Tallada. 

 
Camí de de la Tallada. 
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Camí del Mas Vicenç. 

 

Camí del Mas Vicenç. 

 

Camí del Mas Vicenç. 
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Camí del Mas Vicenç. 

 

Camí del dipòsit. 

 

Camí del dipòsit. 
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Camí del dipòsit. 

 

Camí de la mota. 

 

Camí de sota la mota. 
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Camí de sota la mota. 

 

Camí del parc del riu. 

 

Camí vell de Bellcaire. 
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                                                                                                                                                                                                                                                Marc Manuel Sánchez Gómez                                                                                        Camí de Can Joanmiquel 
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Camí de Can Joanmiquel 
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                                                                                                                                                                                                                                                Marc Manuel Sánchez Gómez                                                                                        Camí de la Tallada 

                                                                                                                                                                                                                                                ETOP col. Núm. 50103-C 
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Camí de la Tallada 
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                                                                                                                                                                                                                                                Marc Manuel Sánchez Gómez                                                                                        Camí del Mas Vicenç 
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MEMÒRIA VALORADA PER L’ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIAPLS A VERGES (BAIX EMPORDÀ). CAMÍ DEL MAS VICENÇ 

 

 

 

 

 

Camí del Mas Vicenç 



Memòria  

 

MEMÒRIA VALORADA PER L’ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIAPLS A VERGES (BAIX EMPORDÀ). CAMÍ DEL DIPÒSIT                                      Autor de la memòria                                              Escala 1/25.000                                Planta camins                   Full 4 de 8 
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Camí del dipòsit 
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                                                                                                                                                                                                                                                Marc Manuel Sánchez Gómez                                                                                        Camí de la mota 

                                                                                                                                                                                                                                                ETOP col. Núm. 50103-C 
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Camí de la mota 
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                                                                                                                                                                                                                                                ETOP col. Núm. 50103-C 

 

MEMÒRIA VALORADA PER L’ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIAPLS A VERGES (BAIX EMPORDÀ). CAMÍ DE SOTA LA MOTA 

 

 

 

 

 

Camí de sota 

la mota 
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Camí del parc 

del riu 
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Camí vell de Bellcaire 
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Camí de Can Joanmiquel
1.1 m3 3,40 316,40 1.074,49

1.2 m2 Esbrossada del terreny o riera, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 0,97 1.808,00 1.753,76
Subtotal 2.828,25 €

Camí de la Tallada
2.1 m3 13,63 245,00 3.339,84

2.2 ml 2,50 350,00 875,00

Subtotal 4.214,84 €

Camí del Mas Vicenç
3.1 m3 3,40 367,50 1.248,03

Subtotal 1.248,03 €

Camí del dipòsit
4.1 m3 3,40 199,50 677,50

4.2 m3 13,63 21,00 286,27

4.3 ut 46,34 6,00 278,04

4.4 ml 2,50 570,00 1.425,00

Subtotal 1.989,31 €

Camí de la mota
5.1 m3 3,40 567,00 1.925,53

Subtotal 1.925,53 €

Camí de sota la mota
6.1 m3 13,63 70,00 954,24

Subtotal 954,24 €

Camí del parc del riu
7.1 m3 3,40 114,60 389,18

Subtotal 389,18 €

Camí vell de Bellcaire
8.1 m3 13,63 27,00 368,06

8.2 ml 2,50 30,00 75,00

Subtotal 443,06 €

Total PEM 13.992,45 €
BI 6% 839,55 €
DG 13% 1.819,02 €
PEC sense IVA 16.651,02 €
IVA 21% 3.496,71 €
PEC amb IVA 20.147,73 €

Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària en terres, inclòs excavació de 
terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

Formació de trencaigues, de 20 cm d'alçada i ocupant tota l'amplada del camí, fins arribar a la 
cuneta del camí, amb sub-base, estasa i compactada al 95%PM, utilitzant motonivelladora mitjana 
i corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària en terres, inclòs excavació de 
terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

Estesa i piconatge de quelsevol tipus de sòl , de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a 
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant motonivelladora mitjana i corró vibratori 
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (sense aprotació de material)

Estesa i piconatge de sub-base d'aportació , en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb 
compactació del 95 % PM, utilitzant motonivelladora mitjana i corró vibratori autopropulsat, i amb 
necessitat d'humectació

Estesa i piconatge de quelsevol tipus de sòl , de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a 
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant motonivelladora mitjana i corró vibratori 
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (sense aprotació de material)

Estesa i piconatge de sub-base d'aportació , en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb 
compactació del 95 % PM, utilitzant motonivelladora mitjana i corró vibratori autopropulsat, i amb 
necessitat d'humectació

Estesa i piconatge de quelsevol tipus de sòl , de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a 
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant motonivelladora mitjana i corró vibratori 
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (sense aprotació de material)

Estesa i piconatge de sub-base d'aportació , en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb 
compactació del 95 % PM, utilitzant motonivelladora mitjana i corró vibratori autopropulsat, i amb 
necessitat d'humectació
Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària en terres, inclòs excavació de 
terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

Estesa i piconatge de quelsevol tipus de sòl , de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a 
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant motonivelladora mitjana i corró vibratori 
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (sense aprotació de material)

Estesa i piconatge de quelsevol tipus de sòl , de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a 
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant motonivelladora mitjana i corró vibratori 
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (sense aprotació de material)
Estesa i piconatge de sub-base d'aportació , en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb 
compactació del 95 % PM, utilitzant motonivelladora mitjana i corró vibratori autopropulsat, i amb 
necessitat d'humectació
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