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I. MEMÒRIA 
 
 

ME1 DADES GENERALS 

1.1 Objecte de la memòria 
 
ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA VALLDAN 
 
La present memòria explicativa es redacta a petició de l’Ajuntament d’Odèn, relativa a la conveniència 
i justificació de la sol·licitud per a la subvenció del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida 
per a l’anualitat 2019 

Emplaçament  

L’àmbit de les actuacions a realitzar seran en béns de titularitat municipal: 
 

ACTUACIÓ 1: Arranjament del camí de la Valldan 
 
L’actuació  té com a finalitat l’arranjament d’un tram de 1.375,00 metres lineals que necessita 
de diferents actuacions per a quedar totalment accessible en el camí de la Valldan, el qual 
connecta el nucli d’Oliana i la Valldan amb el nucli de Cambrils. 
 
Polígon 10 parcel·la 9005 
Referència cadastral 25186A01009005 
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1.2 Promotor 

Promotor 

El promotor de la present memòria explicativa és l’Ajuntament d’Odèn, amb CIF: P2518600H i amb seu 
a l’edifici consistorial situat a la carretera de Coll de Jou a Pont d’Espia, Km 18.5, 25283 Odèn. 

 

1.3 Agents de la memòria 

Arquitectes redactors 

Oriol Roca Prats, col·legiat núm. 76565-1, com a arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal 
del Solsonès i arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Odèn. 
 
 
1.4 Descripció de l’abast territorial on es desenvolupa el projecte 

 
Odèn és un municipi pre-pirinenc típicament rural, situat al nord-oest de la comarca del Solsonès. El 
municipi té una extensió territorial de 11.440 ha (3.397ha de PEIN i 4.500 ha de comunal), forma part 
de la Reserva Nacional de Caça del Cadí i està situat a una altitud mitjana de 1100m. Limita al llarg del 
seu marge nord i oest amb la comarca de l’Alt Urgell a través dels municipis de Fígols-Alinyà i Oliana, a 
l’est limita amb els termes de la Coma, Guixers i al sud amb Lladurs. 
 

 
 
 

El municipi des de sempre s'ha caracteritzat per tenir una població dispersa i per basar la seva activitat 
econòmica en I ‘agricultura i la ramaderia. Ara bé, les explotacions d'Odèn són petites i això els ha 
suposat un fre a I ‘increment de la productivitat. En els últims anys la nova conjuntura econòmica ha 
fet que viure de les activitats del camp sigui cada vegada més difícil, a menys de què es disposi d'una 
gran explotació. Aquesta nova conjuntura, ha comportant que moltes persones abandonin el municipi 
d’Odèn per anar a viure a zones amb més oportunitats laborals. 
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L'ajuntament, s'ha proposat posar fi al progressiu despoblament que viu el municipi a través de la 
reactivació de I ‘activitat econòmica del territori. L'eix d'aquesta iniciativa de I ‘Ajuntament és la 
recuperació del patrimoni cultural, històric i arquitectònic per tal de potenciar els actius dels qual 
disposa el municipi a través de l'augment d'una oferta turística diversificada i de qualitat. I en aquesta 
línia és per on s’està actuant i on es concentren tots els esforços. 
Amb la creació del Centre de Natura d’Odèn al 2005 es van començar a rebre els primers visitants i la 
potenciació del turisme. Un turisme sostenible ja que es divulguen valors i actituds que vetllen per la 
protecció del medi natural, el respecte cap a l’entorn que ens envolta… 
Any rere any el centre de natura ha anat ampliant l’afluència de públic que participa en les activitats 
que organitza el centre  i ha anat millorant els elements d’interès patrimonial i natural del municipi. 
 
 
1.5 Contribució a l’estratègia local o territorial 

 
 

DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 

1. Pla estratègic del Solsonès 2019-2030, aprovat en data 31 d’octubre de 2019 pel Ple 

del Consell Comarcal del Solsonès. 

2. Pla d’acció pel desenvolupament local de Solsona, Cardona i el Solsonès, 2019-2030 

3. Pla de foment i promoció turística de la comarca del Solsonès, de data 2011 aprovat 

pel Consell Comarcal del Solsonès 

4. Pla comarcal de muntanya 2009-2012, aprovat definitivament pel Govern de la 

Generalitat el 10 de novembre de 2009, publicat al DOGC núm. 5511, de 23 de 

novembre de 2009. 
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El “Pla d’acció pel desenvolupament local de Solsona, Cardona i el Solsonès, 2019-2030” es 

basa en la definició de desenvolupament local com a aquella política pública que té com a 

objectiu afavorir un procés re activador de l’economia i de les societats locals, que mitjançant 

l’aprofitament dels recursos endògens d’un territori determinat, i la cooperació entre l’àmbit 

públic i el privat, és capaç d’estimular-ne el creixement i crear ocupació, a fi de millorar la 

qualitat de vida de les poblacions locals. 

 

El “Pla Estratègic del Solsonès 2019-2030” neix amb la voluntat del Consell Comarcal del 

Solsonès d’actualitzar l’estratègia comarcal de desenvolupament local d’una forma més 

participativa i oberta a la població local a través d’un procés participatiu, amb l’objectiu de 

dissenyar una estratègia comarcal conjunta, basada en la cooperació i l’interès col·lectiu, amb 

una clara vocació inclusiva, per tal d’aconseguir una transformació positiva en el territori que 

permeti dinamitzar-lo socialment i econòmicament i encarar els reptes del futur. 

 

Actuació 1: Arranjament del camí de la Valldan 

Eix Estratègic 4: Millora de les infraestructures i serveis per a la qualitat de vida de les 

persones. 

L’objectiu és millorar les comunicacions tant viàries com digitals, així com els serveis a 

la població per tal de garantir-los unes bones condicions de vida 

 

L’any 2011 el Patronat de Turisme del Solsonès va realitzar un “Pla de foment i promoció 

turística de la comarca del Solsonès” amb una aposta clara per un turisme actiu i familiar de 

qualitat sempre des de criteris de sostenibilitat ambiental. El  Pla tenia uns objectis generals i 

específics dirigits a potenciar el turisme en la comarca i vetllar per a una bona connectivitat 

entre els diferents espais del territori i potenciar el seu valor. El Patronat, format per 

representants dels ajuntaments, membres del teixit associatiu social, econòmic i turístic tenia 

entre les seves missions crear xarxa en tots els àmbits i donar impuls a una comarca 

especialment deprimida. 

L’actuació detallada en la memòria explicativa, així com la planificació de la seva publicitat en 

el moment de la seva execució, té incidència en els següents eixos del pla: 

 

Actuació 1: Arranjament del camí de la Valldan 

 

Eix 2_Preservació de la identitat Comarcal del Solsonès 
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 Potenciar la marca turística “El Solsonès” 

 Preservar el medi natural 

 Potenciar un turisme de qualitat, entès com un turisme respectuós 

amb el territori, no massificat 

 Mantenir la identitat de caràcter rural i de pagès 

 Donar a conèixer la comarca a l’exterior a partir de tots els recursos, 

procurant ser creatius, per captar més públic 

 Promoure el creixement sostenible de les activitats econòmiques 

relacionades amb el turisme, en els petits municipis 

 Potenciar la gastronomia i la producció local i ecològica 

 

Eix 3_El turisme religiós al Solsonès 

 Definir un nou tipus de turisme al Solsonès, tenint en compte l’important llegat 

religiós que té la comarca 

 Donar a conèixer l’evolució històrica de la comarca a través del patrimoni 

artístic i religiós que es troba en capelles, esglésies, santuaris, al Museu 

Diocesà i Comarcal del Solsonès, al Museu de la Vall de Lord, etc. 

    

El pla comarcal de muntanya és la principal eina de planificació a les comarques de muntanya 

i respon a la figura legal dissenyada a l’article 4.1 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta 

muntanya, que el defineix com a instrument bàsic per al desenvolupament i aplicació de la 

política de muntanya. 

El programa d’actuacions del Solsonès aplega cinquanta-una línies agrupades en 34 

programes. 

Les actuacions previstes en la present memòria segueixen la mateixa línia que les proposades 

i establertes en el pla comarcal de muntanya, per tal de seguir en consonància amb el què ja 

es va dissenyar, preveure i iniciar entre els anys 2009-2012: 

 

Actuació 1: Pavimentació del camí de la Valldan 

 A07- Programa de condicionament i millora general de la xarxa viària 

A09-Programa de conservació, manteniment i actuacions locals a la xarxa viària 

A10-Programa d’arranjament de la xarxa de camins rurals 

C02 Programa de millora de la xarxa veïnal i rural de camins 
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1.6 Descripció general del projecte i les actuacions 
 
 

ACTUACIÓ 1: ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA VALLDAN 

 
L’actuació consisteix en diferents actuacions per fer més accessible el camí de la Valldan que configura 
l’eix de connexió entre els nuclis urbans d’Oliana i la Valldan i el nucli urbà de Cambrils. 
Així mateix, aquest camí dona accés a tot el seguit de masies disseminades dels terrenys limítrofs i que 
configuren el territori de la part oest del municipi d’Odèn. 
Es tracta d’un camí amb pendent, i que necessita d’aquestes actuacions per fer més accessible la 
totalitat del camí, ja que aquest camí, ja consta d’una gran part del camí pavimentat, i d’un altre tram 
de 1600 m previstos per a pavimentar, situats a continuació del tram que es vol arranjar amb aquesta 
actuació. És per això que l’Ajuntament d’Odèn ha considerat prioritari la continuació dels treballs 
d’arranjament i d’asfaltat d’aquest camí, per una part per reduir costos de manteniment i per l’altra, 
millorar l’accés dels usuaris que diàriament en fan ús. 
 
Les actuacions a realitzar són: 
-Les d’eixamplar una part del camí que ara no arriba al 3 m i que dificulta el pas de dos cotxes en sentits 
oposats, i deixar-lo amb una amplada mínima de 3,5 m. 
-La col·locació d’una barrera de seguretat en una zona perillosa, amb exposició, per protegir la caiguda 
- La pavimentació mitjançant reg asfàltic de la part que queda per asfaltar 
 
 
La pavimentació d’un vial públic és un servei bàsic i que segons l’article 67 del DL 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es tracta d’una actuació 
en serveis mínims i obligatoris. 
 

Amb la pavimentació i arranjament de la carretera de la Valldan en aquest es pretén anar completant 
l’asfaltat d’una via que comunica els nuclis de la Valldan i de Cambrils i que actua com a eix vertebrador 
del municipi. 

L’arranjament d’aquesta carretera permetrà als usuaris i habitants de la zona pròxima, realitzar un 
recorregut més ràpid i segur entre els nuclis de població de la Valldan i Cambrils. 
 

Article 67  

Serveis mínims 
Els municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els serveis següents: 

a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament 

domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les 

vies públiques i control d'aliments i begudes. 

b) En els municipis amb una població superior als cinc mil habitants, a més: parc públic, biblioteca 

pública, mercat i tractament de residus. 

c) Als municipis amb una població superior als vint mil habitants, a més: protecció civil, prestació de 

serveis socials, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús públic. En matèria de 

protecció civil, han d'elaborar els plans bàsics d'emergència municipal i els plans d'actuació i plans 
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específics, en el cas que estiguin afectats per riscos especials o específics. En matèria de serveis socials, 

el finançament ha d'incloure els serveis socials de la població establerts legalment com a obligatoris. 

d) Als municipis amb una població superior als trenta mil habitants, a més: el servei de lectura pública 

de manera descentralitzada, d'acord amb el mapa de lectura pública. 

e) Als municipis amb una població superior als cinquanta mil habitants, a més: transport col·lectiu urbà 

de viatgers i protecció del medi, servei de transport adaptat que cobreixi les necessitats de desplaçament 

de persones amb mobilitat reduïda. També han de prestar aquest servei tots els municipis que siguin 

capital de comarca. 

 

Característiques de l’obra o de l’equipament (dimensions, demanda social....) 

El camí actual es troba asfaltat des de l’encreuament de la carretera Cambrils-Molí de Querol, fins al 
punt amb coordenades UTM x 364112.0 y 4661329.3. Així doncs , actualment hi ha asfaltat 3,76 km de 
carretera. 

El traçat complert del camí s’inicia en l’encreuament amb la carretera que va de Cambrils al Molí de 
Querol i discorre fins al nucli de la Valldan. 
 
 
 
1.7 Publicitat 
 
D’acord amb la base 21 de les bases reguladors de la subvenció, a més a més de la col·locació del 
cartell d’obra corresponent, el qual identificarà l’actuació subvencionada i assenyalarà el 
finançament, es duran a terme les següents accions d’informació i publicitat: 
 

- Cartells 
- Informació als veïns mitjançant tríptics 
- Exposició del projecte en la plataforma de la web de l’Ajuntament 
- Publicitat i difusió mitjançant la web i les xarxes socials de l’Ajuntament d’Odèn, Consell 

Comarcal del Solsonès.. 
 
 
ME2 ACTUACIONS INCLOSES EN LES DESPESES SUBVENCIONABLES 
(Article 3) 
 
 
3.1) Obres de primer establiment, reforma, enderroc, restauració, rehabilitació o gran reparació; 
resten excloses les obres de manteniment o simple conservació. 
 
La millora de la xarxa viària del municipi, la qual funciona com a eixos vertebradors del territori i com 
a connectors amb la resta de municipis.. amb les carreteres principals.. nuclis de població... és una de 
les principals prioritats del consistori ja que Odèn no disposa de grans nuclis de població, està 
configurat per masies disseminades i per tant, és de vital importància la millora de les vies de connexió 
de tot el municipi amb el principals nuclis urbans propers com Solsona, Oliana... 
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Aquests vials, donen accés i milloren la connectivitat de totes les activitats implantades en el municipi 
i que recauen, a Odèn, sobretot en les explotacions ramaderes i explotacions agrícoles que configuren 
tot el territori. Així mateix, Odèn també disposa d’una gran quantitat d’establiments de turisme rural 
els quals es veuran beneficiats, a l’igual que les explotacions ramaderes i agrícoles, per aquesta millora 
d’aquestes xarxes viàries. 
La millora d’aquest servei bàsic, també té com a conseqüència directa l’afavoriment de les condicions 
territorials per a la implantació de noves activitats econòmiques. 
 
En concret el camí de la Valldan és l’únic accés al nucli de la Valldan directe des del mateix municipi 
d’Odèn, i per tant un eix connector important pel municipi, que ajuda a comunicar els diferents nuclis 
del municipi i els seus establiments amb les seves explotacions ramaderes i agrícoles. 
 
És per això que aquestes actuacions contribueixen de manera directa en l’impuls econòmic de 
l’activitat econòmica del municipi i conseqüentment afavoreixen la generació de llocs de treball 
directes i indirectes tan de les activitats econòmiques ja implantades en el territori com en les que en 
un futur s’hi vulguin implantar. 
 
L’actuació d’arranjament del camí de la Valldan forma part de l’estratègia de desenvolupament 
territorial del Pla Comarcal de muntanya a la comarca del Solsonès en els següents programes: 
 

A07- Programa de condicionament i millora general de la xarxa viària 

A09-Programa de conservació, manteniment i actuacions locals a la xarxa viària 

A10-Programa d’arranjament de la xarxa de camins rurals 

C02 Programa de millora de la xarxa veïnal i rural de camins 

 
 
 

 

Odèn, 31 de gener de 2020  
L’arquitecte, 
 
 
 
 
 
 
Oriol Roca Prats 
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