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1. ANTECEDENTS
La comarca del Pallars Jussà ocupa la conca mitjana del riu Noguera Pallaresa, als contraforts
dels Pirineus. Limita al nord amb les comarques del Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, a l’est amb
la comarca de l’Alt Urgell, al sud amb la comarca de la Noguera, i a l’oest amb la província
d’Osca (Baixa Ribagorça). La zona nord, fronterera amb el Pallars Sobirà, té un relleu accidentat
i presenta unes profundes valls. A la zona meridional hi ha una depressió, la conca de Tremp,
on hi ha la capital, Tremp, punt de confluència dels camins que comuniquen la plana amb la
muntanya. La comarca té una superfície de 1.343 km², una setena part de la superfície total de
Catalunya. Compta amb 14 municipis i 142 nuclis de població, amb un total de 13.715
habitants.
L’any 2010 el Consell Comarcal del Pallars Jussà va promoure la diagnosi a nivell comarcal de
l’estat de la xarxa de senders existents a la comarca. L’objectiu d’aquesta diagnosi era per una
banda tenir coneixement de l’estat dels camins i avaluar el interès històric, paisatgístic,
natural... del conjunt i per l’altra prioritzar el manteniment d’uns enfront la resta tot fent un
estudi de costos de les obres a executar per prioritats (manteniment de la senyalització,
manteniment de neteges, reconstruccions de ferms de camí i murs de pedra seca, adequacions
de passeres, introducció de manetes per filats elèctrics...).
Aquesta diagnosi la va realitzar l’empresa Geosilva Projectes i es van georeferenciar a peu tots
els traçats del camins i es van detectar totes les mancances acompanyades de les propostes de
millora tant a nivell de senyalització com de altres actuacions. Es va elaborar una base de
dades associada a un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) de fàcil actualització pels ens dels
diferents municipis o pel propi Consell Comarcal de manera que els hauria de permetre posar
al dia l’estat dels camins del seu municipi/comarca i al mateix temps tenir enregistrada la
periodicitat amb la qual cal anar fent el manteniment d’aquestes infraestructures i les
actuacions sobre els camins.
A nivell executiu el Consell Comarcal va decidir actuar sobre 24 dels 57 itineraris diagnosticats
prioritzant les actuacions de millora i homogeneïtzació de la senyalització d’aquests itineraris.
Fa relativament poc temps el municipi de Senterada juntament amb l’ajuntament del municipi
de Sarroca de Bellera i de la Torre de Capdella van decidir apostar fermament pel
desenvolupament i millora de la xarxa de senders d’aquests municipis per tal d’atraure el
turisme vinculat a aquest sector i poder fer una oferta conjunta del producte senderístic. Per a
tal fi han varen signar un conveni a través del qual es comprometien a crear una marca
turística i es varen comprometre per tant a adequar aquests itineraris en les fases que fossin
necessàries i a vetllar pel manteniment posterior del seu estat i de les infraestructures
habilitades.
Aquests darrers anys l’ajuntament de la Torre de Capdella ja ha anat adequant diversos
itineraris del seu municipi.
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Per la seva part, l’ajuntament de Senterada va promoure l’any 2013 la diagnosi de 13 senders
històrics del seu municipi i aquest any 2017 ha estat novament el promotor de la diagnosi de
set itineraris més compresos entre els municipis de Senterada i del Pont de Suert (amb la
col·laboració de l’ajuntament del Pont de Suert i també de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i el
suport de l’IDAPA). Aquesta diagnosi no hagués estat possible sense la col·laboració activa de
membres de l’Associació Cultural de Naens, la Associació Cultural de Pinyana i l’Associació
d’amics de Cérvoles.
El municipi de Senterada, situat al nord de la comarca del Pallars Jussà, és un escenari
suggeridor en el qual conviuen harmònicament l’aigua, la muntanya, la més variada vegetació i
diferents espècies d’animals. Amb una extensió de 35 km2 i una població de 126 habitants,
aquest municipi comprèn l’enclavament de Larén, dins de la zona geomorfològica de les
Nogueres, que els municipis de Sarroca de Bellera i la Torre de Capdella separen del terme
propi de Senterada.
A nivell geogràfic, Senterada pertany a la regió prepirinenca, amb alçades que oscil·len entre
els 600 m a la conca fluvial del Flamisell, fins els 800 m a la Serra de Sant Gervàs. El terreny és
abrupte i amb grans pendents i espadats que li donen una visió de paratge agrest.
La concentració de megàlits ocupa una franja estreta emmarcada entre les dues vessants del
riu Flamisell fins a arribar a la conca del Noguera Pallaresa. Geogràficament tots estan situats
al nord dels congostos del riu Flamisell i Noguera Pallaresa: el congost d'Erinyà i el de
Collegats. El terreny presenta di verses variants, des de conglomerats holocènics (Serra de Sant
Aventí) fins a calcaris (Serra de Sant Gervàs).
El fenomen del megalitisme és un dels temes clàssics de la investigació arqueològica. Els
sepulcres megalítics han estat, des de sempre, un dels testimonis del passat que més interès i
passió ha suscitat entre els arqueòlegs i els prehistoriadors.
El megalitisme afecta una àrea molt amplia d'Europa (Sicília, Sardenya, Illes Balears, Itàlia, la
Península Ibèrica, Anglaterra, Irlanda i Franc;a). I és que els megàlits apareixen des del sud
d'Escandinàvia i les Illes Britàniques, al nord, fins els països mediterranis del sud, i monuments
paral·lels són coneguts a Georgia, al sud de Rússia, l'Índia i el sud-est d'Àsia.
A la Península Ibèrica es dóna a Catalunya i a les zones costeres (exclosa Valencia).
Tradicionalment el megalitisme català s'associa a l’àrea geogràfica pirenaica i per tant
apropiada per la pastura. El seu límit sud és l'eix Llobregat-Cardener, amb expansió pel
Solsonès fins a la serra de Pinós, continuant pel curs del Segre, l'Alt Urgell, Cerdanya i Pallars
(nucli d'enllaç amb el megalitisme oscense). Posteriorment es modifica aquest concepte i es
desplaça el límit megalític. La distribució a Catalunya començà a l 'Alt Empordà, s’estengué
posteriorment pels Prepirineus, i després cap al Pallars.
Al municipi de Senterada l’any 2000 es va dur a terme una recopilació de la informació de base
existent del patrimoni megalític que duu per nom “El megalitisme al terme de Senterada”. Des
de la edició d’aquest document la voluntat de l’ajuntament ha estat donar a conèixer la
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existència i història associada a aquests elements per tal de posar a disposició dels veïns i els
visitants aquesta part de la història del municipi, despertar inquietuds entre la població,
potenciar la sensibilització vers aquests elements i el patrimoni cultural en general i treballar
per al manteniment i conservació d’un llegat que forma part de la història del territori.
Amb la voluntat de fer practicables aquests camins i de donar a conèixer el ric patrimoni
megal·lític i històric dels municipis de Senterada i Pinyana, el Consell Comarcal del Pallars Jussà
promou a través d’aquest Projecte, la creació i adequació de la xarxa de senders interpretatius
del patrimoni megalític.
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2. OBJECTIUS
Els objectius d’aquest projecte són els següents:

 Dinamitzar el territori
 Crear una oferta senderística entorn els elements megal·lítics i històrics dels dos
municipis veïns
 Donar a conèixer el patrimoni megalític de Senterada
 Recuperar la cultura popular generada entorn l’herència megalítica del Pirineu
 Fomentar l’interès entre la població vers el patrimoni material i immaterial del
municipi
 Adequar itineraris d’accés als dolmens i menhirs de Senterada, especialment el traçat
dels camins antics
 Interpretar el patrimoni in situ
 Homogeneïtzar la senyalització existent
 Promoure la divulgació i el respecte dels valors naturals i culturals del territori.
 Millorar la qualitat de vida dels habitants de les rodalies posant a la seva aquests
itineraris.
 Promoure la mobilitat lenta.
 Connectar els dos municipis veïns i en aquest cas les dues comarques veïnes.
 Promoure la divulgació de l’oferta turística creada mitjançant la divulgació d’aquests
itineraris a través de diferents mitjans com la pàgina web dels ajuntaments, consells
comarcals. altres pàgines web, tríptics o fulletons, material didàctic, etc. en els
diferents establiments turístics dels municipis i de les comarques així i com a nivell
provincial i de Catalunya.
 Garantir i efectuar el manteniment de la xarxa de senders històrics
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3. OBJECTE
L’objecte d’aquest projecte és definir les actuacions necessàries per a que els objectius
anteriors es puguin materialitzar a través de la recuperació i adequació dels següents camins
històrics:
Ruta megalítica de la Serra de Comellini.
Camí de Naens a Cadolla.
Camí de Cadolla a Pinyana.
Camí de Pinyana a Cadolla per la Serra de Comellini i el dolmen de la Casa encantada.
Ruta del menhir de la Casa Casó
Camí de Senterada al menhir de la casa Casó.
Camí de Senterada a Puigcerver i retorn per la presa de Senterada
Ruta del dolmen de la cabaneta del Moro
Camí de Senterada a Burguet i Cèrvoles i retorn a Senterada.
Camí de Cérvoles al dolmen de la Cabaneta del moro.
Ruta del dolmen de la cabaneta del Moro
Camí de Cérvoles a la ermita de Sant Nicolau per ColldeBerri.
Camí de Cérvoles a la ermita de Sant Nicolau pel turó de la Capcera.
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I per tant es defineixen les següents actuacions:
 Fer aquests camins accessibles i segurs al seu pas.
 Instal·lar la senyalització direccional i informativa necessàries per tal que els ususaris
puguin recórrer els diferents camins i conèixer el ric patrimoni megalític.
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4. DESCRIPCIÓ I PROPOSTA D’ACTUACIONS
Per tal de recuperar i adequar a l’ús públic aquestes quatre rutes que s’han desglossat en nou
itineraris, es projecta la habilitació de senyalització informativa dels itineraris a l’inici de
cadascun d’ells i també la senyalització direccional bàsica en els trencalls principals. També es
contempla la senyalització interpretativa dels diferents elements megal·lítics del territori
(necròpolis, dòlmens i menhirs) .
Per garantir la continuïtat en tots els camins, es durà a terme un marcatge amb pintura
alternant amb la habilitació de petites plaques de seguiment al llarg de tots els recorreguts.
Cal prendre cosnciència que e stracta de camins que es recuperen a través d’aquets projecte i
que la gran majoria es desenvolupen per corriols de difícil accés, de manera que els treballs
d’habilitació de la senyalització seran més entretinguts i costosos.
Per cadascun dels nou itineraris que es projecten es fa una descripció de l’itinerari i a
continuació es descriuen les actuacions necessàries.
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4.1-CAPÍTOL 1: Ruta megalítica de la Serra de Comellini.
Aquesta ruta s’he separat en tres itineraris diferents, de manera que els visitants puguin optar
a fer només una part del recorregut en funció de la seva condició física, interessos o
disponibilitat horària.
Camí de Naens a Cadolla.
Camí de Cadolla a Pinyana.
Camí de Pinyana a Cadolla per la Serra de Comellini i el dolmen de la Casa encantada.

4.1.1- Camí de Naens a Cadolla.
Descripció de l’itinerari:
El camí s’inicia des del nucli de Naens. Des de la plaça on hi ha els antics safarejos ens dirigirem
cap al nord. Abans de sortir del nucli agafarem una pista sense asfaltar que es dirigeix cap a
l’oest.
Al cap de 150 metres la deixarem a mà esquerra l’antic camí dels Pedrins, que antigament
comunicava el poble de Naens amb el terme de dalt i amb el lloc de Montpeat, i afagarem el
camí que porta fins a Sant Martí. Seguim pujant per la pista fins que trobem un indret on
podem agafar un corriol a mà dreta que ens durà fins a l’ermita de Sant Martí per un bosc mixt
de roures i alzines.
Sant Martí és un església d’orígen romànic situada al Serrat de Sant Martí, tot just al límit
occidental de l’antic terme de Naens amb Montpeat (Cadolla). Ha estat objecte d’unes recents
excavacions (entre el 2009 i el 2011) amb la participació de l’ajuntament de Senterada,
l’Associació Cultural de Naens, veritable promotora de la intervenció, i l’Institut d’Estudis
Ilerdencs. Data dels segles XI o XII.
El camí continua seguint ara la antiga cabanera per on passava el bestiar a través d’un camí
ben marcat en el seu inici però que a trams es desdibuixa el seu traçat. Passem per uns
terrenys de pastura on, depenent de la època de l’any podreu trobar-hi el bestiar pasturant.
La darrera part de l’itinerari abandonem el traçat per on transitava el bestiar i baixem de dret
cap al poble de Cadolla, seguint el camí d’anar a peu que antigament utilitzaven els habitants
de la contrada.
Abans d’arribar al poble, creuem el barranc de Pinyana. Des d’aquí, a mà esquerra ja podem
veure l’antic molí fariner de Cadolla. Aquest molí utilitzava la força de l’aigua que s’acumulava
en una bassa al costat de la casa per moure una mola. Aquesta mola premsava el gra per ferne la farina. En Josep Abrantes, fill d’aquesta casa explica que durant la guerra civil aquest molí
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fariner va ser un dels pocs que va restar en funcionament del territori ja que tot i que varen
intentar inutilitzar-lo retirant un peça clau del seu funcionament, el seu avi, que era molt
manyós, va aconseguir fer una rèplica de la peça en tall de fusta i va aconseguir mantenir-lo en
funcionament. Fou tant important el seu manteniment que inclús la guardia civil, algun dia,
havia anat a abastir-se de pa en aquesta casa. La mateixa força de l’aigua havia permès la
generació de llum en aquesta casa.
Voregem el molí i arribem a Cadolla.

Característiques tècniques:
 Longitud: 3,28 km
 Desnivell màxim: 228 m
 Ascens acumulat: 179 m
 Descens acumulat: 230 m
 Pendent màxim: 18,9%
 Dificultat: baixa
 A peu/ciclable (opcions diverses…): a peu
 Tipus itinerari: 85%corriol, 15% pista
 Circularitat: és un itinerari lineal.
 Model de senyal dominant: No hi ha ara per ara cap senyalització excepte algun punt
al final de l’itinerari quan s’arriba a Cadolla, on coincideix amb el traçat del camí del
“Cinquè llac”.
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Perfil altitudinal de l’itinerari de Naens a Cadolla

Interès de l’itinerari: mitjà-alt
 Interès paisatgístic i patrimonial.
 Interès històric per representar un dels antics camins que unien les dues poblacions i
permetien als habitants desplaçar-se per la vall. De fet, per anar de Naens a Cadolla a
peu s’utilitzava més el camí que coincideix amb el “Cinquè llac” però aquest s’utilitzava
per passar-hi el bestiar i també per anar a Montpeat i a la ermita de Sant Martí de
Naens.
Punts a destacar:
Naens, ermita romànica de Sant Martí de Naens, despoblat de Montpeat, molí fariner de
Cadolla, Cadolla.
Actuacions:
Pel correcte seguiment de l’itinerari, es necessàri la habilitació d’un plafó informatiu a l’inici de
la ruta i la habilitació de senyals direccionals en format de banderola en els trencalls principals.
La habilitació de plafons interpretatius dels itineraris permetrà als senderistes i inclús als
propis veïns dels municipis i de les comarques aprofundir en alguns aspectes relacionats amb
el ric patrimoni megalític de la zona.
Aquest itinerari discorre gairebé en la seva totalitat per corriols, per la qual cosa les
instal·lacions dels diferents elements de senyalització seran costoses. Es preveu també que en
la totalitat de l’itinerari es faran marques de pintura en aquells indrets on sigui necessari
mostrar al senderista la bona continuïtat de l’itinerari, i també la habilitació de plaquetes de
seguiment en arbres o estructures existents, amb la mateixa finalitat que les maqriues de
pintura.
Per aquest camí de Naens a Cadolla es proposa doncs habilitar la següent senyalització. (Veure
Plànol del Camí de Naens a Cadolla en els documents annexos)
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Actuació
Instal·lació de plafó C + 2 xapes banderola, transport i materials
inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i material inclosos.
Instal·lació de faristol informatiu G14, transport i material inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i material inclosos.
Instal·lació de banderola de 3 xapes, transport i material inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i material inclosos.
Marcatge amb pintura
Instal·lació de plaques de continuïtat.

Punt
200
201
205
9
10
14
Tot l’itinerari
Tot l’itinerari
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4.1.2- Camí de Cadolla a Pinyana.
Descripció de l’itinerari:
El camí s’inicia des del nucli de Cadolla. Des d’aquí agafarem la pista que surt a mà esquerra de
Cadolla, en direcció oest.
Uns 80 metres més enllà, a mà dreta, trobarem l’entrada a l’antic camí que ens portarà a
Pinyana. El primer tram és una mica més obert i a mesura que caminem anem guanyant
alçada. Passem per una zona anomenada els Artigons i seguidament haurem de saltar un filat
metàl·lic que guarda el bestiar. Queden 100 metres per creuar novament la pista que s’ha
obert per comunicar Cadolla Amb Pinyana. Travesem la pista i agafem novament l’antic camí,
que, en aquest tram passa paral·lel a la nova pista. Acompanyats per roures i algun avellaner, a
mà dreta ens queden les Obagues de Perucho i a mà esquerra el Pui d’Oliva.
Trobem novament la pista i ara la seguim uns 100 metres. A mà dreta ens queda la Rocadel
Molló i a mà esquerra el Pujo. Arribem a una corba pronunciada que gira a l’esquerra. A mà
dreta d’aquesta corba reempendrem el camí antic durant uns 100 metres, on tornarem a
creuar la pista i remprendrem el camí antic, ara ja sí fins arribar a Pinyana.
A la vora d’aquest darrer tram hi ha la font de l’Obac, d’on antigament la gent del poble
s’abastien d’aigua. Anirem seguint el traçat de l’antic camí, crearem la línia elèctrica per sota i
arribarem a Pinyana vorejant la part de sota del cementiri.
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Característiques tècniques:
 Longitud: 1,69 km
 Desnivell màxim: 219 m
 Ascens acumulat: 226 m
 Descens acumulat: 8 m
 Pendent màxim: 25%
 Dificultat: baixa
 A peu/ciclable (opcions diverses…): a peu
 Tipus itinerari: 88%corriol, 12%pista asfaltada.
 Circularitat: és un itinerari lineal. Si s’uneix amb l’itinerari 3 però seria un itinerari
circular de 9,45 km.
 Model de senyal dominant: No hi ha ara per ara cap senyalització excepte a Cadolla on
coincideix amb el pas del “Camí del Cinquè llac”.

Perfil altitudinal de l’itinerari de Cadolla a Pinyana

Interès de l’itinerari: mitjà
 Interès històric per representar un dels antics camins que unien les 2 poblacions i
permetien als habitants desplaçar-se per la Vall. De fet, per anar a escola els nens de
Cadolla havien de fer aquest itinerari fins a Pinyana.
Punts a destacar:
Molí fariner de Cadolla, Cadolla, Pinyana.

Actuacions:
Pel correcte seguiment de l’itinerari, es necessàri la habilitació d’un plafó informatiu a l’inici de
la ruta i la habilitació de senyals direccionals en format de banderola en els trencalls principals.
La habilitació de plafons interpretatius dels itineraris permetrà als senderistes i inclús als
propis veïns dels municipis i de les comarques aprofundir en alguns aspectes relacionats amb
el ric patrimoni megalític de la zona.
El traçat d’aquest itinerari alterna el seu pas per corriols i també per pista ampla. La majoria de
senyals estan ubicades en indrets fàcilment accessibles. Tot i això es durà a terme un marcatge
amb pintura per reforçar la continuïtat del camí en els trams de corriol i també s’habilitaran
algunes plaques direccionals petites en alguns punts, amb la mateixa finalitat que el marcatge
amb pintura.
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Per aquest camí de Cadolla a Pinyana es proposa doncs habilitar la següent senyalització.
(Veure Plànol del Camí de Cadolla a Pinyana en els documents annexos)

Actuació
Instal·lació de plafó C + 2 xapes banderola, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de2 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de2 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de2 xapes, transport i materials inclosos.
Marcatge amb pintura
Instal·lació de plaques de continuïtat.

Punt
19
22
26
31
34
Tot l’itinerari
Tot l’itinerari
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4.1.3- Camí de Pinyana a Cadolla per la Serra de Comellini i el dolmen de
la Casa encantada.
Descripció de l’itinerari:
El camí s’inicia des de la Plaça de l’Om del nucli de Pinyana, des d’on ens dirigirem, en direcció
nord a la pista que mena a Cadolla. Uns 250 metres més enllà, abans de fer un revolt molt
pronunciat cap a la dreta, trobem un senyal que ja ens indica que podem agafar l’antic corriol
per pujar al dolmen de la Casa Encantada.
El camí s’inicia amb un lleuger ascens d’alçada i aviat començarem a guanyar desnivell ara ja
enfilant-nos per la vessant de la Coscona, en direcció nord-est i fins arribar a la cota 1.340, on
trobarem ja una zona més plana. Si des d’aquí ens dirigim vers el sud-est, trobarem uns 60
metres més enllà el dolmen del Serrat dels Rebolls. Les pedres que el configuraven han caigut
de manera que les trobarem exteses a terra,una al costat de l’altra. Des d’aquest indret podem
visualitzar ja en direcció nord-est el Dolmen de la Casa Encantada.
Continuarem en direcció nord-est durant uns 200 metres on trobarem el Menhir del Serrat
dels Rebolls.
Per tal de visitar la necròpolis tumular de Comellini continuarem en direcció nord-est quasi fins
aconseguir la cota més alta de la Serra de Comellini.
A partir d’aquí anirem costejant el cap de la Serra en direcció nord-est uns 500 metres per
després encarar-nos ja cap a l’est en direcció al Dolmen de la Casa Encantada, a la cota 1.490.
Abans d’arribar al dolmen ens trobem unes indicacions que ens direccionen ja vers el dolmen o
bé vers Cadolla.
El dolmen de la casa Encantada es troba en molt bon estat de conservació i s’ubica en un
indret de gran bellesa paisatgística
La tornada es fa per aquest camí ja indicat, que es troba en bon estat tant de fressat com de
marcatge. A la altitud de 1080mts trobem la roca anomenada del reposador que ens servirà
per fer una parada i contemplar el paisatge. Encara no 100metres més endavant trobem les
restes de l’antic poblat de Cadolla també anomenat el “Poble dels Moros”. Continuem
descendint 200 metres i arribem a la pista que uneix Cadolla amb Naens.
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Característiques tècniques:
 Longitud: 7,47 km
 Desnivell màxim: 568 m
 Ascens acumulat: 362 m
 Descens acumulat: 591 m
 Pendent màxim: 26%
 Dificultat: mitjana
 A peu/ciclable (opcions diverses…): a peu
 Tipus itinerari: 95%corrol, 5%pista
 Circularitat: és un itinerari lineal. Si s’uneix amb l’itinerari 2 però seria un itinerari
circular de 9,45 km.
 Model de senyal dominant: Quan s’inicia l’ascens des de Pinyana cap als dòlmens hi ha
un pal amb una banderola de turisme que indica que cap allà hi ha el dolmen de la casa
encantada. Des de la necròpolis tumular de la Serra de Comellini fins a Cadolla, el traçat
coincideix amb el “ Camí del Cinquè llac” i puntualment trobem marques de pintura i
també alguna banderola del model del Cinquè llac.

Perfil altitudinal de l’itinerari de de Pinyana a Cadolla, per la Serra de Comellini.
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Interès de l’itinerari: alt
 Interès històric i patrimonial ja que uneix els nuclis de Pinyana i Cadolla passant pels
conjunts megal·lítics del dolmen i menhir del Serrat dels Rebolls, la necròpolis tumular
de la Serra de Comellini i també pel dolmen de la Casa encantada.
 Interès paisatgístic pels indrets i paisatges per on passa el camí. L’indret del cap de la
Serra de Comellini, el Serrat de les Bordes i la panoràmica des del dolmen de la Casa
encantada són de gran bellesa.
 Senyalitzar degudament l’itinerari per tal que els visitants no es perdin.
 Habilitar senyals d’interpretació del paisatge i els elements d’interès.
Punts a destacar:
Pinyana, dolmen del Serrat dels Rebolls, menhir del Serrat dels Rebolls, necròpolis tumular de
la Serra de Comellini, dolmen de la Casa encantada, roca del reposador, Cadolla, molí fariner
de Cadolla.
Actuacions:
Pel correcte seguiment de l’itinerari, es necessàri la habilitació d’un plafó informatiu a l’inici de
la ruta i la habilitació de senyals direccionals en format de banderola en els trencalls principals.
La habilitació de plafons interpretatius dels itineraris permetrà als senderistes i inclús als
propis veïns dels municipis i de les comarques aprofundir en alguns aspectes relacionats amb
el ric patrimoni megalític de la zona.
Aquest itinerari discorre gairebé en la seva totalitat per corriols, i el desnivell que cal salvar és
important (Pinyana es troba a 1.100 metres d’altitud i la Serra de Comellini a 1.500 metres
d’altitud) per la qual cosa les instal·lacions dels diferents elements de senyalització seran
costoses. Es preveu també que en la totalitat de l’itinerari es faran marques de pintura en
aquells indrets on sigui necessari mostrar al senderista la bona continuïtat de l’itinerari, i
també la habilitació de plaquetes de seguiment en arbres o estructures existents, amb la
mateixa finalitat que les marques de pintura.
Per aquest camí de Pinyana a Cadolla per la Serra de Comellini es proposa doncs habilitar la
següent senyalització. (Veure Plànol del Camí de Pinyana a Cadolla per la Serra de Comellini en
els documents annexos)
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Actuació
Instal·lació de plafó C informatiu + 2 xapes de banderola, transport i
materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de faristol informatiu G14, transport i materials inclosos.
Instal·lació de faristol informatiu G14, transport i materials inclosos.
Instal·lació de faristol informatiu G14, transport i materials inclosos.
Instal·lació de xapa de banderola, transport i materials inclosos.
Instal·lació de faristol informatiu G14, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola 3 xapes, transport i materials inclosos.
Marcatge amb pintura
Instal·lació de plaques de continuïtat.

Punt
39
40
41
45
46
48
50
51
56
218
Tot l’itinerari
Tot l’itinerari
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4.2- CAPÍTOL 2: Ruta del menhir de la Casa Casó
Aquesta ruta s’he separat en 2 itineraris diferents, de manera que els visitants puguin optar a
fer només una part del recorregut en funció de la seva condició física, interessos o
disponibilitat horària.
Camí de Senterada al menhir de la casa Casó.
Camí de Senterada a Puigcerver i retorn per la presa de Senterada

4.2.1- Camí de Senterada al menhir de la Casa Casó
Descripció de l’itinerari:
Iniciem l’itinerari al poble de Senterada. Des d’aquí ens dirigim a la pista que porta fins al
càmping de Senterada i una vegada aquí continuem per la carretera que es dirigeix cap a
Puigcerver. Uns 500 metres més enllà agafem una drecera a mà esquerra que ens conduirà
durants uns 150 metres a través del bosc a trobar novament la carretera. La creuem i agafem
una nova drecera a través del bosc, novament d’uns 150 metres.
Sortim a la pista i avancem 200 metres fin una corba molt pronunciada. A sota ens queda la
borda de Mingo.
Continuem per la pista i arribem fins al poble de Puigvercer. Abans d’arribar al poble afafem, a
mà dreta un camí que surt en direcció est que va atrobar la línia elèctrica. Arribat a aquest
punt, es puja al tossal on es veu una replantació de pins i roures. A l’arribar a dos camps es veu
el menhir al mig d’un d’ells.
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Característiques tècniques:
 Longitud: 3,97 km
 Desnivell màxim: 356 m
 Ascens acumulat: 351 m
 Descens acumulat: 0 m
 Pendent màxim: 19,1%
 Dificultat: baixa
 A peu/ciclable (opcions diverses…): a peu. Fins a Puigcerver s’hi pot anar en bicicleta
però per la carretera que hi accedeix.
 Tipus itinerari: 15% corriol, 70%pista forestal, 5%carretera
 Circularitat: és un itinerari lineal. Si s’uneix amb l’itinerari 4 però seria un itinerari
circular de 18,41km.
 Model de senyal dominant: No hi ha actualment cap senyalització implantada en
aquest itinerari.

Perfil altitudinal de l’itinerari de Senterada al menhir de la Casa Casó.

Interès de l’itinerari: mitjà
 Interès històric i patrimonial ja que uneix el nucli de Senterada amb el de Puigcerver i
el menhir de la Casa Casó.
Punts a destacar:
Senterada, menhir de la casa Casó.

Actuacions:
Pel correcte seguiment de l’itinerari, es necessàri la habilitació d’un plafó informatiu a l’inici de
la ruta i la habilitació de senyals direccionals en format de banderola en els trencalls principals.
La habilitació de plafons interpretatius dels itineraris permetrà als senderistes i inclús als
propis veïns dels municipis i de les comarques aprofundir en alguns aspectes relacionats amb
el ric patrimoni megalític de la zona.
Aquest itinerari no represneta massa dificultat pel que fa a la instal·lació dels elements de
senyalització ja que la majoria estan ubicats a peu de ls pista que des de Senterada mena fisn a
Puigcerver. El darrer tram sí que correspon a una corriol que condueix ja fins al menhir de la
casa Casó i en aquets tram es preveu, a banda de la senyalització proposada, marcar amb
pintura algun punt de l’itinerari per reforçar la continuïtat de l’itinerari.
Per aquest camí de Senterada al menhir de la casa Casó es proposa doncs habilitar la següent
senyalització. (Veure Plànol del Camí de Senterada al menhir de la Casa Casó en els documents
annexos) .
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Actuació
Instal·lació de plafó C informatiu + xapa de banderola, transport i
materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de faristol informatiu G14, transport i materials inclosos.
Marcatge amb pintura

Punt
250
254
257
Tot l’itinerari
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4.2.2- Camí de Senterada a Puigcerver i tornada per la presa de
Senterada.
Descripció de l’itinerari:
El camí de Senterada a Puigcerver es pot iniciar des del poble mateix de Senterada. Des d’aquí
ens dirigim a l’entrada de les instal·lacions del càmping de Senterada. Seguim la pista que
passa a tocar de les instal·lacions durant 200 metres i deixem a mà esquerra una pista que es
dirigeix cap a la Pobleta de Bellveí. Continuem per la pista principal i novament al cap d’uns
200 metres deixem a mà esquerra el camí que mena a l’estany de Montcortés. Passem el
barranc de la Gessera.
Continuem ascendint per la pista de Puigcerver per la roureda del Batlle i 400 metres més
endavant agafem un corriol a mà esquerra que ens permetrà estalviar-nos un tram de
recorregut per pista tot creuant la roureda del Moliner. Creuarem la pista novament i seguirem
recte per un corriol que s’enfila pel mig de la roureda de Gasset. Retrobem la pista de
Puigcerver i continuem ascendint fins vorejar la borda de Mingo.
Des d’aquest punt tenim una bona visió Puigvercer, nucli de cases conegut pel seu bon treball
en la elaboració de formatge de cabra. Des de la borda del Mingo també es té una bona
panoràmica dels pobles de Cérvoles i Burguet i de l’ermita de Sant Salvador, actualment
enrunada.
Deixarem la pista que mena a Puigcerver per desviar-nos a una pista forestal que surt a mà
dreta, voregem la borda de Mingo i amb molta atenció i sense arribar a l’era de la borda, ens
dirigim cap a l’oest vers una alzina més enllà de la qual podrem travessar el barranc de les
Roureres per un corriol. Des d’aquí seguirem per el corriol que ens conduirà a través d’una
bonica roureda, la roureda de Cosme fins a sortir a una zona més oberta, on haurem de parar
atenció a les marques de continuïtat per no perdre el traçat del camí. Una vegada travessat el
comunal de Lluçà, passarem el barranc i deixarem a mà esquerra el trencall que es dirigeix al
poble de Lluçà.
El camí continua ara per un bonic corriol que ens menarà a vorejar el riu Flamisell, tot passant
per sobre els acabats de formigó i els empedrats que es varen forjar per sobre el canal que
condueix l’aigua des de la presa de Senterada fins el nucli de la Pobla de Segur (el traçat del
canal és de 11 km de longitud ).
Aquest és un tram de camí molt agradable ja que voreja el riu i passa per sota uns espadats de
roca que li confereixen un gran atractiu paisatgístic.
Arribats a la presa, travessarem pel pont que la creua i novament creuarem per sobre d’un
segon pont. Des d’aquí, si tenim set ens podem desviar uns 100 metres fins a la font de la
presa, indret molt concorregut per la gent de la zona per proveir-se d’aigua.
El retorn al poble de Senterada es farà des d’aquest punt seguint el marge de la carretera i
amb molta precaució, al llarg de 600 metres.
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Característiques tècniques:
 Longitud: 6318 metres
 Desnivell màxim: 193metres
 Ascens acumulat: 186 metres
 Descens acumulat: 205 metres
 Pendent màxim: 20,3%
 Dificultat: baixa
 A peu/ciclable (opcions diverses…): A peu. Podria ser ciclable amb certes dificultats en
el seu pas pel barranc de les Roureres i el tram que passa per sobre el camí del canal.
 Tipus itinerari (% pista asfaltada/%pista forestal/%corriol): 2%pista asfaltada, 15%pista
forestal, 83%corriol.
 Circularitat: Recorregut circular
 Model de senyal dominant: Model 5è llac.

Perfil altitudinal de l’itinerari de Senterada a Puigcerver i retorn per la Presa de Senterada.
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Interès de l’itinerari: alt
 Interès paisatgístic per la panoràmica que ofereix i les masses forestals per on passa
(rouredes destacables) i històric, com a antic camí d’unió entre els pobles de Senterada,
Puigcerver i Lluçà.
 Interès històric (pel fet de representar l’antic camí que comunicava els habitants de
Senterada amb Puigcerver i també amb el veí poble de Lluçà).
Punts a destacar:
Puigcerver, diverses rouredes amb molt d’encant, panoràmica dels pobles de Cérvoles,
Burguet i l’ermita de Sant Salvador, camí per sobre el canal, presa de Senterada i font de la
presa.
Actuacions:
Pel correcte seguiment de l’itinerari, es necessàri la habilitació d’un plafó informatiu a l’inici de
la ruta i la habilitació de senyals direccionals en format de banderola en els trencalls principals.
La meitat del traçat d’aquest itinerari es desenvolupa per corriol i es preveu la habilitació d’un
senyal en un indret de difícil accés (punt 161). La resta de l’itinerari es reforçarà amb la
combinació de marcatge amb pintura i la habilitació de plaques de seguiment en alguns punts
més crítics.
Per aquest camí de Senterada a Puigcerver i retorn per la presa de Senterada es proposa doncs
habilitar la següent senyalització. (Veure Plànol del Camí de Senterada a Puigcerver i retorn per
la presa de Senterada en els documents annexos)
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Actuació
Instal·lació de banderola de 3 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola d48 de 3 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 3 xapes, transport i materials inclosos.
Marcatge amb pintura
Instal·lació de plaques de continuïtat.

Punt
149
161
169
Tot l’itinerari
Tot l’itinerari
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4.3- CAPÍTOL 3: Ruta del dolmen de la cabaneta del
Moro
Aquesta ruta s’ha separat en 2 itineraris diferents, de manera que els visitants puguin optar a
fer només una part del recorregut en funció de la seva condició física, interessos o
disponibilitat horària.
Camí de Senterada a Burguet i Cèrvoles i retorn a Senterada.
Camí de Cérvoles al dolmen de la Cabaneta del moro.

4.3.1- Camí de Senterada a Burguet i Cérvoles
Descripció de l’itinerari:
L’itinerari de Senterada Burguet s’inicia prop de l’Ajuntament de Senterada, en un trencall de
la carretera que condueix fins a Burguet, Cérvoles i Naens. A 50 metres d’aquest carretera des
de Senterada trobem un trencall a mà esquerra que voreja unes cases unifamiliars, amb una
xarxa de triple torsió que les envolta per la part dreta.
Ens endinsem en el bosc. Apareixen clapes de roures, boixos i també aurons. En alguns trams
travessem pinedes de pi roig.
Seguim el sender per l’estret corriol i anem agafant alçada. A la zona del Solà del fronts, el
camí es desdibuixa ja que fa uns anys va ocórrer una esllavissada del terreny que s’endugué
part del traçat del camí. Ara cal fer una ziga-zaga primer cap a l’est per després redirigir-nos
cap a Cérvoles .
Recuperem el traçat de l’antic camí i continuem avançant ascendint en direcció Cérvoles.
Quan falten uns 800 metres per a finalitzar el tram, arribem al Barranc de Cèrvoles on si ens
dirigíssim vers el sud arribaríem a Cérvoles. Per dirigir-nos a Burguet agafarem el camí en
direcció nord.
Des del barranc de Cérvoles ens dirigim vers el Solà de Fronts. El antic corriol es veu estroncat
per diversos punts degut al pas de les màquines que han obert pas per poder treballar en les
obres de manteniment de les torres elèctriques, de manera que en alguns trams ens
mantindrem en l’antic corriol i en altres trams el camí s’eixamplarà.
Una vegada arribem a Collatorre, tindrem unes bones vistes de la Vall i podrem identificar,
entre d’altres el pas del riu Flamisell pel fons de la vall, Puigcerver, l’ermita de Sant salvador,
Senterada i la Pobleta de Bellveí, entre d’altres.
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Continuarem per la pista que han obert les màquines i a uns 100 metres ens desviarem a
l’esquerra per continuar a través del bosc per l’antic traçat del corriol. Sortim a la pista de
Senterada a Cérvoles i l’agafem en direcció est vers el poble de Burguet.
Des de Burguet per retornar a Senterada cal prendre el camí que s’inicia a mà dreta abans
d’arribar al poble i que ens condueix primerament pel costat del cementiri de Burguet.
Voregem el cementiri pel costat sud i ens dirigim cap al Serrat del fener.
El primer tram del camí es troba ben marcat per feixes de pedra seca a banda i banda.
Actualment està tot revegetat i serà necessari dur-hi a terme una bona neteja amb motosserra
i desbrossadora. En finalitzar aquest tram arribem a un bonic abeurador recollit sota un
avellaner de grans dimensions.
Creuem la pista i continuem per un corriol més desdibuixat que ens menarà fins al peu d’una
torre elèctrica. Des d’aquest punt ens desviarem en direcció est pel Serrat de Rofes. Tot aquest
tram actualment és força perdedor de manera que serà convenient marcar-lo molt bé per
evitar confusions.
Una vegada arribem a la zona de les Roques Trencades tan sols queda descendir en direcció
Senterada fins enllaçar amb el punt del camí que conflueix amb el camí que uneix Senterada
amb Cérvoles.
L’arribada a Senterada la fem vorejant unes cases unifamiliars delimitades per una malla
metàl·lica. Arribem a peu de la carretera de Senterada a Burguet. Al nostre davant queda
l’antic edifici de la piscifactoria de Senterada, ara reconvertida en una casa de turisme rural.

30

PROJECTE EXECUTIU
CREACIÓ DE LA XARXA DE SENDERS INTERPRETATIUS DEL PATRIMONI MEGALÍTIC

Característiques tècniques:
 Longitud: 6,88 km
 Desnivell màxim: 364 metres
 Ascens acumulat: 372 metres
 Descens acumulat: 393 metres
 Pendent màxim: 21,9%
 Dificultat: baixa
 A peu/ciclable (opcions diverses…): A peu. En alguns trams podria ser ciclable, però la
totalitat no.
 Tipus itinerari: 5%carretera, 5%pista forestal, 90%corriol
 Circularitat: itinerari lineal
 Model de senyal dominant: Model de senyal del 5è llac. Hi ha una plafó C just al final
de la carretera de Senterada a Cérvoles.

Perfil altitudinal de l’itinerari de Senterada a Puigcerver i retorn per la Presa de Senterada.

Interès de l’itinerari: alt
 Interès paisatgístic i patrimonial.
 Interès històric per la unió entre nuclis de població. En diversos trams manté el mur de
pedra seca.
Punts a destacar:
Roureda interessant, panoràmica des de la zona de Collatorre, abeurador de Burguet, part del
camí mantingut amb l’antic mur de pedra seca.
Actuacions:
Pel correcte seguiment de l’itinerari, es necessari habilitar un plafó informatiu a l’inici de la
ruta i habilitar senyals direccionals en format de banderola en els trencalls principals.
Aquest itinerari es desenvolupa gairebé en la seva totalitat per corriols i tot i que la major part
de les instal·lacions s’han de fer vora pista, amb un accés relativament fàcil en vehicle, dos
d’ells (el 231 i el 184) són d’accés a peu. L a continuïtat de la totalitat de l’itinerari es reforçarà
alternant marques de pintura i plaques de continuïtat.
Per aquest camí de Senterada a Burguet i Cérvoles es proposa doncs habilitar la següent
senyalització. (Veure Plànol del Camí de Senterada a Burguet i Cérvoles en els documents
annexos)
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Actuació
Instal·lació de plafó C + 2 xapes de banderola direccional, transport i
materials inclosos.
Instal·lació de banderola direccional de 2 xapes, transport i materials
inclosos.
Instal·lació de banderola de seguiment D48 de 3 xapes, transport i
materials inclosos.
Instal·lació de banderola de seguiment D48 de 2 xapes, transport i
materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i materials inclosos.
Marcatge amb pintura
Instal·lació de plaques de continuïtat.

Punt
252
229
231
184
191
Tot l’itinerari
Tot l’itinerari
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4.3.2- Camí de Cérvoles al dolmen de la cabaneta del Moro
Descripció de l’itinerari:
Iniciem l’itinerari al poble de Cèrvoles. Des d’aquí agafarem la pista que surt del poble i
arribarem a l’encreuament amb la pista que vé de Burguet. En aquest punt agafarem la pista
que surt en dirección sud-oest cap a Erinyà. Passarem la zona anomenada Vallomar i les
Mosqueres fisn que a mà esquerra visulitzem El Codó o Serrat de l’Arnal, amb l’ermita de Sant
Roc. Si voleu us podeu apropar a aquest turó, des d’allà hi ha una molt bona panorámica.
Podeu seguir recte en direció a Erinyà i 150 metres mès enllà, tot just havent fet la
corbatrobareu el dolmen de la Cabaneta del Moro, o dolmen de Sant Roc.

Característiques tècniques:
 Longitud: 2,64 km
 Desnivell màxim: 185 m
 Ascens acumulat: 185 m
 Descens acumulat: 0 m
 Pendent màxim: 9,6%
 Dificultat: baixa
 A peu/ciclable (opcions diverses…): a peu i ciclable
 Tipus itinerari: 100% pista forestal
 Circularitat: és un itinerari lineal.
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Model de senyal dominant: No hi ha actualment cap senyalització implantada en
aquest itinerari.

Perfil altitudinal de l’itinerari de Cérvoles al dolmen de la cabaneta del Moro.

Interès de l’itinerari: mitjà
 Interès històric i patrimonial ja que uneix el nucli de Cérvoles amb el dolmen de la
cabaneta del moro, tot i que el camí és 100% per pista forestal i a banda de la
possibilitat de desviar-se cap a l’indret del Codó i la ermita de Sant Roc, el camí no té
més interès.
Punts a destacar:
Cérvoles, dolmen de la cabaneta del moro.

Actuacions:
Pel correcte seguiment de l’itinerari, es necessàri la habilitació d’un plafó informatiu a l’inici de
la ruta i la habilitació de senyals direccionals en format de banderola en els trencalls principals.
La habilitació de plafons interpretatius dels itineraris permetrà als senderistes i inclús als
propis veïns dels municipis i de les comarques aprofundir en alguns aspectes relacionats amb
el ric patrimoni megalític de la zona.
Aquest itinerari correspon a un tram de pista ampla que des de Cérvoles condueix a Erinyà. Les
instal·lacions es preveuen relativament senzilles més enllà de la dificultat que suposo arribar
fins a l’inici de l’itinerari, ubicat a 20 minuts del poble de Senterada . Es preveu marcar amb
pintura algun punt secundari per comfirmar la bona continuïtat.
Per aquest camí de Cérvoles al dolmen de la cabaneta del Moro es proposa doncs habilitar la
següent senyalització. (Veure Plànol del Camí de Cérvoles al dolmen de la cabaneta del moro
en els documents annexos)
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Actuació
Instal·lació de banderola de 3 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de fita D39, transport i materials inclosos.
Instal·lació de faristol informatiu G14, transport i materials inclosos.
Marcatge amb pintura

Punt
109
232
72
Tot l’itinerari
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4.4- CAPÍTOL 4: Ruta circular dels dòlmens de Cérvoles i
la serra del Camporan
Aquesta ruta s’ha separat en 2 itineraris diferents, de manera que els visitants puguin optar a
fer només una part del recorregut en funció de la seva condició física, interessos o
disponibilitat horària.
Camí de Cérvoles a la ermita de Sant Nicolau per Colldeberri
Camí de Cérvoles a la ermita de Snat Nicolau pel Turó de la Capcera.

4.4.1- Camí de Cérvoles a la ermita de Sant Nicolau per Colldeberri
Descripció de l’itinerari:
Iniciem el camí a Cèrvoles. Des d’aquest poble anem a trobar la pista que es dirigeix cap a
Erinyà. 100 metres més endavant però ens desviem i agafem la pista que surt en direcció nordoest vers el Coll del Berri i el Camporan.
Anirem seguint la pista fins que arribem al ColldelBerri, concretament abans del pas canadenc
que dóna pas a la forest d’utilitat pública del Camporan, dins el terme del Pont de Suert. Ens
trobem a les rodalies de la font de la Collada.
Des d’aquí ens dirigirem en direcció nord, carenant el serrat a través de boixos i ta,bé d’algún
pi negre i roig (aquests han colonitzat el territori a través de les llavors que s’han dispersat de
les repoblacions de pins que s’han fet al bosc de Cérvoles i el Camporan; de fet abans, l’accés
a aquestes coves era molt més intuitiu ja que hi havia escassa vegetació i les roques es
visulitzaven amb molta més facilitat.).
Passada una gran roca que vorejarem per la seva dreta, arribarem, 100 metres després, al
rocam del Pui de les Canals. A partir d’aquí cal anar amb molt de compte a no relliscar i només
continuar endavant si anem ben calçats i prenem les mesures de seguretat convenients per
accedir a la cova. No es recomana en absolut fer aquest tram amb nens.
L’accés a la cova es fa resseguint la paret de roca vorejant-la des de l’esquerra i en direcció
nord est.
La cova dels Baiers és una bauma d’uns 15 metres de llargada i 5 metres d’alçada on s’hi varen
regugiar durant la guerra civil els desertors de la guerra. Explica en Josep Abrantes que les
desertors baixaven, de nit a buscar aliment al poble i inclús que alguns, en nit de lluna plena,
havien baixat a segar els camps de blat.
Encara s’hi poden veure els troncs longitudinals i travessers que varen utilizar per cobrir-los de
boix i dormir-hi.
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Retornarem pel mateix camí fins la zona de la font de la Collada i ara ja sí passarem el pas
canadenc, ens endinsarem al bosc de l’Espigolar. Trobarem una pista que surt a mà Esquerra
en direcció estq ue es dirigeix al Cap de la Serra que n agafarem. Ens mantenim a la pista que
continua recte, passem el Serrat de l’Espadella i trobem una pista que surt a mà Esquerra en
direcció sud. Contuniem per aquí i 100 metres més endavant trobem una esplanada que
serveix de zona d’aparcament de vehicles. Enfilem la pista que continua amunt i al cap de 150
metres ja hem arribar a l’ermita romànica de Sant Nicolau. A dins hi ha una talla del Sant que
podrem veure a través del reixat de la porta d’entrada. A l’exterior podem veure les lloses de
pedra tosca utilitzades per fer les cantoneres i les dovelles dels arcs. A terra les restes de
lantiga porxada amb un pilar que encara es conserva a la banda esquerra.

Característiques tècniques:
 Longitud: 8,68 km
 Desnivell màxim: 205 m
 Ascens acumulat: 328 m
 Descens acumulat: 138 m
 Pendent màxim: 26%
 Dificultat: alta (en el tram del Pui de les Canals i l’accés a la cova dels Baiers. La resta
de l’itinerari transita per pista forestal i no té cap mena de dificultat.
 A peu/ciclable (opcions diverses…): a peu. Podria ser ciclable des de Cérvoles fins la
remita si no es té en compte l’accés al Pui de les Canals i la cova dels Baiers.
 Tipus itinerari: 10%corriol, 90%pista
 Circularitat: és un itinerari lineal. Si s’uneix amb l’itinerari 5 però seria un itinerari
circular de 18,41km.
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 Model de senyal dominant: No hi ha actualment cap senyalització implantada en
aquest itinerari.

Perfil altitudinal de l’itinerari de Cérvoles a la cova dels Baiers i ermita de Sant Nicolau

Interès de l’itinerari: alt
 Interès històric i patrimonial ja que uneix el nucli de Cérvoles amb la ermita de Sant
Nicolau.
 Interès històric i patrimonial ja que dona accés ala cova dels Baiers, lloc de refugi dels
emboscats de la guerra civil.
 Interès paisatgístic ja que les vistes dels del Pui de les Canals (1.362 metres) és
considerable.
Punts a destacar:
Cérvoles, Colldeberri, Pui de les Canals, cova dels Baiers, bosc del Camporan, ermita de Sant
Nicolau.
Actuacions:
Pel correcte seguiment de l’itinerari, es necessari la habilitació d’un plafó informatiu a l’inici de
la ruta i la habilitació de senyals direccionals en format de banderola en els trencalls principals.
Aqeust itinerari es desenvolupa en la seva totalitat per una pista ampla i de fàcil accés en
vehicle 4x4. , més enllà del fet que ñ’ermita de Sant Nicolau e stroba a 1h des de Senterada.
Per aquest camí de Cérvoles a l’ermita de Sant Niclolau per ColldeBerri es proposa doncs
habilitar la següent senyalització. (Veure Plànol del Camí de Cérvoles a la ermita de Sant
Nicolau per Colldeberri en els documents annexos)
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Actuació
Instal·lació de plafó C + 3 xapes banderola, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banberola 3 xapes + a64, transport i materials inclosos.
Instal·lació de fita de continuïtat D39, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola 2 xapes, transport i materials inclosos.
Marcatge amb pintura

Punt
58
59
69
70
71
Tot l’itinerari
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4.4.2- Camí de Cérvoles a la ermita de Sant Nicolau pel Turó de la
Capcera.
Descripció de l’itinerari:
El camí s’inicia des del nucli de Cadolla. Des d’aquí agafarem la pista que surt a mà esquerra de
Cadolla, en direcció oest.
Uns 80 metres més enllà, a mà dreta, trobarem l’entrada a l’antic camí que ens portarà a
Pinyana. El primer tram és una mica més obert i a mesura que caminem anem guanyant
alçada. Passem per una zona anomenada els Artigons i seguidament haurem de saltar un filat
metàl·lic que guarda el bestiar. Queden 100 metres per creuar novament la pista que s’ha
obert per comunicar Cadolla Amb Pinyana. Travesem la pista i agafem novament l’antic camí,
que, en aquest tram passa paral·lel a la nova pista. Acompanyats per roures i algun avellaner, a
mà dreta ens queden les Obagues de Perucho i a mà esquerra el Pui d’Oliva.
Trobem novament la pista i ara la seguim uns 100 metres. A mà dreta ens queda la Roca del
Molló i a mà esquerra el Pujo. Arribem a una corba pronunciada que gira a l’esquerra. A mà
dreta d’aquesta corba reempendrem el camí antic durant uns 100 metres, on tornarem a
creuar la pista i remprendrem el camí antic, ara ja sí fins arribar a Pinyana.
A la vora d’aquest darrer tram hi ha la font de l’Obac, d’on antigament la gent del poble
s’abastien d’aigua. Anirem seguint el traçat de l’antic camí, crearem la línia elèctrica per sota i
arribarem a Pinyana vorejant la part de sota del cementiri.
El camí s’inicia al poble de Cérvoles, des d’on ens dirigirem a la pista que puja de Burguet. Una
vegada aquí ens dirigirem en direcció sud vers Erinyà i Camporan i 100 metres més enllà
trobarem novament una cruïlla i agafarem la pista en direcció sud novament, abandonant la
pista que es dirigeix cap a Colldelberri.
Des d’aquest trencall, una vegada ja a la pista d’Erinyà i la cabana del Moro, caminem uns 50
metres i a mà dreta prendrem el corriol que ara ja sí s’enfila en direcció a la Capcera.
Voregem el rocam de la Roca de Collfà, passant entremig de boixos per un camí que encara en
alguns trams continua empedrat i amb murs de pedra seca al costat. Passades algunes
argelagues es fa una replà des del qual tenim una bona panoràmica del municipi de Senterada i
visualitzem bé el poble de la Pobleta de Bellvehí.
Seguidament passem pel costat d’una tartera. Continuem seguint el corriol fins 100 metres
més endavant on ens dirigirem ja cap a la dreta, en direcció nord-oest per anar a trobar la
borda de Mentui, ara ja deshabitada i sense teulada. Ens fixarem en la placeta que s’obre al
seu davant, envoltada de pedres, que era la antiga era del batre. Des de la borda tenim unes
bones vistes de Cérvoles.
Des de la borda, vorejarem el turonet que queda per sobre seu, per la banda nord seguint el
camí antic i ens dirigirem ala entrada de la cabanera, marcada per 2 pedres al terra. Des d’aquí
iniciarem l’ascens , en direcció sud cap a la Capcera. Actualment en camí e stroba ple de restes
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de la tal·la forestal que s’ha fet del bosc de manera que s’ha de passar trepitjant les restes
vegetals.
Després de 100 metres enllacem amb la nova pista que s’ha fet per desemboscar el bosc i que
en aquest tram coincideix amb la antiga cabanera. Caminem uns 100 metres i novament
agafem a mà dreta la cabanera. 150 metres després tornem a creuar la pista. Seguim
novament la cabanera fins que trobem un filat de vaques. Quan el creuem ja som de nou a la
pista.
Des d’aquí no continuarem per la pista sinó per la banda dreta enfilant novament per la
cabanera pel cap del Serrat de la Coscolla que es dirigeix de forma paral·lela a la nova pista
durant uns 500 metres fins que la troba novament. A davant nostre trobem un filat de vaques i
el passem.
Al cap de 150 metres, creuem la pista de desembosc i anem cap a l’esquerra.
50 metres més enllà agafem el camí de desembosc que va paral·lel a la cabanera (que ara està
totalment tapada pels arbres i arbusts que hi han proliferat). El camí que fou obert per fer les
plantacions d’arbres als anys ’50 ’60, és prou ample i transcorre entremig del bosc de pi roig
amb sotabosc de boix.
Just abans que el camí s’obri a la part més alta del Serrat, passem per la vora d0unes falgueres.
Una vegada ja arribem al pla i deixem el bosc tenim una bona panoràmica i ens dirigim a veure
els Pigals de Cérvoles, 3 roques de grans dimensions, dos de les quals s’havien fet servir per
aixoplugar-s’hi quan plovia. La més gran i aparent és el Pigal Gran de Cérvoles, per la part de
darrera de la qual encara podem apreciar una petita construcció amb pedra seca que servia
per protegir i donar recer als qui s’hi aixoplugaven.
Continuem per la cabanera en direcció oest per pujar al turó de la Capcera (1.696 m d’altitud)
amb una bona panoràmica cap a la Serra de Sant Gervàs.
Seguint el cap de la Serra ens dirigim cap als antics assentaments i necròpolis tumular del Turó
de la Capcera. Els antics assentaments els trobem ja a 300 metres del Turó de la Capcera (els
podem distingir per la disposició en forma de circumferència de les pedres del terra) i la
necròpolis tumular la trobem 150 metres més endavant en direcció sud-est (la distingirem per
una petita elevació del terreny amb les restes del dolmen i la entrada a ell).
Tant els assentaments com la necròpolis dates de 3000 anys a.C. t, tot i que el que s’ha trobat
domunentat data de 1.500 ants a.C.
Anem seguint pel cap de les Serres durant un s700 metres fins que arribem al Pic de Caporan
(1.695 metres d’altitud). Obtenim una panoràmica espectacular de la Serra de Sant Gervàs (o
la Roca de la Bedoga, com ho anomenen els veïns de la zona) i la Terreta de Tremp. Des d’aquí
es pot anar fins al mirador del Camporan, en direcció sud-oest des d’on hi ha unes gras vistes
de l’altra vall.
A partir d’aquí seguim el Camí de Carenes (tal i com el nom dia carenant les serres) al llarg
d’uns 1100 metres fins arribar al Coll de la Pedra Ficada.
Des d’aquest Coll deixarem el Camí des Carenes i les direccions de Creu de Ferri i Espluga de
Serra per dirigir-nos en dirección nord-oest cap a l’ermita de Sant Nicolau. El camí s’obre a mà
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dreta entremig dels boixos i creuarem el bosc de Camporan en un recorregut aproximat de 1’5
km.
Actualment està força perdut el traçat i será necessari fer una bona feina de neteja i posterior
manteniment.
En la darrera part del traçat creuem un primer barranc més petit i posateriorment el barranc
de Sant Niclolau. Arribem a l’ermita per la banda oest, a tocar de la paret de l’edifici.

Característiques tècniques:
 Longitud: 9,74 km
 Desnivell màxim: 532 m
 Ascens acumulat: 609 m
 Descens acumulat: 407 m
 Pendent màxim: 23,1%
 Dificultat: baixa-mitjana (tan sols degut al desnivell). Si es vol fer circular i retornar a
Cérvoles a través de l’itinerari 4 llavors s’hi suma la dificultat per esdevenir un itinerari
llarg de 18,41 km.
 A peu/ciclable (opcions diverses…): a peu
 Tipus itinerari: 98% corriol, 2% pista forestal
 Circularitat: és un itinerari lineal. Si s’uneix amb l’itinerari 4 però seria un itinerari
circular de 18,41km.
 Model de senyal dominant: No hi ha actualment cap senyalització implantada en
aquest itinerari.
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Perfil altitudinal de l’itinerari de Cervoles a la ermita de Sant Nicolau pel Turó de la Capcera.

Interès de l’itinerari: alt
 Interès històric i patrimonial ja que uneix el nucli de Cérvoles amb la ermita de Sant
Nicolau.
 Interès històric i patrimonial ja que dona accés a la necròpolis tumular de la Capcera.
 Interès natural i paisatgístic ja que en diversos punts és tenen bones panoràmiques (
des de la borda del Prior a 1,386 m d’altitud es té una bona panoràmica de l poble de
Cérvoles i cap a la Vall Fosca, des de l’indret dels Pigals de Cérvoles, a les Pletes també,
des del Turó de la Capcera, des del Pic del Camporan i des de Coll de Faigs, entre
d’altres).
Punts a destacar:
Cérvoles, borda de Prior, cabanera, Pigals de Cérvoles, Pigal Gros, jaciment del Turó de la
Capcera, Turó de la Capcera, Pic del Camporan, camí de Carenes, Coll de Faigs, ermita de Sant
Nicolau.
Actuacions:
Pel correcte seguiment de l’itinerari, es necessàri la habilitació d’un plafó informatiu a l’inici de
la ruta i la habilitació de senyals direccionals en format de banderola en els trencalls principals.
La habilitació de plafons interpretatius dels itineraris permetrà als senderistes i inclús als
propis veïns dels municipis i de les comarques aprofundir en alguns aspectes relacionats amb
el ric patrimoni megalític de la zona.
Aqeust és un itinerari llarg (quasi 10 km de longitud) que es desenvolupa en la seva totalitat
per corriols, tot i que a alguns punts s’hi pot tenir accés a través de pistes secundàries de
desembosc, en vehicle 4x4. La habilitació de la senyalització necessària doncs es preveu
costosa des del punt de vista de la dificultat per accedir a alguns d’aquests punts i tenint en
compte que els desplaçaments a peu amb el material necessari requeriran més temps i esforç.
Es preveu també el reforç de la senyalització mitjançant la alternança de maqrues de pintura i
plaques de continuïtat al llarg de tot l’itinerari.
Per aquest camí de Cérvoles a la ermita de Sant Nicolau pel Turó de la Capcera es proposa
doncs habilitar la següent senyalització. (Veure Plànol del Camí de Cervoles a la ermita de Sant
Nicolau pel Turó de la Capcera en els documents annexos)
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Actuació
Instal·lació de banderola de 3 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 3 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de faristol informatiu G14, transport i materials inclosos.
Instal·lació de 2 xapes de banderola
Instal·lació de banderola de 3 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola 2 xapes, transport i materials inclosos.
Instal·lació de banderola de 2 xapes, transport i materials inclosos.
Marcatge amb pintura
Instal·lació de plaques de continuïtat.

Punt
108
109
114
120
121
124
126
131
133
135
138
142
Tot l’itinerari
Tot l’itinerari
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5. PRESSUPOST
El pressupost total per a la adequació dels nou itineraris descrits en aquest Projecte, segons les
obres aquí descrites és de 35.576,03€ (43.047,00€ IVA inclòs). Es pot consultar el pressupost
detallat en el annex 7 d’aquest Projecte.
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FOMENT D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
ADEQUACIÓ DE NOU ITINERARIS, ALS MUNICIPIS DE SENTERADA I PONT DE SUERT
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FOMENT D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
ADEQUACIÓ DE NOU ITINERARIS, ALS MUNICIPIS DE SENTERADA I PONT DE SUERT

ANNEX 2. DOSSIER FOTOGRÀFIC
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ANNEX 3. DESCRIPCIONS DELS INDRETS D’INTERÈS

Camí de Naens a Cadolla
Naens
El poble de Naens es troba emplaçat al bellmig de la comarca del Pallars Jussà, en el punt en
què aquesta més es constreny entre l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà i just a ponent de
l’entrada de la Vall Fosca. L’any 1940 hi vivien 57 persones, mentres que al 1991 tan sols 10.
A l’actualitat (2017) hi viuen de forma permanent xxx persones. El poble de Naens té església
parroquial de Sant Esteve de Naens i , a més, la capella romànica de Sant Miquel de Naens.
Sant Esteve de Naens: protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. Edifici situat al centre de
l'agrupació de cases que formen el poble. Es troba molt modificada, amb edificis i cobertes
annexes. Destaca el campanar, de secció quadrada, en la cantonada de migdia, que té dues
plantes d'obertures, amb l'interior tapiada. La coberta és a dues vessants i la del campanar
està escapçada essent pràcticament plana.
Sant Miquel de Naens: Possiblement es tracta de la primitiva església parroquial del poble,
però caigué en desús, fins que s'enderrocà per eixamplar el pas de vehicles i màquines
agrícoles, ja que l'estretor del carrer que quedava entre el temple i les cases adjacents a
penes permetien el pas de carros petits. En l'actualitat, el carrer principal del poble passa
just pel que era la nau principal de l'església, les restes de la qual es veuen al costat
meridional del carrer. Es tractava d'una església romànica del segle XI, d'una sola nau amb
absis únic, coberta amb volta de canó. Només se'n conserva el mur de migdia, amb
l'arrencada de la volta.

Camí des Pedrins
Camí que s’agafa sortint de Naens direcció a Cadolla, a mà esquerra, desviant-nos del camí
de la Plana de Pla. Es el camí que comunicava el poble de Naens amb el terme de dalt i amb
el lloc de Montepat.

Ermita de Sant Martí de Naens
Situada al sud-oest del poble de Naens i damunt i al sud-est del de Cadolla, en el Serrat de
Sant Martí, que tanca per llevant la vall del riu de Cadolla. Església d’origen romànic, del tot
desconeguda per part de la bibliografia històrica, ha estat objecte d’unes recents
excavacions. Data del s XI o XII.

Quadra de Jaumot
Al terme de Nens es localitzen algunes antigues bordes que s’empraven per recollir-hi el
bestiar.

Despoblat de Montpeat
Antic nucli de població al sud-est del poble de Cadolla, emplaçat sobre un turó i del qual
encara queden notables restes.

Cadolla
Cadolla és un poble que està situat a ponent del terme, molt a prop del límit amb el Pont de
Suert i, per tant, amb la comarca de l'Alta Ribagorça. De fet, el riu de Cadolla, afluent
secundari del Flamisell a través del riu Bòssia, s'origina dins de l'actual terme municipal del
Pont de Suert.
El poble es componia d'una desena de cases, la major part de les quals són abandonades i
en ruïnes: casa de Fierro, la Mola, ca del Sant i ca de Joanet més amunt i a llevant del poble.
Té 12 cases, allunyades les unes de les altres (la que més, a un quart d'hora). 7 d'elles estan
agrupades, formant una petita plaça, i les altres 5 disperses. Un barranc duu aigua al poble.
Hi havia hagut un molí fariner, però el 1845 ja era mig ensorrat.

Camí de Cadolla a Pinyana

Cadolla
Cadolla és un poble que està situat a ponent del terme, molt a prop del límit amb el Pont de
Suert i, per tant, amb la comarca de l'Alta Ribagorça. De fet, el riu de Cadolla, afluent
secundari del Flamisell a través del riu Bòssia, s'origina dins de l'actual terme municipal del
Pont de Suert. El poble es componia d'una desena de cases, la major part de les quals són
abandonades i en ruïnes: casa de Fierro, la Mola, ca del Sant i ca de Joanet més amunt i a
llevant del poble. Té 12 cases, allunyades les unes de les altres (la que més, a un quart d'hora).
7 d'elles estan agrupades, formant una petita plaça, i les altres 5 disperses. Un barranc duu
aigua al poble. Hi havia hagut un molí fariner, però el 1845 ja era mig ensorrat.

Font de l’Obac
Font de la qual s’abastien d’aigua la gent del poble de Pinyana antigament.

Pinyana
Pinyana és un poble al terme municipal del Pont de Suert, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
Antigament pertanyia al municipi de Viu de Llevata. Constava de 12 cases i l'església
parroquial, dedicada a sant Gil, i en depenia la de Corroncui. Tenia rector i un capellà
beneficiat de patronat particular. El cementiri era dins de la població, i a poca distància hi
havia una font abundant, amb rentador annex. El poble és en un petit pla als peus -nord- del
roc on estava situat el castell, del qual no en queden a penes restes. Forma una plaça bastant
ampla, on destaquen l'església de Sant Gil de Pinyana i Ca de Perutxo, a més de les ruïnes
d'un parell de cases més. Des d'aquesta plaça, un carrer costerut s'enfila cap al cap del turó
del Castell formant un carrer amb un parell de cases a cada banda, entre les quals destaca Ca
de Cília, que és la que està situada més amunt. Encara per damunt hi havia hagut l'església
de Sant Pelegrí de Pinyana, actualment en ruïnes, i ja al capdamunt del turó, el Castell de
Pinyana. Tot i que permanentment Pinyana només conserva dos habitants, hi ha més de mitja
dotzena de cases encara senceres i en bon estat, amb habitatge esporàdic segons les èpoques
de l'any.

Camí de de Pinyana a Cadolla, passant pel dolmen del Serrat dels rebolls i dolmen
de la casa encantada.

Pinyana
Pinyana és un poble al terme municipal del Pont de Suert, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
Antigament pertanyia al municipi de Viu de Llevata. Constava de 12 cases i l'església
parroquial, dedicada a sant Gil, i en depenia la de Corroncui. Tenia rector i un capellà
beneficiat de patronat particular. El cementiri era dins de la població, i a poca distància hi
havia una font abundant, amb rentador annex. El poble és en un petit pla als peus -nord- del
roc on estava situat el castell, del qual no en queden a penes restes. Forma una plaça bastant
ampla, on destaquen l'església de Sant Gil de Pinyana i Ca de Perutxo, a més de les ruïnes
d'un parell de cases més. Des d'aquesta plaça, un carrer costerut s'enfila cap al cap del turó
del Castell formant un carrer amb un parell de cases a cada banda, entre les quals destaca Ca
de Cília, que és la que està situada més amunt. Encara per damunt hi havia hagut l'església
de Sant Pelegrí de Pinyana, actualment en ruïnes, i ja al capdamunt del turó, el Castell de
Pinyana. Tot i que permanentment Pinyana només conserva dos habitants, hi ha més de mitja
dotzena de cases encara senceres i en bon estat, amb habitatge esporàdic segons les èpoques
de l'any.

Dolmen del Serrat dels Rebolls
Es troba a 1.320 metres d’altitud.
Data del bronze mig (1500-1200 a.C). Es troba bastant malmès. Només queda al seu lloc
original la llosa de llevant, encara que inclinada cap a l’interior. A part d’aquesta llosa se’n
conserven dues més encara que en algun cas han estat interpretades com una sol que s’havia
trencat.
Les tres lloses son de conglomerat. (Aquesta i més informació a el document de Mireia Font,
El megalitisme al terme municipal de Senterada, setembre 2000)

Menhir del Serrat dels Rebolls
Altrament anomenat menhir de la roca de la vinya.
Es troba ubicat a 1.390 metres d’altitud.
Data del bronze mig (1500-1200 a.C).
Es troba en bon estat de conservació. És realitzat amb roca de conglomerat. Actualment es
troba lleugerament inclinat cap a l’oest. La seva forma rectangular a la base es va estretint a
mesura que s’allunya d’aquesta. (Aquesta i més informació a el document de Mireia Font, El
megalitisme al terme municipal de Senterada, setembre 2000)

Necròpolis tumular de la Serra de Comellini
Va ser descobert en al realització de la Carta Arqueològica, l’any 1994.

Aquesta necròpolis consisteix en un conjunt d’uns cinquanta túmuls del qual, el que es troba
situat a major altura, presenta de un diàmetre de 10 metres, mentre que la resta, molt més
petits, oscil·len entre 1,5 i 3 metres de diàmetre.
La separació entre els túmuls és d’entre 6 i 10 metres i ocupen aproximadament 1 ha.
(Aquesta i més informació a el document de Mireia Font, El megalitisme al terme municipal
de Senterada, setembre 2000)

Dolmen de la casa encantada
Es troba ubicat a 1.390 metres d’altitud.
Data del bronze mig (1500-1200 a.C).
Es troba en bon estat de conservació. És un dels més ben conservats de la zona. Té forma
trapezoide la i avui dia encara guarda part del túmul en el seu interior.
Es tracta d’un sepulcre de cambra pirenaica de llosa rebaixada, realitzat amb lloses de
conglomerat olocènic, que fa que es degradi més poc a poc que la roca calcària i per tant es
conserva millor.
Hi ha una llegenda amb diverses variants, que tracta d’aquest dolmen.
(Aquesta i més informació a el document de Mireia Font, El megalitisme al terme municipal
de Senterada, setembre 2000).

Roca del reposador
Llosa de pedra que es troba en el camí baixant des del dolmen de la casa encantada fins a
Pinyana, molt a la vora d’aquest poble. Expliquen la gent del territori que servia per reposar
tant durant la pujada al dolmen com a la baixada des d’aquest a Pinyana.

Camí de Senterada a Puigcerver i retorn a Senterada per la presa de Senterada
Senterada
Senterada és un municipi de la comarca del Pallars Jussà situat a la part nord-occidental de
la comarca. Només té més al nord els termes de Sarroca de Bellera i de la Torre de Cabdella,
que constitueixen l'apèndix que es veu en el mapa al nord del cos principal de la comarca.
Entre aquests dos termes hi ha, a més, l'enclavament de Larén, que pertany a Senterada. Es
troba a la carretera de la Pobla de Segur al Pont de Suert, l'Eix Pirinenc (N-260), a 9 km de la
Pobla de Segur. Està situada a l'aiguabarreig del Flamisell i el seu afluent, el riu Bòssia, dos
rius on hi ha abundants truites. És la porta d'entrada a la Vall Fosca.
Hi trobem 9 nuclis de població principals: Burguet, Cadolla, Cérvoles, Larén, Lluçà, Naens,
Puigcerver, Reguard i Senterada. Amb una superfície de 35 km2, està poblada per 142
habitants.

Puigcerver
Puigcerver és un poble del terme municipal de Senterada, a la comarca del Pallars Jussà. És a
1 quilòmetre en línia recta al sud-est del seu cap de municipi, però molt enlairat damunt seu.
Està situat a l'extrem de ponent d'una carena, de manera que queda penjat enlairat a llevant
de la vall del Flamisell, al sud-est de Senterada. El poble, quasi del tot destruït, formava un
recinte clos a l'extrem de ponent.
Actualment hi ha ubicada una empresa que elabora formatge artesà i ecològic.

Presa de Senterada i canal
Presa situada a la Vall del Flamisell, al costat de Senterada en direcció a la Pobla de Segur.
Recull les aigües d’aquest riu Flamisell i les emmagatzema per produir energia aigües avall.
En aquest indret hi ha la font de la Presa.
Des de la Presa fins a Senterada hi ha el canal, que va soterrat i que condueix l’aigua pel seu
interior.

Camí de Senterada al menhir de la casa Casó
Senterada
Senterada és un municipi de la comarca del Pallars Jussà situat a la part nord-occidental de
la comarca. Només té més al nord els termes de Sarroca de Bellera i de la Torre de Cabdella,
que constitueixen l'apèndix que es veu en el mapa al nord del cos principal de la comarca.
Entre aquests dos termes hi ha, a més, l'enclavament de Larén, que pertany a Senterada. Es
troba a la carretera de la Pobla de Segur al Pont de Suert, l'Eix Pirinenc (N-260), a 9 km de la
Pobla de Segur. Està situada a l'aiguabarreig del Flamisell i el seu afluent, el riu Bòssia, dos
rius on hi ha abundants truites. És la porta d'entrada a la Vall Fosca.
Hi trobem 9 nuclis de població principals: Burguet, Cadolla, Cérvoles, Larén, Lluçà, Naens,
Puigcerver, Reguard i Senterada. Amb una superfície de 35 km2, està poblada per 142
habitants.

Puigcerver
Puigcerver és un poble del terme municipal de Senterada, a la comarca del Pallars Jussà. És a
1 quilòmetre en línia recta al sud-est del seu cap de municipi, però molt enlairat damunt seu.
Està situat a l'extrem de ponent d'una carena, de manera que queda penjat enlairat a llevant
de la vall del Flamisell, al sud-est de Senterada. El poble, quasi del tot destruït, formava un
recinte clos a l'extrem de ponent.
Actualment hi ha ubicada una empresa que elabora formatge artesà i ecològic.

Menhir de Casa Casó
Es troba a 1.3070 metres d’altitud.
Data del Bronze (1800-650 aC). Es troba en bon estat de conservació.
Menhir de 2 metres d’alçada i 1’8 metres en la part més ampla. Té 60 cm de gruix i està clavat
al terra en un fondària desconeguda. És un bloc de conglomerat format per nòduls de quars
i cimentació calcària. Està orientat N-S pels costats més estrets, amb un desviació molt petita.
S’hi accedeix des del poble de Puigcerver .
(Aquesta i més informació a el document de Mireia Font, El megalitisme al terme municipal
de Senterada, setembre 2000)

Camí de Senterada a Burguet i Cérvoles
Senterada
Senterada és un municipi de la comarca del Pallars Jussà situat a la part nord-occidental de
la comarca. Només té més al nord els termes de Sarroca de Bellera i de la Torre de Cabdella,
que constitueixen l'apèndix que es veu en el mapa al nord del cos principal de la comarca.
Entre aquests dos termes hi ha, a més, l'enclavament de Larén, que pertany a Senterada. Es
troba a la carretera de la Pobla de Segur al Pont de Suert, l'Eix Pirinenc (N-260), a 9 km de la
Pobla de Segur. Està situada a l'aiguabarreig del Flamisell i el seu afluent, el riu Bòssia, dos
rius on hi ha abundants truites. És la porta d'entrada a la Vall Fosca.
Hi trobem 9 nuclis de població principals: Burguet, Cadolla, Cérvoles, Larén, Lluçà, Naens,
Puigcerver, Reguard i Senterada. Amb una superfície de 35 km2, està poblada per 142
habitants.

Burguet
És un poble del municipi de Senterada, al Pallars Jussà. Aturonat a la dreta del Flamisell a
1.078 m d'altitud, està situat a 1,2 km. en línia recta de Senterada.
El 1981 hi constaven 13 habitants, i el 2005 ja només n'hi havia 2.
L'església està dedicada a la patrona Santa Coloma, la festivitat de la qual és el 31 de
desembre. Tota l'església sembla d'època moderna, tant per l'aparell, visible a l'exterior, com
per les formes constructives. És d'una sola nau, sense absis acusat exteriorment, i campanar
d'espadanya a llevant, damunt de la porta d'entrada

Cérvoles
El poble de Cérvoles està situat a 1.189,9 m d’altitud, a l'extrem de llevant del Serrat de
Coscollola, al nord-est del Serrat de Rúixol. Aquests serrats formen part dels contraforts de
llevant de la serra de Camporan, en un turó des del qual es domina una bona part de la vall
del Flamisell. Té unes vistes panoràmiques espectaculars.
Al poble l’any 2005 hi vivien 5 persones.

Camí de de Cérvoles al dolmen de la cabaneta del moro.
Cérvoles
El poble de Cérvoles està situat a 1.189,9 m d’altitud, a l'extrem de llevant del Serrat de
Coscollola, al nord-est del Serrat de Rúixol. Aquests serrats formen part dels contraforts de
llevant de la serra de Camporan, en un turó des del qual es domina una bona part de la vall
del Flamisell. Té unes vistes panoràmiques espectaculars.
Al poble l’any 2005 hi vivien 5 persones.

Sant Roc
Sant Roc és una ermita del poble de Naens, pertanyent al terme de Senterada, del Pallars
Jussà. Està situada al sud-oest del poble de Cérvoles, al vessant sud-oest de lo Codó. És quasi
a l'extrem sud-oest del terme de Senterada

Dolmen de la Cabaneta del moro
Es troba a 1.365 metres d’altitud.
Data del bronze (1800-650 a.C). Es troba ben conservat, presenta tota la seva planta i
estructura.
Es tracta d’un típic dolmen de cambra pirenaica, composat de dues lloses laterals, la de la
capçalera i la llosa de la entrada, que està molt rebaixada i deteriorada. Es d e planta
rectangular i es troba orientat SE-NW. Conserva les 2 lloses laterals i la coberta; la llosa sud
està però caiguda cap a l’interior. El fons està format per pedres petites. Actualment el
dolmen no conserva la llosa d ela capçalera, tot i que a 2m en direcció llevant n’hi ha una que
possiblement procediria del túmul.
Es molt fàcil arribar-hi ja que es troba a peu de la pista que des de Cérvoles es dirigeix cap a
Erinyà.
(Aquesta i més informació a el document de Mireia Font, El megalitisme al terme municipal
de Senterada, setembre 2000)

Camí de de Cérvoles a la cova dels Baiers i la ermita de Sant Nicolau
Cérvoles
El poble de Cérvoles està situat a 1.189,9 m d’altitud, a l'extrem de llevant del Serrat de
Coscollola, al nord-est del Serrat de Rúixol. Aquests serrats formen part dels contraforts de
llevant de la serra de Camporan, en un turó des del qual es domina una bona part de la vall
del Flamisell. Té unes vistes panoràmiques espectaculars.
Al poble l’any 2005 hi vivien 5 persones.

ColldeBerri i font de la Collada
L’indret abans d’entrar al bosc de l’Espigolar és diu ColldeBerri i està a 1.338 metres d’altitud.
Des d’ell s’accedeix a les Roques i Cova dels Baiers. Sota aquest coll hi ha la font de la Collada,
molt coneguda dins el termenat.

Roques i Cova dels Baiers
Des del ColldeBerri, en direcció nord s’arriba a aquesta zona anomenada Roques dels Baiers.
El Pui de les Canals és el punt més alt d’aquest massís de roca, amb 1.362,1 metres d’altitud.
Sota mateix d’aquest Pui hi ha la la Cova dels Baiers, una bauma calcària on segons exliquen
els veïns de la zona que s’hi van amagar els emboscats de la guerra civil. Actualment encara
hi ha les restes de les branques de boix que varen fer servir a mode de lliteres subjectades a
la roca per dormir. Expliquen també els veïns que les nits de lluna plena, en època de collir el
gra, els emboscats sortiren de la cova per anar als camps a treballar.

Ermita de Sant Nicolau
Ermita que històricament ah representat un indret de devoció per tots els petits pobles de la
zona. Va ser restaurada pels propis romeus ,que encara ara la van a visitar el primer
diumenge del mes de maig..

Camí de Cérvoles a la necròpolis tumular de la Capcera, turó de la Capcera, coll de
Faigs fins a la ermita de Sant Nicolau
Cérvoles
El poble de Cérvoles està situat a 1.189,9 m d’altitud, a l'extrem de llevant del Serrat de
Coscollola, al nord-est del Serrat de Rúixol. Aquests serrats formen part dels contraforts de
llevant de la serra de Camporan, en un turó des del qual es domina una bona part de la vall
del Flamisell. Té unes vistes panoràmiques espectaculars.
Al poble l’any 2005 hi vivien 5 persones.

Borda del Prior o borda de Mentui
La Borda de Mentui és una borda del terme municipal de Senterada, del Pallars Jussà, en
terres del poble de Cérvoles.
Està situada a l'oest, lleugerament cap al nord, del poble de Cérvoles, a la part baixa del Bosc
de Cérvoles, a prop de l'extrem nord-est del Serrat de Coscollola i en el costat sud-est del
Serrat de Sant Nicolau, en el circ del capdamunt del barranc de la Plana.
Accedint-hi per la part nord es pot veure l’espai que antigament ocupava la era del batre (del
cereal) i també l’espai del corral.

Pigals de Cérvoles
Conjunt de 3 roques de grans dimensions ubicades de forma propera les unes de les altres a
l’entorn de la zona de les Pletes del Serrat del Coscoll.
Pujant des de Cérvoles trobem primerament 2 d’elles anomenades pels veïns de la zona “els
Pigals de Cérvoles”, el que s’ubica més proper al nord, antigament servia de refugi ja que sota
la pedra varen obrir-hi un forat de manera que alguns pastors l’utilitzaven com a refugi en
cas de pluja. Passats aquests 2 Pigals, trobem a mà esquerra el “Pigal Gros de Cérvoles”, una
roca també de grans dimensions que pel seu costat sud té una petita construcció de pedra
seca a mode de protecció, que possiblement també havia estat utilitzat per algun pastor, per
fer-hi nit i protegir-se de la pluja i la fauna.

Turó de la Capcera
La Capcera, és una muntanya de 1.695,8 m d'altitud situada al límit dels termes municipals
de Conca de Dalt (antic terme de Toralla i Serradell), Senterada i el Pont de Suert, dins de
l'antic terme de Viu de Llevatai, per tant, fa de límit entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça.
Es troba a l'extrem nord-est de la serra de Camporan. De la Capcera arrenca cap a llevant la
Serra de Sant Roc.

Jaciment del Turó de la Capcera
Es troba a 1.320 metres d’altitud.
Data del bronze/ Ferro (1500-500 aC). Es troba en molt bon estat de conservació.

El jaciment s’estén al llarg de la carena, en una extensió d’uns 400 metres de llarg i 30 metres
d’ample. Fins al moment s’han documentat 20 túmuls, d’entre els quals en destaca un que
mesura 8 metres de diàmetre. Tots ells estan construïts amb grans blocs de conglomerats de
procedència autòctona. Aquest jaciment és molt important ja que data d’entre el Bronze mig
1500cC (època en que es practicaven inhumanacions col·lectives) i l’edat de ferro, quan es
començaven a practicar els ritus d’incineració.
(Aquesta i més informació a el document de Mireia Font, El megalitisme al terme municipal
de Senterada, setembre 2000)

Pic del Camporan (1.695 m)
Punt més alt de la Serra del Camporan (1.695m d’altitut). Des d’ell es té una panoràmica
espectacular de la Conca de Tremp, de la Serra de Sant Gervàs i també del Montsent de
Pallars en direcció a la Vall Fosca.

Camí des Carenes
Camí que uneix el poble de Pont de Suert i Tremp, en un recorregut de 50 quilòmetres
aproximadament. Es tracta d'un camí tradicional que va ser recuperat amb l'esforç de les dos
corporacions municipals i anualment s’hi organitza una cursa que promou el saludable hàbit
de caminar i fomenta la col·laboració entre els dos municipis, de comarques veïnes. Tal i com
el seu nom indica gran part del recorregut fa carena de manera que les vistes són molt
boniques.

Coll de Faig
Indret carener situat a 1.550 metres d’altitud aproximadament. Es troba enmig del Camí de
Carenes (entre el Pic del Camporan i el Turó de la Guàrdia), en una zona on podem trobar-hi
diversos faigs, entre els quals en destaca un. Des d’aquest punt es pot baixar en direcció a
ColldeBerri passant per la ermita de Sant Nicolau.

Ermita de Sant Nicolau
Ermita que històricament ah representat un indret de devoció per tots els petits pobles de la
zona. Va ser restaurada pels propis romeus ,que encara ara la van a visitar el primer
diumenge del mes de maig..
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives
europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les
corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà,
almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció,
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau,
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5

Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable

Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA-----------------------------------------------------------------------------------------------

SISTEMA SUSTENTACIÓ
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la
construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor
autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus
d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció.
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a
aquesta.
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de
seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb
predomini de fusta i materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de
col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D.
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i
sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat
físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la
missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la
resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions
necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions
que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat,
es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els
treballs.
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge,
lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les

característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents
condicions:
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts
no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector
sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges
hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de
Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible
si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No
es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a
2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu.
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció
quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales,
encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.
Execució
Condicions prèvies
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques
de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions
confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació
d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar,
etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés
d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de
paràsits).
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així
com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no
enderrocades.
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres
persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la
instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes
o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de
l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de
mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge;
Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i
regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb
enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del
preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment
d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres,
deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la
màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho
de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es
modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials
que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball
aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de
començar les operacions de demolició.
Fases d’execució
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta
a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar
la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre
els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc
s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de
romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements,
la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran
apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de
nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements
resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava
mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix,
present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament
de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element
que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera
que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o
plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu
punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada
lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del
nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es
produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc.
En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim,
d'un extintor manual contra incendis.

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser
prèviament autoritzat per la D. F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar
elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals
caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control
únic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics
nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades
pels seus efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments,
atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin
haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau,
les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls.
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual
amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb
obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de
manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en
edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola
persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai
lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega
de l'enderroc.
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han
de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte
en la forma que indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se
les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu
trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.
Control i acceptació
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada
200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.
Amidament i abonament
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació.
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...

.

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.

1 NETEJA DEL TERRENY
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com
l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una
superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D.
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Components
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals
Execució
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això
realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F.
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les
precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les
edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els
elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà

que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres
arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc
progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres
o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que
ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats
acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia
possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades
topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra
manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la
capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran
gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.
Amidament i abonament
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i
totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per
l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació.
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma
suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que
s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment.

2 REBLERTS I TERRAPLENS
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen
terrenys o es porten a terme obres similars.
Les diferents capes o zones que els componen són:
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny.
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació.
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75
Components
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.
Control i acceptació.
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en
obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat
s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor.
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt
4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar,
segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà
utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.
Execució
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C
punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els
mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els
materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se
convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent
compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan
la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es
tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2
Amidament i abonament
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels
treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu
del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport.
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació,
compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el
Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la
unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que
siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser
objecte de sobrecost.

Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran
a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.

3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua
i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985,
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O.
20.03.1986.
Components
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació.
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc.
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc.
Control i acceptació.
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en
obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat
s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor.
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt
4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar,
segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà
utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.
Execució
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de
detall i les ordres de la D.F.
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara
que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C
punt 4.5.1.3.
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de
roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Amidament i abonament
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària,
mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a
evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al
lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions
comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit
autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions
d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin
serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per
no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades
d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense
que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar
excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no
seran causa de nova definició de preu.

4 TRANSPORT DE TERRES
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de
moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D.
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991.
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996.
Components

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%.
Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%.
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
Execució
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o
constructor fins a dipòsit autoritzat.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al
seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
Amidament i abonament
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

SISTEMA ESTRUCTURA
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i
accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de
recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que
també són conegudes com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les
càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura.
Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates
contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1.
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres
materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000.
1.1 Tipus d’elements
1.1.2 Sabates aïllades.
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a
estructures d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal.
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El
dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques
físiques i mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots
Execució
Condicions prèvies
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a
actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de
treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.
Fases d’execució
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10
cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats.
Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície
del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de
formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de
30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de
50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de

ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant
conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola
vegada.
Amidament i abonament
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els
elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada.
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o
dosificació especificades.
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus
d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació
especificades, posat en obra.
1.1.2 Murs de Contenció
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de
transició superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles
les corresponents empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6.
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques
físiques i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge.
Característiques tècniques mínimes
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de
sellat segons el CTE DB HS1,punt 2.1.
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa
drenant.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana
impermeabilitzant i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots.
Execució
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada
l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada
longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de la D.T.
Condicions prèvies
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en
direcció normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es
sol·licitarà a la D.F. el corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació
respecte a la superficie no haura de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia
tèrmica máxima exigida al mur per formar part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1.
Fases d’execució
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor.
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que
els recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si
el trasdossat es formigona contra el terreny.
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm
d’espessor, no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les
armadures. En general, es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran
queixals, picant la seva superfície fins deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament
al formigonat.
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els
moviments reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies
màximes de 7,50m. S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros
a les armadures. El gruix serà de 2-3 cm d’espessor.
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat
o a través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE.
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es
requereix una altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE
DB HS 1.
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre
el reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida
d’aigües pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur.
Control i acceptació
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur.
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases.
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida.
Prolongació de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació.
Drenatge del mur.
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat
del mur. S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix.
Amidament i abonament
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada.
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts,
treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions
necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T.

Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURES D’ACER
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al
servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats
en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient
front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural.
Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en
cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars,
bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements
d’acer, DB HS 1, DB HE 1.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres
materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures
UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.
Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent
Perfils foradats d’acer laminat en calent
Perfils i plaques conformats en fred
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència
Soldadures
Cordons i cables
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.
Característiques tècniques mínimes
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 102191:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T,
rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques
conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² .
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre
70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor.
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV
1090-1:1997
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament.
Control i acceptació
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan
no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les
recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).
Execució
Condicions prèvies
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions
que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits
o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no
ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi
comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals
de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a
les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en
servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Condicions de manipulació i emmagatzematge
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua.
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos
Col.locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i nivellació definitius
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els
tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en
angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura
> 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat,

exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de
soldadura successius no han de produir osques.
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en
els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre
nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella
desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de
cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar
inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de
netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les
estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais
en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura
d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es
comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i
anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent,
segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar
en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge.
No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid.
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del
pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels
pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques
base i pilars e1 i e2 <= 5mm.
Control i acceptació
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària.
Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor:
L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.
Amidament i abonament
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció,
ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la
normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal
l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

2 ESTRUCTURES DE FUSTA
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un
comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la
seguretat que s’estableix amb la normativa DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI-Annex E.Fusta.
Els tipus d’elements en les estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació. CTE-DB SE,
Seguretat Estructural. RD 314/2006.
Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002.
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN 1194:1999, UNEEN 1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN
380:1998, UNE-EN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-EN
595:1996,. UNE-EN 789:1996. Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, UNE-EN 912:2000, UNE-EN
387:2002.
Components
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2, microlaminada,
segons DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces metàl·liques, farratges, claus,
connectors i cargols. Protectors.
Característiques tècniques mínimes
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions. Posseirà una
durabilitat natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca,
absència d'esquerdes, superfície brillant i sedosa en els talls al fil.
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat màxim d'un 15%. Les unions
es realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els entroncaments no
haurien de superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual a vint-i-quatre vegades el
seu espessor. La fusta pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb
un producte verinós per a aquests organismes. Es protegiran sempre mitjançant pintures o vernissos per a prevenir l'estructura
contra l'atac d'insectes (tèrmits, coleòpters) i fongs, segons el DB SE-M punt 3.
L'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per transmetre esforços
tallants paral·lels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 4.5.
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura antioxidant galvanitzant
en calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En
llocs especialment exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades
i estaran tractats mitjançant galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8.
Control i acceptació

Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les unions entre peces
i la major dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri de Foment.
(segons normes UNE).
En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran, almenys, la mateixa
resistència al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a
productes protectors de la fusta.
Execució
Condicions prèvies
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes
irradiacions solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en
cap cas, la humitat pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els
plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol
modificació durant l’execució de l’obra ha d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. Si durant el
transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu
treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir
la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la
D.F. La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes
de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la D.T. En el seu defecte cal
verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos. Quan la peça sigui composta,
la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de
correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de
començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament
amb la posició definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de fixació que per a
l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es
prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tensar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei,
s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i
mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les
capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. La preparació
de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que les estructures quedin es protegeixin contra la
pluja com més aviat millor després d'haver estat aixecades
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat dels eixos
Col·locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i anivellació definitius
Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T. La
disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser entre 1 i
2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament
planes i netes. Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada la femella, la llargària de
l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i
quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a
mínim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar.
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin
d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les
rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per
coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. S'han de col·locar el nombre suficient de
cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una
unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en
una segona passada.
Connectors amb vis cargolat col·locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó. Els connectors
han d'estar cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superfície superior de la
biga 3 cm.
Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou
resistència per a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no col·locar la
capa de formigó.
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar col·locada a la posició
indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. Quan la
peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de
correspondre amb les indicacions de la D.T.. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la
seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el
contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en
el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats
que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les
especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells.
Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995
Control i acceptació
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el treball a flexió
dels elements laminats i un control de comportament dels farratges.
Amidament i abonament
ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster; metre
lineal de corretges de fusta mitjançant saions clavats.
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos.
ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, farratges d’acer
protegides, tornilleria i accessoris.

ut forjats
m² de forjat de biguetes de fusta.
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la D.T..
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els criteris següents: el pes
unitari per al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i col·locació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb farratges i
accessoris necessaris.

SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA DEFENSES
1 BARANES

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres,
ancorada a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes
de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres
materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Components
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en
baranes amb cargols.
Característiques tècniques mínimes
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc.
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició,
quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari.
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de
vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc.
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els
seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes
d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element
prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat
no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres
quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm.
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes,
Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.
Execució
Condicions prèvies
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el
gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges.
Per prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures
següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar
metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la
zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable;
Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer
inoxidable.
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes.
Fases d’execució
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i
aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de
formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos.
En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es
realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops
durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es
realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per
soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui
possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin
desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior.
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat
amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o
tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que

s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element
que produeixi el mateix efecte.
Control i acceptació
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa
suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es
trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En
aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3
kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones
de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una
força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de
rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el
projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN.
Amidament i abonament
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials.

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES
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FOMENT D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
ADEQUACIÓ DE NOU ITINERARIS, ALS MUNICIPIS DE SENTERADA I PONT DE SUERT

ANNEX 5. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS
SENYALS I ESTRUCTURES

Nº

400
150

160

CODI / DESCRIPCIÒ

MATERIAL

CT.

1

RTI ø140 x 2000

Pi

2

118.0214P4-0 Suport RTI ø140

Acer galvanitzat

1

3

118.0212P1-0 Adaptador RTI ø140

Acer galvanitzat

1

4

118.0212P6-0 Cap RTI ø160

Acer galvanitzat

1

5

118.0212P2-0 Placa "C"

Acer galvanitzat

1

6

Volandera 6.4 DIN 125-A

A2

8

7

Cargol M6 x 20 ISO 7380

A2

4

8

Femella M6 DIN 985

A2

4
5

2

9

Cargol ø5 x 80 DIN 7505-A

A2

10

Cargol ø3 x 20 DIN 7505-A

A2

4

11

Cargol ø8 x 120 DIN 571

A2

4

1000

10

6
9

3

1900

2000

4

8

6
1

7
140

8

220

750

160

5

6

444

Nivel terra

60

11

140

60

2

172
181,5

0

Ref.062.005.B

100

500MM

E: 1/10

-

Adaptat RTI ø140
-

-

3

Senyal Tipo "C"
13/02/2018

Turisme

"C"

Nº

A
45
0

CODI / DESCRIPCIÒ

MATERIAL

CT.

1

RTI ø100 x 1000 verd

Pi CL.4

2

118.0214P2-0 Suport RTI ø100

1

Acer galvanitzat

2

3

117.0316P0-0 Suport tubular

4

118.0228P3-0 Placa int 450x450

Acer electrozincat
Acer galvanitzat

1
1

5

118.0301P3-0 Placa sup 450x450

Acer galvanitzat

1
4

6

Femella reblonada M4

A2

7

Cargol M4 x 20 ISO 7380

A2

4

8

Volandera 4.3 DIN 9021

A2

4

9

Volandera 8.4 DIN 9021

A2

2

10

Cargol M8 x 12 DIN 912

A2

2

11

Cargol ø8 x 120 DIN 571

A2

4

12

Cargol ø5 x 50 DIN 7505-B

A2

3

8

5

A

10

4

8

6

1609

100

1104

1000

1215

9

7

220
160

12

50

750

6

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 5

Nivel terra

3
11

394

C

B
40

100

1

40
124

11
9

6

7

10

2
2
0

20

21

450

Ref.022.010.BA

100

500MM

E: 1/10

-

Faristol

DETALLE B
ESCALA 1 : 1

DETALLE C
ESCALA 1 : 1

MEDI AMBIENT

Imp. A3
450 x 450

02/03/2018

amb suport metal·lic i RTI ø100x1000

G14b

10
3
4
5

120

1

13

2950

3000

130

200

8

14

100

450

7

3450

100

6

9

12

750

220
160

11

Nivel terra

450

2

40

40

7

2

100

124

3

Nº

571,50

CODI / DESCRIPCIÒ

MATERIAL

CT.

1

RTI ø100 x 3000 verd

Pi CL.4

2

118.0214P2-0 Suport RTI ø100

1

Acer galvanitzat

2

3

118.0212P4-0 Cap RTI ø120

Acer galvanitzat

1

4

118.0222P1-0 U200

Acer galvanitzat

1

5

118.0215P11-0 L90x200 GL

Acer galvanitzat

2

6

118.0223P2-0 Placa 450x200x3

EN-AW 5754 H111

1

7

Cargol ø8 x 120 DIN 571

A2

4

8

Femella reblonada M6

A2

4

0

Ref.052.050.D

100

500MM

-

9

Cargol ø5 x 80 DIN 7505-A

A2

3

Senyals direccionals

10

Cargol ø3 x 20 DIN 7505-A

A2

4

11

Cargol M6 x 12 ISO 7380

A2

4

-

12

Cargol M6 x 20 ISO 7380

A2

2

13

Volandera 6.4 DIN 125-A

A2

8

14

Femella M6 DIN 985

A2

2

Banderola D26 "D"

27/02/2018

E: 1/10

amb ancoratge "U" i RTI ø100 x 3000

D26D

Nº

120

130

RTI ø100 x 1000 verd

2

118.0214P2-0 Suport RTI ø100

CT.

Pi CL.4

1

Acer galvanitzat

2

118.0212P4-0 Cap RTI ø120

Acer galvanitzat

1

4

118.0222P1-0 U200

Acer galvanitzat

1

5

118.0215P11-0 L90x200 GL

Acer galvanitzat

2

6

118.0223P1-0 Placa 230x200x3

7

EN-AW 5754 H111

1

Cargol ø8 x 120 DIN 571

A2

4

8

Femella reblonada M6

A2

4

9

Cargol ø5 x 80 DIN 7505-A

A2

3

10

Cargol ø3 x 20 DIN 7505-A

A2

4

11

Cargol M6 x 12 ISO 7380

A2

4

12

Cargol M6 x 20 ISO 7380

A2

2

13

Volandera 6.4 DIN 125-A

A2

8

14

Femella M6 DIN 985

A2

2

3

4
5
950

100

MATERIAL

3

10

1000

200

100

230

CODI / DESCRIPCIÒ

1

9

8

1

13

750

1450

220
160

14
40

Nivel terra

7

450

6
11

40

100

12

2
7

124

3

2

0

351,50

Ref.051.020.D

100

200MM

E: 1/10

-

Senyals Direccionals
-

Banderola D48 "D"

27/02/2018

amb ancoratge "U" i RTI ø100 x 1000

D48D

CODI / DESCRIPCIÒ
Suport

2

051.015.A-0 Plaqueta dereccional "L"

3

Cargol ø3 x 20 DIN 7505-B

MATERIAL

CT.

-

1

Acer galvanitzat

1

A2

2

60

4x

R

4

1

2
3

RTI

100

60

1,50

Nº

3

1

0

Ref.051.015.A-0

20

100MM

E: 1/2

-

Senyals direccionals
-

Plaqueta dereccional

16/2/2018

Forma "L" 65mm

DL6

FOMENT D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
ADEQUACIÓ DE NOU ITINERARIS, ALS MUNICIPIS DE SENTERADA I PONT DE SUERT

ANNEX 6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ADEQUACIÓ DE NOU ITINERARIS, ALS MUNICIPIS DE SENTERADA I PONT
DE SUERT.
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES.

DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra: Adequació de camins per a l’ús públic mitjançant la millora del ferm, neteja de vegetació i
senyalització
Emplaçament: Municipis de Senterada i Pont de Suert (veure punts en els plànols annexats al projecte)
Promotor: Consell Comarcal del Pallars Jussà
Autor/s del Projecte d'execució: Cristina Torres i Rosell
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Miquel Surinyach i Pou

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia: Des de Puigcerver (est) fins a Coll de Faigs (oest)
Característiques del terreny: terreny de diferents característiques ja que l’àmbit d’actuació engloba diferents
punts dels dos municipis, a diferents altutids i latituds.
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: No hi han edificis
Instal·lacions de serveis públics: La major part dels idrets d’actuació són camins públics on no existeixen serveis.
Tipologia de vials: L’àmbit d’actuació en aquest aspecte és molt divers ja que trobem tant pistes forestals de 4
metres d’amplada com corriols de 1 metre.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració
de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment,
comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:











Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:












El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o
prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en
el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de
prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:






Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i
protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin
riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria














Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Altres

Treballs previs







Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials




Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Enderrocs















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
Altres

Moviments de terres i excavacions














Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
Altres

Fonaments


















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalços
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics





Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Estructura



















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials
Altres

Ram de paleta















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))




Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible










Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ





Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva























Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les
rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
Col·locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual


Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules










Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb
formació i capacitació suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers







Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA
Setembre 2016

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva
92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
i les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
23/04/1997)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant
a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN
A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

(BOE:

(BOE: 31/01/97)

(BOE:

(BOE:

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE:
15/06/52) i les seves modificacions
posteriors
R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y
CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º
A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
correcció d'errades: BOE:
17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE
POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

(BOE:

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE:
07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16
I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE:
06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
27/01/98)

(DOGC:

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE:
25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y
ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE:
29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE:
30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS
AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE:
31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE:
01/11/75

(BOE:

modificació:

modificació:

FOMENT D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
ADEQUACIÓ DE NOU ITINERARIS, ALS MUNICIPIS DE SENTERADA I PONT DE SUERT

ANNEX 7. PRESSUPOST DESGLOSSAT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE: CREACIÓ DE LA XARXA DE SENDERS INTERPRETATIUS DEL PATRIMONI MEGALÍTIC
PROMOTOR: CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
4.1 Ruta megalitica de la Serra de Comellini
4.1.1 Camí de Naens a
CODI
Cadolla

C-G2C21C01A1

BVA-G1C01C01A1

XBVA-G1C01C01A1

CONCEPTE
Instal·lació de plafó C de 450*1000mm, suport RTI de
12cm, 2 pletines ancoratge a terra, 1 capell 14cm,
peça ancoratge xapa C, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts estàndars (text + imatges) i
un plànol senzill. Instal·lació fàcil: al costat de la
carretera, pista forestal cómoda, trajecte curt.
Instal·lació de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, suport RTI de 10cm, 2 pletines ancoratge
a terra i 1 capell de 12cm, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans)
,sense plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la
carretera, pista forestal cómoda, trajecte curt.
Instal·lació de xapa de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, transport i material inclosos Inclosa
gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans) ,sense
plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la carretera, pista
forestal cómoda, trajecte curt.

Instal·lació de senyal tipus G14 faristol de 450*450
mm,, transport i material inclosos Inclosa gràfica i
continguts estàndars (text + imatges) ,sense plànol.
Instal·lació difícil: impossible d'accedir amb cotxe,
transport manual.
MP1-G1C01C01A1 Marcatge amb pintura de l'itinerari
G14-G2C01C01A3

UTS Estructura

Gràfica

Cartografia

Instal·lació

Total

1

507,49 €

379,26 €

316,05 €

135,45 €

1.338,25 €

4

171,57 €

27,09 €

0,00 €

72,24 €

1.083,60 €

6

108,36 €

27,09 €

0,00 €

9,03 €

866,88 €

1

209,81 €

505,68 €

0,00 €

158,03 €

873,52 €

1

126,42 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

126,42 €

Total 4.1.1 Camí de Naens a Cadolla
4.1.2 Camí de Cadolla a
Pinyana

CODI

C-G2C21C01A1

BVA-G1C01C01A1

CONCEPTE
Instal·alció de plafó C de 450*1000mm, suport RTI de
12cm, 2 pletines ancoratge a terra, 1 capell 14cm,
peça ancoratge xapa C, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts estàndars (text + imatges) i
un plànol senzill. Instal·lació fàcil: al costat de la
carretera, pista forestal cómoda, trajecte curt.
Instal·lació de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, suport RTI de 10cm, 2 pletines ancoratge
a terra i 1 capell de 12cm, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans)
,sense plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la
carretera, pista forestal cómoda, trajecte curt.

Instal·lació de xapa de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, transport i material inclosos Inclosa
gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans) ,sense
plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la carretera, pista
forestal cómoda, trajecte curt.
MP2-G1C01C01A1 Marcatge amb pintura de l'itinerari

XBVA-G1C01C01A1

UTS Estructura

Gràfica

Cartografia

Instal·lació

Total

1

507,49 €

379,26 €

316,05 €

135,45 €

1.338,25 €

4

171,57 €

27,09 €

0,00 €

72,24 €

1.083,60 €

5

108,36 €

27,09 €

0,00 €

9,03 €

722,40 €

1

63,21 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

63,21 €

Total 4.1.2 Camí de Cadolla a Pinyana
4.1.3 Camí de Pinyana a
Cadolla per la Serra de
Comellini

CODI

BVA-G1C01C01A1

3.207,46 €

CONCEPTE
UTS Estructura

C-G2C21C01A1

4.288,66 €

Instal·lació de plafó C de 450*1000mm, suport RTI de
12cm, 2 pletines ancoratge a terra, 1 capell 14cm,
peça ancoratge xapa C, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts estàndars (text + imatges) i
un plànol senzill. Instal·lació fàcil: al costat de la
carretera, pista forestal cómoda, trajecte curt.
Instal·lació de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, suport RTI de 10cm, 2 pletines ancoratge
a terra i 1 capell de 12cm, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans)
,sense plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la
carretera, pista forestal cómoda, trajecte curt.

Gràfica

Cartografia

Instal·lació

Total

1

507,49 €

379,26 €

316,05 €

135,45 €

1.338,25 €

2

171,57 €

27,09 €

0,00 €

72,24 €

541,80 €

XBVA-G1C01C01A1

G14-G2C01C01A3

Instal·lació de xapa de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, transport i material inclosos Inclosa
gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans) ,sense
plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la carretera, pista
forestal cómoda, trajecte curt.
Instal·lació de senyal tipus G14 faristol de 450*450
mm,, transport i material inclosos Inclosa gràfica i
continguts estàndars (text + imatges) ,sense plànol.
Instal·lació difícil: impossible d'accedir amb cotxe,
transport manual.

Instal·lació de xapa de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, transport i material inclosos Inclosa
XBVA-G1C01C01A3
gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans) ,sense
plànol. Instal·lació difícil: impossible d'accedir amb
cotxe, transport manual.
Instal·lació de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, suport RTI de 10cm, 2 pletines ancoratge
BVA-G1C01C01A3 a terra i 1 capell de 12cm, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans)
,sense plànol. Instal·lació difícil: impossible d'accedir
amb cotxe, transport manual.
MP3-G1C01C01A1 Marcatge amb pintura de l'itinerari

6

108,36 €

27,09 €

0,00 €

9,03 €

866,88 €

4

209,81 €

505,68 €

0,00 €

158,03 €

3.494,07 €

3

108,36 €

27,09 €

0,00 €

27,09 €

487,62 €

1

171,57 €

27,09 €

0,00 €

158,03 €

356,69 €

1

252,84 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

252,84 €

Total 4.1.3 Camí de Pinyana a Cadolla per la Serra de Comellini
4.2 Ruta del menhir de la Casa Casó
4.2.1 Camí de
Senterada al menhir de
CODI
la Casa Casó

C-G2C21C01A1

BVA-G1C01C01A1

XBVA-G1C01C01A1

G14-G2C01C01A3

MP7-G1C01C01A1

CONCEPTE
UTS Estructura
Instal·lació de plafó C de 450*1000mm, suport RTI de
12cm, 2 pletines ancoratge a terra, 1 capell 14cm,
peça ancoratge xapa C, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts estàndars (text + imatges) i
un plànol senzill. Instal·lació fàcil: al costat de la
carretera, pista forestal cómoda, trajecte curt.
Instal·lació de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, suport RTI de 10cm, 2 pletines ancoratge
a terra i 1 capell de 12cm, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans)
,sense plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la
carretera, pista forestal cómoda, trajecte curt.
Instal·lació de xapa de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, transport i material inclosos Inclosa
gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans) ,sense
plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la carretera, pista
forestal cómoda, trajecte curt.
Instal·lació de senyal tipus G14 faristol de 450*450
mm,, transport i material inclosos Inclosa gràfica i
continguts estàndars (text + imatges) ,sense plànol.
Instal·lació difícil: impossible d'accedir amb cotxe,
transport manual.
Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans)
,sense plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la
carretera, pista forestal cómoda, trajecte curt.

Gràfica

Cartografia

Instal·lació

Total

1

507,49 €

379,26 €

316,05 €

135,45 €

1.338,25 €

1

171,57 €

27,09 €

0,00 €

72,24 €

270,90 €

2

108,36 €

27,09 €

0,00 €

9,03 €

288,96 €

1

209,81 €

505,68 €

0,00 €

158,03 €

873,52 €

1

126,42 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

126,42 €

Total 4.2.1 Camí de Senterada al menhir de la Casa Casó

4.2.2 Camí de
Senterada a Puigcerver i
retorn per la presa de
Senterada

CODI

2.898,04 €

CONCEPTE
UTS Estructura

BVA-G1C01C01A1

7.338,14 €

Instal·lació de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, suport RTI de 10cm, 2 pletines ancoratge
a terra i 1 capell de 12cm, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans)
,sense plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la
carretera, pista forestal cómoda, trajecte curt.

2

171,57 €

Gràfica

Cartografia

Instal·lació

Total

27,09 €

0,00 €

72,24 €

541,80 €

Instal·lació de xapa de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, transport i material inclosos Inclosa
gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans) ,sense
plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la carretera, pista
forestal cómoda, trajecte curt.
MP9-G1C01C01A1 Marcatge amb pintura de l'itinerari

XBVA-G1C01C01A1

4

108,36 €

27,09 €

0,00 €

9,03 €

577,92 €

1

221,24 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

221,24 €

Total 4.2.2 Camí de Senterada a Puigcerver i retorn per la presa de Senterada
4.3 Ruta del dolmen de la cabaneta del Moro
4.3.1 Camí de
Senterada a Burguet i
CODI
CONCEPTE
Cérvoles

BVA-G1C01C01A1

UTS Estructura

Instal·lació de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, suport RTI de 10cm, 2 pletines ancoratge
a terra i 1 capell de 12cm, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans)
,sense plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la
carretera, pista forestal cómoda, trajecte curt.

Instal·lació de xapa de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, transport i material inclosos Inclosa
XBVA-G1C01C01A1
gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans) ,sense
plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la carretera, pista
forestal cómoda, trajecte curt.

D48-G1C01C01A3

Instal·lació de banderola Medi Ambient D48 de
200x200 (230) mm, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans)
,sense plànol. Instal·lació difícil: impossible d'accedir
amb cotxe, transport manual.

Instal·lació de xapa de banderola Medi Ambient D48
de 200x200 (230) mm, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans)
,sense plànol. Instal·lació difícil: impossible d'accedir
amb cotxe, transport manual.
MP8-G1C01C01A1 Marcatge amb pintura de l'itinerari

D48S-G1C01C01A3

4.3.2 Camí de Cérvoles
al dolmen de la
cabaneta del Moro

CODI

1.340,96 €

Gràfica

Cartografia

Instal·lació

Total

3

171,57 €

27,09 €

0,00 €

72,24 €

812,70 €

5

108,36 €

27,09 €

0,00 €

9,03 €

722,40 €

3

88,49 €

7,90 €

0,00 €

158,03 €

763,26 €

6

79,46 €

7,90 €

0,00 €

0,00 €

524,19 €

1

221,24 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total 4.3.1 Camí de Senterada a Burguet i Cérvoles

221,24 €
3.043,79 €

CONCEPTE
UTS Estructura

Instal·lació de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, suport RTI de 10cm, 2 pletines ancoratge
BVA-G1C01C01A2 a terra i 1 capell de 12cm, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans)
,sense plànol. Instal·lació regular: pista forestal difícil,
accés llarg i lent amb 4x4.
Instal·lació de xapa de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, transport i material inclosos Inclosa
XBVA-G1C01C01A2 gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans) ,sense
plànol. Instal·lació regular: pista forestal difícil, accés
llarg i lent amb 4x4.
Instal·lació de senyal tipus G14 faristol de 450*450
mm,, transport i material inclosos Inclosa gràfica i
continguts estàndars (text + imatges) ,sense plànol.
Instal·lació fàcil: al costat de la carretera, pista forestal
cómoda, trajecte curt.
MP5-G1C01C01A1 Marcatge amb pintura de l'itinerari
G14-G2C01C01A1

Gràfica

Cartografia

Instal·lació

Total

1

171,57 €

27,09 €

0,00 €

108,36 €

307,02 €

2

108,36 €

27,09 €

0,00 €

18,06 €

307,02 €

1

209,81 €

505,68 €

0,00 €

72,24 €

787,73 €

1

94,82 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

94,82 €

Total 4.3.2 Camí de Cérvoles al dolmen de la cabaneta del Moro

1.496,59 €

4.4 Ruta circular dels dolmens de Cérvoles i la Serra del Camporan
4.4.1 Camí de Cérvoles
a l'ermita de Sant
Nicolau per Colldeberri

CODI

CONCEPTE
UTS Estructura

C-G2C21C01A1

Instal·lació de plafó C de 450*1000mm, suport RTI de
12cm, 2 pletines ancoratge a terra, 1 capell 14cm,
peça ancoratge xapa C, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts estàndars (text + imatges) i
un plànol senzill. Instal·lació fàcil: al costat de la
carretera, pista forestal cómoda, trajecte curt.

1

507,49 €

Gràfica

Cartografia

Instal·lació

Total

379,26 €

316,05 €

135,45 €

1.338,25 €

BVA-G1C01C01A1

Instal·lació de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, suport RTI de 10cm, 2 pletines ancoratge
a terra i 1 capell de 12cm, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans)
,sense plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la
carretera, pista forestal cómoda, trajecte curt.

Instal·lació de xapa de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, transport i material inclosos Inclosa
XBVA-G1C01C01A1
gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans) ,sense
plànol. Instal·lació fàcil: al costat de la carretera, pista
forestal cómoda, trajecte curt.
MP4-G1C01C01A1 Marcatge amb pintura de l'itinerari
Instal·lació de fita medi ambient D39, transport i
material inclosos Inclosa gràfica i continguts senzills
D39-G1C01C01A1 (títol, lletres grans) ,sense plànol. Instal·lació fàcil: al
costat de la carretera, pista forestal cómoda, trajecte
curt.

4

171,57 €

27,09 €

0,00 €

72,24 €

1.083,60 €

8

108,36 €

27,09 €

0,00 €

9,03 €

1.155,84 €

1

347,99 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

347,99 €

1

46,16 €

0,00 €

0,00 €

72,24 €

118,40 €

Total 4.4.1 Camí de Cérvoles a l'ermita de Sant Nicolau per Colldeberri
4.4.2 Camí de Cérvioles
a l'ermita de Sant
Nicolau pel Turó de la
Capcera

CODI

CONCEPTE
UTS Estructura

G14-G2C01C01A3

4.044,08 €

Instal·lació de senyal tipus G14 faristol de 450*450
mm,, transport i material inclosos Inclosa gràfica i
continguts estàndars (text + imatges) ,sense plànol.
Instal·lació difícil: impossible d'accedir amb cotxe,
transport manual.

Instal·lació de xapa de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, transport i material inclosos Inclosa
XBVA-G1C01C01A3
gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans) ,sense
plànol. Instal·lació difícil: impossible d'accedir amb
cotxe, transport manual.
Instal·lació de banderola tipus Val Aran de
450x200mm, suport RTI de 10cm, 2 pletines ancoratge
BVA-G1C01C01A3 a terra i 1 capell de 12cm, transport i material inclosos
Inclosa gràfica i continguts senzills (títol, lletres grans)
,sense plànol. Instal·lació difícil: impossible d'accedir
amb cotxe, transport manual.
MP6-G1C01C01A1 Marcatge amb pintura de l'itinerari

Gràfica

Cartografia

Instal·lació

Total

1

209,81 €

505,68 €

0,00 €

158,03 €

873,52 €

7

108,36 €

27,09 €

0,00 €

27,09 €

1.137,78 €

6

171,57 €

27,09 €

0,00 €

158,03 €

2.140,11 €

1

316,05 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

316,05 €

Total 4.4.2 Camí de Cérvioles a l'ermita de Sant Nicolau pel Turó de la Capcera

4.467,46 €

4.5 Realització d'un dossier didàctic
4.5.1 Realització d'un
dossier didàctic
DD

Realització d'un dossier didàctic del megalitisme al
Pallars Jussà.

1

1.145,49 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total 4.5.1 Realització d'un dossier didàctic

1.145,49 €
1.145,49 €

4.6 Realització d'un projecte executiu
4.6.1 Realització de
projecte executiu
PE-G2C21C01A1

Realització de projecte executiu Inclosa gràfica i
continguts estàndars (text + imatges) i un plànol
senzill. Instal·lació fàcil: al costat de la carretera, pista
forestal cómoda, trajecte curt.

1

2.305,39 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total 4.6.1 Realització de projecte executiu

Total general

2.305,39 €

2.305,39 €

35.576,04 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE: CREACIÓ DE LA XARXA DE SENDERS INTERPRETATIUS
DEL PATRIMONI MEGALÍTIC
PROMOTOR: CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

RESUM PER CAPÍTOLS
Total

Cap.
CAPIÍTOL 1 Ruta megalitica de la Serra de Comellini
4.1.1 Camí de Naens a Cadolla
4.1.2 Camí de Cadolla a Pinyana
4.1.3 Camí de Pinyana a Cadolla per la Serra de Comellini

4.288,66 €
3.207,46 €
7.338,14 €
Total capítol

CAPIÍTOL 2 Ruta del menhir de la Casa Casó
4.2.1 Camí de Senterada al menhir de la Casa Casó
4.2.2 Camí de Senterada a Puigcerver i retorn per la presa de Senterada

2.898,04 €
1.340,96 €
Total capítol

CAPIÍTOL 3 Ruta del dolmen de la cabaneta del Moro
4.3.1 Camí de Senterada a Burguet i Cérvoles
4.3.2 Camí de Cérvoles al dolmen de la cabaneta del Moro

CAPIÍTOL4 Ruta circular dels dolmens de Cérvoles i la Serra del Camporan
4.4.1 Camí de Cérvoles a l'ermita de Sant Nicolau per Colldeberri
4.4.2 Camí de Cérvioles a l'ermita de Sant Nicolau pel Turó de la Capcera

4.540,37 €

4.044,08 €
4.467,46 €
Total capítol

CAPIÍTOL 5 Realització d'un dossier didàctic
4.5.1 Realització d'un dossier didàctic

8.511,53 €

1.145,49 €
Total capítol

CAPIÍTOL 6 Realització d'un projecte executiu
4.6.1 Realització de projecte executiu

1.145,49 €

2.305,39 €
Total capítol

GERMAN PALACIN
FORNONS /
num:11460

4.239,00 €

3.043,79 €
1.496,59 €
Total capítol

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ
IVA (21%)
TOTAL DEL PRESSUPOST PER CONTRACTE

14.834,26 €

2.305,39 €

35.576,04 €
7.470,97 €
43.047,01 €
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