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PRESENTACIÓ
VIA FERRADA D’ALINS

Al cor de la Vall Ferrera, just a les proximitats d’Alins (el municipi més oriental del Pallars
Sobirà), s’aixequen uns espadats entre el Barret de l’Àliga i la Creu de Carboneres, tallats
pel Salt del Botanal.
Uns espadats de més de 300 metres d’alçada amb esperons, canals i plaques, que
conviden a realitzar una via ferrada amb varietats de trams amb totes les inclinacions i
elements: rampes, desploms, travesses i ponts.
Un traçat de prop de 320 metres de desnivell i 480 metres de recorregut equipat amb un
espectacular pont de 50 metres sobre el Salt del Botanal.
La seva orientació sud-est, la còmoda aproximació i una immillorable accessibilitat, fan
d’aquest projecte un excel·lent escenari per practicar l’escalada de via ferrada tant a
l’estiu com durant els mesos d’hivern.
La construcció d’aquesta via ferrada implicaria aprovar l’assignatura pendent del Pallars
Sobirà, afegint aquest itinerari a la xarxa de vies ferrades d’Andorra, Val d’Aran i Alta
Ribagorça.
Un via ferrada segmentada on podran gaudir tant els professionals, conduint els seus
clients, com els esportistes principiants o experts.
Aquesta via finalitza justament al camí preexistent que, còmodament, retornarà als
usuaris al poble d’Alins.
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Des de la població d’Alins, creuant el pont sobre la Noguera de Vall Ferrera, surt vers l’esquerra
el camí cap a la Torre de les Bruixes i, de forma imminent, ens situa al peu de la via ferrada.
La roca del Salt del Botanal presenta una estructura d’esperons i canal que permet projectar un
recorregut de dificultat variada, segmentat, espectacular i segur.
Recorregut: 480 m de via ferrada + 140 m de camí
Desnivell: + 300 m - 21 m
Dificultat: de K2 a K5
La podem dividir en cinc trams:
1er tram
La via ferrada d’Alins començaria per l’extrem esquerre, superant un marcat esperó de 120 m
de recorregut de progressió fàcil que finalitza al replà de la torre elèctrica.
És el tram més fàcil.
A continuació tenim dues opcions de descens:
1. Un camí descendent (- 21 m) cap a la dreta. Durant 120 m va a buscar el fons de la canal per
continuar la via ferrada; des d’aquest punt es pot seguir el camí que en 10 minuts ens retorna
al punt d’origen.
2.- Un camí descendent vers l’esquerra que baixa cap a la Torre de les Bruixes i en 10 minuts
arriba fins al poble.
2on tram
Des del fons de la canal un pont de 5 m ens situa a la base de la Torre Roja. Des d’aquí 30 m
dels quals els 10 primers metres fàcils als quals seguiran, de forma directe, 15 m amb un
marcat sostre-desplom on es trobaran els passos més exigents. Per un camí fàcil es pot baixar
al peu de la Torre Roja.
3er tram
La via continua per una sèrie de travessies ascendents cap a la l’esquerra durant 60 m i segueix
directa per uns altres 60 m per superar una placa gris compacta i molt estètica que finalitza en
el replà de la cresta. En aquest punt es troba un escapament a la dreta.
4t tram
La ruta continua durant 50 m. en flanqueig vers l’esquerra, a poca distància de la cresta, amb
un ambient molt aeri, fins a trobar 2 opcions:
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1.- Un espectacular pont de 50 m. sobre el Salt del Botanal seguit de 20 m d’esglaons de roca
fins a un arbre del replà superior.
Segueixen 20 m de camí a la dreta, fins a la base dels ressalts superiors.
2.- Una fàcil però aèria travessia de 30 m. per una feixa fins a la base del ressalts superiors.
5è tram
La via continua pel marge dret del torrent, superant el penúltim mur de 30 m verticals amb
bones preses de peus, al final del qual s’instal·larà el bidó amb el llibre de registre.
Una transició caminant de 20 m ens situa al peu de l’últim mur de 20 m amb relleu variat que
desemboca directament al camí, a l’alçada de l’escultura a la falla.
El camí ja marcat permet retornar al poble en 25 minuts de còmoda baixada.
La seva proximitat al poble d’Alins, l’orientació sud-est, fan d’aquesta via ferrada una
instal·lació esportiva tan divertida com segura.
Des del poble d’Alins s’indicarà l’aproximació amb els rètols corresponent i, a peu de via, una
marquesina amb un panell informatiu del recorregut de la via ferrada i de les normes bàsiques i
específiques de seguretat.
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VIA FERRADA
FITXA TÈCNICA
Nom de la roca
Salt del Botanal
Nom de la Via
--------------Localització
Comarca
Pallars Sobirà
Municipi o Població
Alins . Vall Ferrera
Orientació
SE
Coordenades UTM. Inici de la ferrada
E(x) 361712, N(y) 4712145
Aproximació
Desnivell: 2 m
Positiu: 2 m
Negatiu: -Recorregut: 150 m
Temps: 5 minuts
Descens
Desnivell: 281 m
Positiu: 3 m
Negatiu: 279 m
Recorregut:1.750 m
Temps: 25 minuts
Cota d’Inici de la via ferrada: 1.050 m
Cota d’arribada: 1.329 m
Característiques tècniques de la via ferrada
Tipus de via ferrada
Esportiva
Desnivell: 321 m
Positiu: 300 m
Negatiu: 21
Recorregut: 480 m v.f + 140 m camí
Variants: 1
Dificultat: K2 a K5 Difícil
Tipus de roca: lutites, fil·lites i pissarres metamòrfiques.
Característiques del recorregut: esperó per l’esquerra, flanqueig a la dreta per
camí, travessies ascendents i directes, travessia per cresta, pont de 50 m sobre
una cascada, esglaons de roca y murs finals directes al camí.
Horari aproximat: 2 hores
Vies d’escapament o alternatives: 3
Característiques
Construcció de camins
Aproximació
No
Dins via
Si. Neteja i marcatge
Descens
No
Senyalització
Punt de sortida
Si. Alins. Marquesina informativa.
Aproximació
Si
Inici de via
Si. Plafó informatiu.
Descens
No
Observacions
Terreny públic: Ajuntament d’ Alins Vall Terreny privat: -Ferrera
Possibles restriccions: --
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JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
El projecte de la via ferrada d’Alins- Vall Ferrera es defineix sota dos criteris ben característics:
1.- Instal·lació esportiva pròpia en sí mateixa
2.- Element integrador del Parc Natural de l’Alt Pirineu com a nexe entre les xarxes de vies
ferrades del Pallars Sobirà, la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça i Andorra.
La seva imminent aproximació des del poble d’Alins, fan d’aquesta via ferrada un objectiu molt
accessible per gaudir amb seguretat amb un compromís raonable.
La roca del Salt del Botanal representa un recorregut sinuós de dificultat progressiva de fàcil a
difícil.
Aquest projecte permetria el desenvolupament i reforçament de les activitats sòcioeconòmiques en els següents àmbits:
1.- Esportiu.
Una via ferrada representa una alternativa als esports de muntanya tradicionals i, en concret, a
l’excursionisme i a l’escalada.
L’esport és una eina indispensable per al desenvolupament tant individual com col·lectiu d’una
societat.
El millor escenari esportiu del Pallars Sobirà és el propi entorn natural i disposar d’instal·lacions
integrades en el medi. Es tracta, doncs, d’avançar en la consolidació de models amb criteris per
orientar la promoció esportiva.
És per això que proposem una via ferrada accessible, divertida, espectacular i segura, que
convida a complementar-se amb altres activitats tant de muntanya com de riu, pròpies de la
comarca.
Tant pel seu fàcil accés (5 minuts des d’Alins) com per la seva afavorida orientació sud-est,
representa una fi en si mateixa que permet la seva utilització en totes les èpoques del any.

2.- Didàctic – Pedagògic.
Les característiques d’aquesta via ferrada permeten la realització de cursos d’iniciació i el
complement esportiu per a col·lectius tals com col·legis o instituts ja siguin del Pallars Sobirà
com forans. Així mateix, els diferents balcons naturals conviden a l’observació ornitològica i a
la realització de sortides amb interpretacions geològiques.
3.- Turisme actiu.
El fet de construir una via ferrada a Alins, al cor de la Vall Ferrera, amb la proximitat del cim
culminant de Catalunya, la Pica d’Estats de 3.143 m , permet no només l’increment de la
demanda vers els negocis de turisme rural, restauració i hostaleria sinó la
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possibilitat de crear productes combinats amb altres esports de muntanya, de riu o d’hivern
que potenciarien especialment les empreses i professionals dels esports de muntanya i
afavoririen la varietat d’oferta en l’àmbit de l’oci.
4.- Estructurals.
La realització d’una instal·lació esportiva al medi natural d’aquestes característiques implica
una revalorització del patrimoni natural, creant un valor afegit a les referències culturals i
esportives del territori.
Aquesta via ferrada reforçaria les polítiques de promoció esportiva al Pallars Sobirà.
Així mateix, aquesta via ferrada és un element dins de la xarxa d’un projecte més global per a
la construcció de diferents vies en el context geogràfic de l’Alt Pirineu, deixant una porta
oberta a crear un label d’excel·lència i continuïtat en quant al conjunt de rutes amb afinitats
comuns.
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GENERALITATS
Definició de via Ferrada
Una via ferrada és un itinerari esportiu situat en una paret rocallosa i equipat amb elements
específics, destinats a facilitar la progressió i optimitzar la seguretat. Es tracta d’una activitat
a cavall entre l’excursionisme i l’escalada, però amb les seves pròpies característiques
diferencials.
La pròpia naturalesa d’aquesta definició permet que diferents tipus d’itineraris puguin ser
considerats una via ferrada (itinerari que posseeix ferros), sense ser exactament el que avui
en dia coneixem amb aquesta denominació. En realitat, podem considerar com a vies
ferrades diferents recorreguts equipats amb algun tipus de ferro, sempre que es matisin
exhaustivament les seves característiques.
Via Ferrada
Aquest terme es reserva a itineraris esportius situats en parets rocalloses verticals i equipats
amb esglaons, cadenes, preses artificials, ponts o d’altres elements de subjecció i que
posseeixen, en tot el seu recorregut, un cable d’acer (cable de seguretat) que permet
assegurar la nostra progressió i aturar possibles caigudes.
Tipus de vies ferrades
. Via ferrada escola: itinerari curt, sense compromís ni exposició, dissenyat expressament
per a tot el públic, particularment nens i principiants.
. Via ferrada esportiva: itinerari generalment més llarg, acrobàtic i fins i tot atlètic, però
sense compromís ni exposició.
. Via ferrada esportiva/muntanya: itinerari ben equipat situat a l’alta muntanya. Suposa cert
compromís i exposició a perills objectius (meteorologia adversa, caiguda de pedres…). Dintre
d’aquest grup també s’hi poden incloure itineraris no situats en alta muntanya, però que
són llargs i compten amb aproximacions i descensos de gran longitud.
. Via ferrada aventura: itinerari compromès i exposat situat en zones de muntanya de difícil
accés. Per realitzar-lo cal, a més de les tècniques de progressió en via ferrada, conèixer
tècniques d’alpinisme. Són itineraris tan sols aptes per a experts.
Camí equipat
Itinerari on la major part del recorregut es fa a peu, tot i que conté algun tram vertical, aeri o
perillós en determinades condicions i es troba equipat amb qualsevol tipus de ferro. La
varietat que agrupa aquesta categoria és immensa i inclou la majoria d’itineraris històrics. En
general, es tracta d’itineraris de dificultat baixa, situats en zones de fàcil accés (muntanya
baixa o mitja), que no precisen material tècnic i són aptes per a totes les persones amb una
mínima preparació física.
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Ascensió (equipada) d’alta muntanya
Es tracta d’itineraris d’ascens a grans cims, generalment per la via normal, on s’hi troben
trams equipats amb algun tipus de ferro. Per a aquests itineraris es requereix una forma
física excel·lent, un bon coneixement de l’alta muntanya i nocions d’alpinisme.
Avaluació de la dificultat d’una via ferrada
Per avaluar correctament la dificultat d’una via ferrada hem de considerar quatre criteris
diferents:
. ATH (aspectes atlètics): dificultat pròpiament física de l’itinerari. Aquesta qüestió depèn de
la longitud de l’itinerari i de les característiques dels passatges. És un aspecte determinant a
l’hora d’avaluar la dificultat global d’un itinerari.
. PSI (aspectes psicològics): es té en compte la sensació que provoquen la verticalitat i el buit
de l’itinerari.
. EQU (equipament): qualitat, quantitat i naturalesa de l’equipament. L’equipament d’un
itinerari pot modificar en gran mesura la seva dificultat, principalment en els trams més
verticals.
. TER (terreny): s’avalua el tipus de terreny per on va l’itinerari.
Considerant aquests quatre criteris conjuntament, podem establir una avaluació global de la
dificultat d’un itinerari.
Avaluació de la dificultat
Criteri ATH (aspectes atlètics)
Avaluació dels aspectes referits a la dificultat física dels diferents passatges de l’itinerari. Es
valora el caràcter atlètic (força de braços) associat a la dificultat que presenta el maneig del
material en determinades condicions.
Rang 1 Dificultat: Sense passatges atlètics
Rang 2 Dificultat: Algun passatge atlètic aïllat
Rang 3 Dificultat: Presència de diversos passatges atlètics i, eventualment, algun passatge
llarg i atlèticament sostingut.
Rang 4 Dificultat: Itinerari molt sostingut, amb nombrosos passatges atlètics excepcionals o
de gran continuïtat.
Avaluació de la dificultat
Criteri PSI (aspectes psicològics)
Avaluació dels aspectes merament psicològics de l’itinerari: verticalitat i sensació de buit. És
de caràcter molt subjectiu i afecta de manera diferent a cada persona, però influeix molt en
la dificultat perquè augmenta la fatiga i la tensió muscular.
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Rang 1 Dificultat: Poc impressionant
Rang 2 Dificultat: Algun passatge aïllat pot ser espectacular però, en general, és un itinerari
poc aeri.
Rang 3 Dificultat: Presència de diversos passatges aeris i espectaculars; eventualment, algun
tram excepcionalment espectacular.
Rang 4 Dificultat: Itinerari excepcionalment aeri; la major part transcorre por zones
contínuament verticals o fins i tot desplomades.
Avaluació de la dificultat
Criteri EQU (equipament)
Avaluació dels aspectes referits a la qualitat i abundància d’equipament. Ambdós factors
poden modificar molt el tipus de progressió i la dificultat de l’itinerari.
Rang 1 Dificultat: Equipament abundant i en excel·lent estat.
Rang 2 Dificultat: Equipament correcte però limitat; en alguns trams ens veurem obligats a
prendre contacte amb la roca per progressar, tot i que això no és motiu d’inseguretat.
Rang 3 Dificultat: Equipament generalment correcte, encara que insuficient o lleugerament
malmès en algun tram. Això pot ser motiu d’inseguretat.
Rang 4 Dificultat: Equipament en mal estat o inexistent en algun tram. Cal tenir precaucions
ja que l’itinerari és insegur.
Avaluació de la dificultat
Criteri TER (terreny)
Avaluació de les característiques del terreny per on va l’itinerari. Aquest aspecte ha de
complementar-se amb els altres criteris ja que simplement és indicatiu.
Rang 1 Dificultat: Sender aeri
Rang 2 Dificultat: Vires i ressalts curts
Rang 3 Dificultat: Paret inclinada. Eventualment algun tram vertical o desplomat.
Rang 4 Dificultat: Paret contínuament vertical amb zones desplomades.
Graduació de dificultats . Nova escala de Hüsler.
La graduació de la dificultat per vies ferrades ha sofert una evolució en quant a formes i
definicions.
El sistema de graduació francès ha quedat substituït pel més internacional i cada cop més
popularitzat sistema nou de Hüsler.
Els criteris de graduació es basen en la dificultat, el tipus de terreny, la seguretat de
l’equipament, la condició física necessària tant de força com de resistència i el material a
utilitzar.
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D’aquesta forma, els equivalents a graduació serien:
Escala francesa
Fàcil
Poc difícil
Bastant difícil
Difícil
Molt difícil
Extremadament Difícil

F
PD
BD
D
MD
ED

Nova escala Hüsler
K1
K2
K3
K4
K5
K6

Les noves tendències d’equipaments atlètics i esportius en vies ferrades impliquen una
graduació oberta.
Equipament de les vies ferrades
El disseny, la construcció, la inspecció i el manteniment de les vies ferrades, seguirà
l’aplicació de la normativa UNE-EN 16869.
L’equipament és l’element més important en qualsevol via ferrada; d’ell en depenen, en gran
part, la dificultat de la via ferrada i la nostra seguretat. Ha de ser sòlid, de qualitat i adaptat a
les característiques: la morfologia i el tipus de roca, la climatologia de la zona i la previsible
freqüentació de l’itinerari.
Tant els promotors com els qui equipen un itinerari han de tenir en compte tots els aspectes
esmentats abans i durant l’equipament de la via ferrada. Posteriorment, les persones que
realitzin l’itinerari, han de ser respectuoses amb l’equipament i evitar les accions que puguin
deteriorar-lo més del normal.
Característiques de l’equipament d’una via ferrada
L’equipament d’una via ferrada està format per dos tipus de dispositius.
Dispositius destinats a assegurar la progressió i aturar possibles caigudes
. Cable: és l’element més important d’una via ferrada, ja que s’encarrega de detenir
qualsevol possible caiguda. Per aquesta raó rep el nom de cable de seguretat o línia de vida.
Generalment s’utilitza cable de 10 o 12 mil·límetres de diàmetre. En zones amb condicions
climàtiques severes, els cables i el conjunt d’ancoratges de la línia de vida seran d’acer
inoxidable.
El cable d’acer ha de ser conforme a les normes: EN 12385-1, EN 12385-2 i EN 12385-3.
Els terminals dels cables d’acer han de ser conforme a les normes: EN 13411-1 i 13411-2.
. Ancoratges: són els que s’encarreguen de fixar el cable de seguretat a la paret. La seva
instal·lació s’ha de realitzar deixant un bucle de cable de seguretat; d’aquesta manera, en cas
de caiguda, els mosquetons no xoquen directament contra l’ancoratge, la qual cosa podria
arribar a trencar el mosquetó. També es poden fixar al cable de seguretat uns elements
addicionals absorbidors d’energia durant el possible l’impacte, però que en cap cas
substitueixen els caps dissipadors d’energia personals dels usuaris.
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Atenció!
El funcionament correcte i segur dels dispositius anteriors exigeix la utilització d’un cap
d’ancoratge amb dissipador d’energia i el coneixement de les tècniques bàsiques de
progressió.
Dispositius destinats a facilitar la progressió
. Esglaons: són l’element més comú en una via ferrada. Poden ser de ferro o d’acer
inoxidable i és recomanable que tinguin un diàmetre de 16 o 18 mil·límetres. Es poden
utilitzar alternativament amb mans i peus.
. Recolzapeus: acostumen a ser peces petites l’única funció de les quals és permetre que el
peu – o tots dos peus – es recolzin sobre d’elles.
. Escales: permeten superar còmodament trams molt verticals o fins i tot desplomats, tot i
que augmenten moltíssim la sensació de buit.
. Passamans: se solen realitzar amb llargues vares de ferro o acer. Permeten una progressió
fàcil i còmoda.
. Ponts i passarel·les : sens dubte són els elements més espectaculars i divertits que podem
trobar en un itinerari. N’hi ha de diferents tipus però els més abundants són les passarel·les i
els ponts.
. Preses artificials: tot i que la seva utilització no és gaire corrent -requereixen més
manteniment que la resta d’elements- ofereixen una progressió atlètica i variada.
. Cadenes i cordes: el seu ús es limita a passatges molt fàcils.
. Tirolines: són elements que permeten una progressió dinàmica i divertida. Per superar-les
serà necessari la utilització de politges específiques per a cable. Els sistemes de fre poden ser
de dos tipus: autònoms o amb assistència exterior.
. Pèndols: són desplaçaments horitzontals de forma dinàmica que impliquen l’impuls dels
usuaris. Necessiten un sistema d’auto-recuperació de l’element.
Material del practicant
Material tècnic individual
. Casc: absolutament imprescindible i obligatori en qualsevol via ferrada. Protegeix
eficaçment el cap de possibles impactes de pedres -habituals en determinats itineraris- i cops
en cas de caiguda. Ha de ser un casc d’escalada homologat i, per tant, ha de portar l’etiqueta
CE. Conforme exigència EN 12492.
. Arnès: han de estar homologats conforme la norma EN 12277; els de cintura i camals
amples i encoixinats ofereixen major comoditat. L’ús d’un arnès de pit és altament
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recomanable per no giravoltar en cas de caiguda. Els nens han d’utilitzar obligatòriament un
arnès complet.
. Cap d’ancoratge amb dissipador d’energia: és l’element més important i específic.
Consisteix en un tros de corda dinàmica d’un metre de longitud amb un diàmetre d’onze
mil·límetres, combinat amb un aparell dissipador d’energia. Actualment trobem en el mercat
diferents tipus de cables d’ancoratge, tot i que el més recomanable és de tipus Y. Han de ser
conforme la norma EN 958
. Mosquetons: han de ser conforme la norma EN 12275. També es denominen connectors
perquè uneixen el cap d’ancoratge amb el cable de protecció. Per a la pràctica de vies
ferrades és indispensable utilitzar mosquetons robustos (d’alta resistència), en forma de
pera i amb tanca de seguretat automàtic i lliscant. Actualment existeixen mosquetons
específics per a vies ferrades marcats amb la lletra k (klettersteig).
Atenció!
Eviteu la utilització de dissipadors d’energia casolans o l’autoassegurament amb caps
d’ancoratge sense element dissipador.
. Aparell per rapelar: tot i que no és un element indispensable, és molt recomanable que en
portem sempre un aparell per rapelar per si ens hem de retirar de l’itinerari per qualsevol
motiu (meteorologia adversa, accident…). En alguns itineraris és necessari per realitzar algun
ràpel. En aquests casos també serà necessària una corda.
Material tècnic col·lectiu
. Corda: en alguns itineraris pot ser necessari portar una corda dinàmica (les que s’utilitzen
en l’escalada) per realitzar un ràpel. En els que no cal fer ràpel es recomana portar-la per a
qualsevol imprevist, o per si calgués assegurar alguna una persona amb dificultats per
superar un tram d’itinerari.
. Cintes exprés i mosquetons addicionals: son útils per assegurar o realitzar qualsevol
maniobra imprevista.
Material complementari
. Calçat: encara que pugui semblar indiferent, és un element molt important. Unes botes de
muntanya amb una sola semirígida i adherent són la millor elecció. Per a itineraris curts, amb
aproximacions i descensos sense complicacions, n’hi haurà prou amb unes botes o sabatilles
multiactivitat amb sola antilliscant. Hem d’evitar el calçat excessivament flexible (pot
propiciar torçades de peu i relliscades) o massa rígid (resta sensibilitat).
. Vestimenta: cal utilitzar roba còmoda que permeti certa amplitud de moviments. En funció
de l’època de l’any i de la zona, s’ha de dur roba d’abric (folre polar i jaqueta tallavents).
. Guants: són molt útils per prevenir possibles lesions amb els cables d’acer. Cal utilitzar
guants de dits lliures (mitenes), com els que porten els ciclistes a l’estiu, per poder manipular
lliurement els mosquetons i no perdre sensibilitat.
ECEM ESCOLA DE MUNTANYA
Barri d’Aragó s/n. 25520 El Pont de Suert – Lleida. ecemconrad@gmail.com
www.ecemescolademuntanya.com

ECEM ESCOLA DE MUNTANYA

. Motxilla: en general, una motxilla petita d’un volum entre 20 i 30 litres és suficient per
portar una mica de roba d’abric, una cantimplora, menjar, una frontal (no se sap mai!) i el
material tècnic col·lectiu. És recomanable una motxilla que es pugui ajustar eficaçment al
nostre cos per prevenir qualsevol desequilibri inoportú.
Tècniques de progressió en vies ferrades
La forma d’avançar en una via ferrada és aparentment fàcil, però tot i així cal conèixer
algunes tècniques de progressió i normes de seguretat per poder practicar aquesta activitat.
Existeixen diverses formes de progressió en funció de la dificultat de l’itinerari i de les
capacitats del practicant (condició física, experiència i coneixement de las maniobres de
progressió).
Atenció!
Les explicacions que apareixen a continuació no són suficients per afrontar amb total
seguretat una via ferrada. Per a un coneixement més detallat d’aquestes tècniques és
necessari realitzar un curset de formació o contractar un guia de muntanya.
Progressió autònoma
Avançar en solitari (sense estar unit a ningú mitjançant una corda), autoassegurant-nos
directament al cable de seguretat amb el nostre cap d’ancoratge, és el mètode més comú de
progressió, tot i que no és el més segur ni el més adequat per a nens o persones amb poca
experiència. Tot i així, si ho realitza una persona experimentada que utilitza el material tècnic
adequat i respecta les normes bàsiques de seguretat, es considera un mètode eficient i
segur.
S’ha d’ascendir per la via utilitzant l’equipament de progressió que trobem i tenir sempre un
mosquetó del nostre cap d’ancoratge passat pel cable de seguretat.
En arribar a un ancoratge hem de passar el mosquetó que no està enllaçat amb el cable de
seguretat i col·locar-lo en el següent tram del cable de seguretat. Aquesta operació es
repeteix successivament al llarg de tota la via. És important mantenir el costat on es troba la
tanca del mosquetó orientat cap a nosaltres, i mai de cara a la paret.
Si ens cansem, podem utilitzar un dels mosquetons del cap d’ancoratge per ancorar-nos a un
esglaó i descansar penjant-nos-hi.
És important progressar amb el cos relaxat, evitant postures forçades. Hem de mantenir el
cos lleugerament apartat de la paret, amb els braços i les cames en extensió, i sempre amb
tres punts de recolzament (dues mans i un peu o dos peus i una mà); quan progressem
únicament mourem un punt de recolzament. Manipularem els mosquetons sempre a l’alçada
del pit.

El perill ocult de les vies ferrades:
El factor de caiguda i la força de xoc
Quan es produeix una caiguda en una via ferrada, caiem fins que el mosquetó del nostre cap
d’ancoratge, que està unit al cable de seguretat, xoca brutalment contra un ancoratge.
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En aquest moment, la quantitat d’energia que es produeix (força de xoc) és elevadíssima i
traspassada a l’ancoratge, al mosquetó, al cap d’ancoratge, a l’arnès i al nostre propi cos.
Així, han de tenir en compte aquest dos conceptes:
1. Factor de caiguda FC: és la relació entre l’altura de la caiguda i la corda activa
(longitud de la cinta dissipadora tant si s’activa com si no o la longitud de la corda que
ens assegura amb la seva elongació)
2. Força de xoc Fx: és la força d’impacte conseqüència de la massa (pes del usuari + pes
de l’equip i material) per l’acceleració de caiguda ( m x sg2).
La força de xoc depèn del pes (del usuari+ pes de l’equip i material), naturalesa de la
corda o sistema dissipador, fregament abans de l’impacte i el factor de caiguda.
En el cas que no utilitzem el material adequat, una caiguda de pocs metres és suficient
perquè el material i el nostre propi cos siguin incapaços de suportar tal força, amb les fatals
conseqüències que això pot comportar. La forma de minimitzar la força de xoc consisteix en
utilitzar un cap d’ancoratge amb dissipador d’energia. És important ressaltar que en una via
ferrada la NO utilització d’un aparell dissipador d’energia pot resultar molt perillós i fins i tot
mortal en cas de caiguda.
Per augmentar la seguretat de les vies ferrades i reduir la força de xoc, les comissions
franceses d’equipament de vies ferrades recomanen als instal·ladors que deixin un bucle de
cable de seguretat al voltant dels ancoratges. Així es minimitza l’impacte del mosquetó i es
preveu la seva ruptura.
Atenció!
És fonamental utilitzar un cap d’ancoratge amb dissipador d’energia.
Normes de seguretat
•
•
•
•
•

No ens hem d’assegurar a un tram del cable de seguretat si una altra persona hi està
assegurada. Cal esperar que la persona arribi al següent tram.
Hem de comprovar que tothom va assegurat al cable de seguretat sistemàticament i
en tot moment.
No s’ha d’avançar ningú, excepte en els llocs especialment disposats per fer-ho.
Cal evitar les aglomeracions.
No s’ha d’abandonar l’itinerari per progressar per altres zones, excepte en les que ja
estiguin habilitades (vies d’escapada).

Progressió amb corda
La resta de mètodes de progressió es caracteritzen per utilitzar una corda com assegurança
addicional en cas de caiguda. La seva aplicació requereix que sigui duta a terme per una
persona experta i competent que domini les tècniques d’encordament i assegurament.
Progressió encordat
Utilitzem una corda dinàmica simple que unim a l’arnès mitjançant un nus de vuit. Es
progressa igual que en una via d’escalada, muntant reunions i instal·lant dispositius de
seguretat intermedis. És el mètode més segur, ja que si és utilitzat correctament minimitza
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les possibilitats de caiguda del segon de corda i dóna confiança als practicants. Aquest
mètode s’ha d’utilitzar amb nens i persones inexpertes.
Progressió simultània
És una variant de la progressió encordat. Consisteix en la progressió simultània de dos o més
practicants units, els uns amb els altres, mitjançant una corda. Aquest mètode ofereix una
progressió bastant ràpida i còmoda i, alhora, permet assegurar de forma gairebé immediata
els practicants que puguin tenir problemes per superar un pas difícil.
Progressió en grup
Progressar en grup per qualsevol itinerari requereix respectar al màxim totes les normes de
seguretat. A més, s’ha de tenir molta cura de no tirar pedres.
En el cas que hi hagi aglomeracions, situació habitual en alguns itineraris a l’època de
vacances i caps de setmana, cal tenir paciència i ser respectuosos amb els altres. La millor
manera d’evitar les aglomeracions és llevar-se d’hora.
Las ascensions d’alta muntanya
En aquests itineraris, a més de conèixer les tècniques de progressió pròpies d’una via
ferrada, cal saber moure’s i actuar per aquest tipus de terreny. Molts recorreguts que
transcorren per l’alta muntanya tan sols es poder realitzar a l’estiu i, en alguns casos, segons
les condicions nivològiques, pot ser necessari l’ús de grampons i piolet a més del material
habitual.
Tampoc hi pot faltar a la nostra motxilla roba d’abric (encara que sigui estiu i el temps sigui
assolellat), menjar i aigua per a tota la jornada i una frontal.
Evidentment, en aquests itineraris, és condició indispensable, abans de sortir, la consulta del
comunicat meteorològic i posposar la sortida si les condicions són adverses.
També hem de tenir present que, si no estem acostumats a caminar per l’alta muntanya,
hem de contractar els serveis d’un guia o anar acompanyats de persones expertes i
responsables.
Via ferrada i entorn
Via ferrada i medi ambient
Com totes les activitats que du a terme l’ésser humà en el medi ambient, les vies ferrades
també comporten un impacte, que pot ser més o menys visible, sobre el medi natural i les
espècies animals i vegetals que hi habiten.
L’agressió es realitza tant en el moment d’equipar una via ferrada como en les accions
posteriors dels practicants. En primer lloc, és responsabilitat dels promotors i instal·ladors la
valoració de l’impacte que comporta la instal·lació d’una via ferrada en un lloc determinat i,
en segon lloc, i encara més important, són els practicants els qui han de procurar que la seva
presència passi desapercebuda, amb la finalitat de minimitzar l’impacte sobre el medi
ambient.
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Via ferrada i paisatge
És cert que, en el cas de les vies ferrades, l’agressió que es produeix és més visible que en
altres activitats i, per aquest motiu, cal anar amb molt de compte. Un estudi detallat del
paisatge, de la morfologia de la roca i de les possibilitats d’equipament permeten crear
itineraris en harmonia amb l’entorn, minimitzant l’impacte visual que ens pugui produir a
nosaltres i a les espècies animals que habiten la zona.
Atenció!
Comportament del practicant
• Abstenir-se de realitzar l’itinerari durant l’època de nidificació de les aus que habiten
la zona propera a l’itinerari.
• No s’ha d’arrancar cap espècie vegetal, sobretot si es tracta d’ una espècie protegida
o en perill d’extinció.
• No s’ha de cridar ni mantenir una actitud que pugui alterar o interferir en el
comportament habitual de les espècies naturals que habiten la zona. No s’ha de
molestar, espantar ni donar menjar als animals que puguem trobar al llarg de
l’itinerari.
• No s’ ha de llençar escombraries (papers, ampolles, burilles…). S’han de desar a la
motxilla i dipositar-les als contenidors.
• Recordeu que la vostra presència ha de passar inadvertida.

Convivència amb d’altres activitats
Encara que pugui semblar el contrari, no hi ha cap tipus de competència entre les vies
ferrades i la resta d’activitats que es desenvolupen en un entorn natural.
El terreny de joc de les vies ferrades està format per parets de roca generalment poc sòlida,
verticalitat irregular (truncada per la presència de vires) i, en moltes ocasions, abundant
vegetació. És diferent del que busquen la majoria d’escaladors: roca excel·lent, poca
vegetació i verticalitat contínua. La convivència entre ambdues activitats es basa en el
respecte mutu, tant de la pròpia activitat como del terreny de joc corresponent a cadascuna
d’elles.
En zones on fa més temps que hi ha afició a les vies ferrades i se li dóna més importància,
existeix una total convivència entre ambdues activitats. En aquests llocs, les vies d’escalada
s’ubiquen en parets verticals i amb bona roca, mentre que les vies ferrades aprofiten les
zones menys aptes per a l’escalada i curiosament, en molts casos, les vies ferrades serveixen
de descens als escaladors.
Perills, seguretat i consells
Com totes les activitats de muntanya, les vies ferrades també comporten alguns riscos.
Conèixer-los adequadament, saber com prevenir-los i com actuar en cas d’accident ens
permetrà minimitzar-los i gaudir amb tranquil·litat i seguretat d’aquesta meravellosa
activitat.
Els perills que comporta la pràctica d’aquesta activitat es poden classificar en tres
categories:
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•

•
•

Perills derivats de la caiguda: quan es produeix una caiguda en una via ferrada
existeixen dos aspectes determinants que cal tenir presents: el factor de caiguda i la
força de xoc. Tots dos s’han comentat extensament en l’apartat Tècniques de
progressió en vies Ferrades.
Perills objectius: són els que deriven del propi entorn natural, solen ser imprevisibles
però es poden evitar.
Perills subjectius: són els que deriven del propi practicant. La falta d’experiència, un
comportament incorrecte, la fatiga o la por són diferents aspectes que poden conduir
fàcilment a l’accident. Una formació tècnica adequada i la companyia de persones
expertes i competents són suficients per minimitzar aquests riscos..

Perills objectius
Caiguda de pedres
• Causes: són molt variades i es poden classificar en dos grups:
. Causades per un animal o per efectes meteorològics (vent, gelifracció).
En aquests casos, la caiguda de pedres és totalment imprevisible.
. Causades pels propis practicants: són les més habituals i solen
provocar la major part dels accidents.
• Prevenció: la millor prevenció és portar sempre el casc posat. A més, durant la
progressió hem de vigilar de no tirar pedres als practicants que poden estar
per sota nostre i si llencem una pedra accidentalment, hem d’advertir-ho
immediatament.
Meteorologia adversa / tempestes
• Prevenció: cal que consultem el butlletí de previsió meteorològica abans de
sortir, especialment si hem de realitzar un itinerari a l’alta muntanya. Si
observem que s’apropa una tempesta, hem d’intentar baixar el més ràpid
possible i amb la màxima precaució.
En cas de tempesta, una via ferrada es converteix en un enorme parallamps
de primera categoria. En pocs minuts ens podem trobar amb una experiència
molt desagradable i perillosa.
Atenció!
En cas de tempesta
• Cal allunyar-se de cims i d’arestes.
• No hem d’utilitzar cap dispositiu elèctric (telèfon mòbil, rellotge digital,
altímetre…)
• Cal que ens allunyem, si és possible, de les peces metàl·liques, però s’ha
d’estar assegurat per evitar una possible caiguda.
• Hem de mantenir un mínim de dos metres de separació entre les persones.
• Ens hem d’aïllar del terra i de la paret (utilitzant la motxilla o la corda) i
mantenir una postura en forma de bola.
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Perills subjectius
Inexperiència o comportament inadequats
• Causes: la carència de formació tècnica, la manipulació incorrecta del material i el
desconeixement de les normes bàsiques de seguretat són factors que poden
provocar fàcilment un accident.
• Prevenció: si som poc experts, només hem de realitzar itineraris en companyia de
persones experimentades i competents. Un curs d’iniciació a les vies ferrades
capacita per poder pujar amb seguretat i autonomia.

Cansament o fatiga
• Causes: itineraris molt llargs o que presenten una elevada dificultat poden provocar
fatiga en alguns practicants. Això pot desembocar en un accident per la manca de
coordinació i atenció.
• Remeis: menjar i beure al llarg de l’itinerari (poca quantitat però sovint) i utilitzar les
plataformes i replans per descansar. En el cas que la fatiga continuï, cal assegurar
aquesta persona per prevenir qualsevol dany. Si hi ha alguna via d’escapada, la
utilitzarem per retirar-nos de l’itinerari.
• Prevenció: hem d’escollir sempre itinerari adequat a la condició física dels
practicants. A més, és molt recomanable assegurar les persones més inexpertes per
permetre’ls una progressió més relaxada i, en conseqüència, menys cansada.
Vertigen
• Causes: en determinats passatges (passos molt aeris o desplomats) un practicant pot
experimentar una por incontrolable. En aquests casos, la manca de coordinació o una
incorrecta manipulació del material tècnic poden provocar un accident.
• Remeis: cal tranquil·litzar aquesta persona i ajudar-la a superar el tram de l’itinerari.
Si és convenient, l’assegurarem amb una corda. En el cas que això no solucioni el
problema, haurem d’utilitzar una via d’escapada o baixar fins al terra per la mateixa
via.
Consells per augmentar la seguretat
•
•
•
•

Escolliu l’itinerari amb molta cura en funció de les vostres capacitats. Valoreu la
dificultat, horari, longitud, desnivell i compromís de l’itinerari d’acord amb la vostra
condició física, coneixements tècnics i experiència.
Abans d’iniciar l’itinerari comproveu l’estat i correcte funcionament del material
tècnic.
Abans de sortir, informeu-vos de l’estat de l’itinerari i de les condicions
meteorològiques (condició vital si l’itinerari es troba a l’alta muntanya)
Respecteu l’entorn i les espècies vegetals i animals.
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Sempre va bé portar el següent material a la motxilla:
. Roba d’abric per si ens sorprèn el mal temps
. Aigua i menjar per a tota la jornada
. Una frontal per si tardem més del que pensàvem i se’ns fa fosc.
. Material tècnic accessori: corda, aparell per assegurar, cintes i mosquetons.
•

Comporteu-vos de forma correcta i prudent quan realitzeu l’itinerari. Sigueu
conscients del lloc on us trobeu i de quines accions o maniobres realitzeu. Recordeu
que qualsevol badada pot ser fatal.

•

Per damunt de tot, divertiu-vos i gaudiu del paisatge.
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MATERIALS VIA FERRADA

Ancoratge INOX 16mm(REA-16)

Ancoratge INOX 16mm(ANCO-16)

Peu 90x70 (PATE-90)

Subjecta cables INOX
amb femelles cegues

Ancoratge INOX 16mm(CUA-16)

Tensor químic Norma EN 959

Tensor químic Petzl Bat´inox

Tensor químic Clasic Fitxe
Marquesina 200 x 250
Esgraó (PATE-300)

Absorbidor impacte Kong

Cable d´acer INOX 12 mm
Norma EN 12385

MATERIALS VIA FERRADA
SENYALITZACIÓ

V

MARQUESINA AMB PLAFO INFORMATIU - ZONA DE PARKING
Fusta. Tractament autoclau, vernís natural

Marquesina 200 x 250

Lletrero en la base de la via, de vinil
amb base de xapa 50x70

Lletrero de fusta tractament autoclau
i vernis natural, pintat a ma.
Cartells indicació en la via ferrada de vinil
base de xapa.

MATERIAL PERSONAL VIES FERRADES: EL CASC
Els cascos d’escalada són els
únics homologats per vies ferrades

Durs ABS

Perills objectius que evitarem
amb l'ús del CASC:
Impactes al cap produïts per
una relliscada.
Caigudes de pedres per
agents externs, (vent,
animals, etc).
L’aigua per arrossegament o
la corda en un ràpel pot fer
caure pedres.

Lleuger Policarbonat

Lleuger Polipropile expadid

La Norma UNE 12492 i UIAA

MATERIAL PERSONAL VIES FERRADES: ARNÈS
TIPUS: Escalada, escalada esportiva ialpinisme.
Regulables o no regulables. Integralsi accesori de pit.
Aconsellable arnès pelvic tpus C.
La Norma EN 12277 UIAA 105
Obligatori:
Arnês integral, nens i persones amb un
pas inferior a 45 Kg. Aixi com adults amb
un pes superior als 100 Kg.

Material Personal: VF
Caps d’ancoratge amb dissipadors d’energia.
EN 958 Equips d’alpinisme i escalada de disipació d’energia per us de viues ferrades.
Requisits de seguretat i metodes d’assaig.

MATERIAL PERSONAL VIES FERRADES: MOSQUETONS
Tipus de mosquetó:
B: Basic. Mosquetó basic per us normal.
H: HMS. Mosquetó principalment per l’ús del nus dinàmic.
(Halßmastwurfsicherung)
K: Klettersteig. Mosquetó per a via ferrada.
A: Anchor. Mosquetó per ancoratge específic.
T: Mosquetó de terminació, per mantenir la carrega amb una direcció
determinada.
Q: Quik Link. Mosquetó de tancament es el tipus maillon rapide.
X: “Tacha” o X de poca confiança. Per la seva menor resistència i us
limitat a politges i algun aparell de fre, ja que treballa molt be per la
seva forma oval. Mosquetó per carrega estàtica o semi estàtica.

TIPUS: K específics per a vies ferrades.

CE EN 12275 K
CE EN 12275 tipos K, B

TIPUS: B/H i altres per l’escalada.

CE EN 12275 B

CE EN 12275 B/H

PROGRESIÓ I SEGURETAT

SEGURETAT DURANT LA PROGRESSIÓ

GRADUACIONS VF
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ECEM ESCOLA DE MUNTANYA
PRESSUPOST VIA FERRADA D’ALINS - VALL FERRERA
Materials per a la construcció de la via ferrada. Capítol 01

Materials
Cable d’acer inox 12 mm
Graó metàl·lic amb rea de 16 mm
galvanitzat en calent ( ref PATE 300
Ancoratge per a línia de vida amb vareta
d’alta resistència de 16 mm inox ( ref CUA-16)
Ancoratge per a línia de vida amb vareta
d’alta resistència de 16 mm inox (anco 16)
Ancoratge per a línia de vida amb rea de 16 mm
(ref ANCO-16-REA)
Peu metàl·lic de 90 x 70 mm acabat galvanitzat
en calent ( ref PEU-90)
Tensor químic Petlz Bat’inox
Conjunt d, 1 escanya cables ½” inox
i 2 femelles cegues
Resina química
Absorbidor impacte ferrada Kasc Kong
Conjunt d’ancoratge parabolt de 10 mm i
plaquetes
Funda termoretràctil per a terminals cable

Quantitat Preu unitari
700 m
9,80 €

Total
6.860,00 €

150

6,90 €

1.035,00 €

50

16,20 €

810,00 €

25

6,20 €

155,00 €

25

7,45 €

186,25 €

20
14

4,25 €
21,00 €

85,00 €
294,00 €

250
30
20
60

6,30 €
18,70 €
16,95 €
1,00 €

1.575,00 €
561,00 €
339,00 €
60,00 €

8m

8,00 €
TOTAL
21% IVA
TOTAL

64,00 €
12.024,25€
2.525,09€
14.549,34€

ECEM ESCOLA DE MUNTANYA
PRESSUPOST VIA FERRADA D’ALINS – VALL FERRERA
Materials i eines. Capítol 02
Concepte
Extintor
Utilització trepant Makita
Utilització grup electrogen
Utilització cable elèctric 400 m
Utilització de cordes semiestàtiques 10mm
Sacs Big Bag
Lones PVC
Pintura
Pinzells
Dissolvent
Cartell treball d’obra
Utilització EPIS - treballadors
Broques variades de 12 mm a 20 mm
Utilització bidons 100l
Bidons i benzina per a grup electrogen

unitats
2
15
15
15
3
5
2
2
2
2
2
15
8
6
60 l

Preu unitats
25,00 €
7,75 €
7,30 €
4,00 €
76,60 €
8,00 €
12,50 €
16,00 €
3,75 €
5,50 €
7,50 €
9,00 €
20,00 €
5,00 €
1,3 €
TOTAL
21% IVA
TOTAL

Totals
50,00 €
116,25 €
109,50 €
60,00 €
229,80 €
40,00 €
25,00 €
32,00 €
7,50 €
11,00 €
15,00 €
135,00 €
160,00 €
30,00 €
78,00 €
1.099,05 €
230,80 €
1.329,85€

ECEM ESCOLA DE MUNTANYA
PRESSUPOST VIA FERRADA D’ALINS – VALL FERRERA
Senyalització cartells i registre. Capítol 03

Concepte
Marquesina:
Ubicada al poble d’Alins, a definir la seva ubicació.
Estructura amb fusta tractada amb sals ACQ en autoclau
(homologació UNE 21003) amb teulada de fusta a dues
aigües, composta de 3-4 làmines de 200 x 20 x 4 cm a
cada vessant i amb una alçada de 250 cm. Inclou:
transport i construcció de l’estructura
Cartell informatiu per a la marquesina: Cartell amb
informació de la ubicació de la via ferrada i informació
tècnica amb fotografies impreses. Cartell d’ alumini de
150 x 100 cm amb impressió a color sobre vinil. Inclou
transport col·locació i disseny.
Cartell informatiu instal·lat al peu de la via ferrada:
Cartell amb informació tècnica de seguretat. Cartell
d’alumini de 50 x 70 cm amb impressió a color sobre
vinil. Inclou: transport, col·locació i disseny.
Cartells indicació “VF”: Cartells d’indicació del camí
d’aproximació i descens, fabricats amb fusta tractada i
envernissada. Inclou: transport, col·locació i disseny.
4 cartells.
Bidó de registre de PVC: Bidó PVC hermètic amb llibre
de registre col·locat a l’últim ressalt de la via ferrada.
Inclou: Bidó i ancoratge fix.

unitats
1

€/unitats
1.493,50 €

Totals
1.493,50 €

1

650,00 €

650,00 €

1

220,00 €

220,00 €

4

20,00 €

100,00 €

1

35,00 €

35,00 €

TOTAL
21% IVA
TOTAL

2.498,50€
524,69 €
3,023,19€

ECEM ESCOLA DE MUNTANYA
PRESSUPOST VIA FERRADA D’ALINS – VALL FERRERA
Ma d’obra, dietes i assegurances. Capítol 04

Concepte
Preparatius material
Transport material i recepció helicòpter
Plantejament, muntatge de cordes i cable elèctric
Muntatge i equipament itinerari
Recollida i neteja
Allotjament i dietes
Assegurances obra RC i material
Quilometratge

unitats
2
1
3
21
1
75
1
1.600

€/unitats
825,00 €
825,00 €
825,00 €
825,00 €
825,00 €
30,00 €
675,00 €
0.30 €
TOTAL
21% IVA
TOTAL

Totals
1.650,00€
825,00 €
2.475,00 €
17.325,00 €
825,00 €
2.250,00 €
675,00 €
480,00 €
25.505,00 €
5.566,05 €
32.071.05€

PRESSUPOST VIA FERRADA D’ALINS – VALL FERRERA
Transport helicòpter. Capítol 05
Concepte
Helicòpter

unitats
2

€/unitats
1.000,00 €
TOTAL
21% IVA
TOTAL

Totals
2.000,00 €
2.000,00 €
420,00 €
2.420,00 €

ECEM ESCOLA DE MUNTANYA
PRESSUPOST VIA FERRADA D’ALINS - VALL FERRERA
RESUM CAPITOLS
Capítol 01.MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA VIA FERRADA

12.024,25 €

Cable d’acer inox 12 mm. Graó metàl·lic amb rea de 16 mm galvanitzat en calent (ref PATE 300)
Ancoratge per a línia de vida amb varetad’alta resistència de 16 mm inox (ref CUA-16).
Ancoratge per a línia de vida amb vareta d’alta resistència de 16 mm inox (anco 16)
Ancoratge per a línia de vida amb rea de 16 mm (ref ANCO-16-REA). Peu metàl·lic de 90 x 70
mm acabat galvanitzat en calent (ref PEU-90). Conjunt d’1 escanya cables ½” inox i 2 femelles
cegues. Resina química. Absorbidor impacte ferrada Kasc Kong. Conjunt d’ancoratgeparabolt de
10 mm i plaquetes. Funda termoretràctil per a terminals cable.

Capítol 02. MATERIALS I EINES

1.099,05€

Extintor. Lloguer trepantsMakita. Lloguer grup electrogen.Lloguer cable elèctric 400 m. Lloguer
bidons 100l. Sacs Big Bag. Lones PVC. Pintura. Pinzells. Dissolvent. Cartell treball d’obra. Lloguer
EPIS – treballadors. Broques de 20 mm. Benzina per a grup electrogen

Capítol 03. SENYALITZACIÓ – CARTELLS –REGISTRE

2.498,50 €

Marquesina:
Ubicada al poble de Barruera, a definir la seva ubicació. Estructura amb fusta tractada amb sals
ACQ en autoclau (homologació UNE 21003) amb teulada de fusta a dues aigües, composta de 34 làmines de 200 x 20 x 4 cm a cada vessant i amb una alçada de 250 cm. Inclou: transport i
construcció de l’estructura
Cartell informatiu per a la marquesina: Cartell amb informació de la ubicació de la via ferrada i
informació tècnica amb fotografies impreses. Cartell d’ alumini de 150 x 100 cm amb impressió
a color sobre vinil. Inclou transport col·locació i disseny.
Cartell informatiu instal·lat al peu de la via ferrada:
Cartell amb informació tècnica de seguretat. Cartell d’alumini de 50 x 70 cm amb impressió a
color sobre vinil. Inclou: transport, col·locació i disseny.
Cartells indicació “VF”: Cartells d’indicació del camí d’aproximació i descens, fabricats amb fusta
tractada i envernissada. Inclou: transport, col·locació i disseny. 4 cartells.
Bidó de registre de PVC: Bidó PVC hermètic amb llibre de registre col·locat al final de la via
ferrada. Inclou: Bidó i ancoratge fix.

Capítol 04. MA D’OBRA, DIETES I ASSEGURANCES

25.505,00 €

Preparatius material. Transport material i recepció helicòpter. Plantejament, muntatge de
cordes i cable elèctric. Muntatge i equipament itinerari. Recollida i neteja.Dietes. Assegurances
obra RC i material. Quilometratge.

Capítol 05. TRANSPORT HELICÒPTER

2.000,00 €

Helicòpter

SUMA 43.126,80 €
IVA 21%
TOTAL

9.056,63 €
52.183,43 €

El present pressupost no inclou permisos d’obres, permís mediambiental i d’altres permisos o
gestions no contemplades en el pressupost. Validesa 18 mesos.
El Pont de Suert 10 desembre 2019

