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1. TÍTOL DEL PROJECTE
DINAMITZACIÓ TERRITORIAL DEL MUNICIPI D’ALINS (ANUALITATS 2018-2019)
Condicionament del equipament del Refugi del Gall Fer per a la millora del servei.

2. DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI
2.1. Abast territorial

El projecte es desenvolupa al terme municipal d’Alins, a la comarca del Pallars Sobirà i
província de Lleida.

Imatge 10. Dades de l’IDESCAT, juliol 2019.

Segons dades de l’IDESCAT, el terme municipal d’Alins situat a alta muntanya té una superfície
de 183,19 km2. Com es pot veure a l’ imatge superior
superio el terme municipal està a la part superior
dreta de la comarca del Pallars Sobirà, delimitant al sud-est amb l’Alt Urgell, al est amb
Andorra i al nord-est amb França.

2.2. Característiques demogràfiques

En aquest apartat es detallen les característiques demogràfiques del terme municipal d’Alins.
Tenint en compte les dades d’IDESCAT, el total de població a l’any 2017 era de 286 habitants,
distribuïts en 7 nuclis de població.
La densitat de població d’aquest municipi segons dades
dades de l’IDESCAT a l’any 2017 era de 1,6
2
hab./km . Es tracta d’un territori amb densitat de població baixa.

2.3. Característiques del territori
El municipi d’Alins és el segon terme municipal més extens de la comarca del Pallars Sobirà. Aquest
compta amb set nuclis de població;Ainet de Besan, Alins, Araós, Àreu, Bescan, Norís i Tor.
El municipi d'Alins està format per la vall Ferrera i la vall de Tor. La mà de l’home ha anat modelant
la vall Ferrera al llarg de la seva història amb els seus pobles rústics plens d’història, plens d’art
romànic, amb al seva gent, les tradicions, els costums,
costums, la ramaderia, el ferro, els seus boscos, la
fusta i el turisme, entre altres. Tot plegat fa que la vall Ferrera sigui una vall única, amb el seu propi
tarannà i amb una tradició encara ben viva.

A banda, gaudeix d'una gran tradició excursionista i muntanyenca, i s’hi practiquen gran varietat
d’esports, entre els que s’hi destaquen l’esquí de muntanya i l’escalada, així com el senderisme.
Aquesta varietat turístiques fa de la Vall Farrera un atractiu turístic
turístic per gran varietat d’amants de
l’esport a l’aire lliure i la natura.
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Entre la comarca del Pallars Sobirà (al final de la Vall Farrera i de la ribera del Sotllo) i el
departament francès d’Arieja, s’hi troba la Pica d’Estats, de 3.143 m, que és el sostre de
Catalunya. Però hi ha d’altres cims importants: el Monteixo (2.905 m), el Baborte (2.938 m), el
Salòria (2.789 m), el Norís (2.834 m), etc. A més, hi ha també molts estanys (Sotllo, Baborte,
Baiau) i refugis com el Vallferrera (FEEC), el de Baborte (UEC),
(UEC), el de Baiau (FEEC) i el refugi del
Gall Fer.
Dos dels grans atractius turístics del municipi són el Parc Natural de l’Alt Pirineu, i les pistes
d’esquí nòrdic del Bosc de Virós.El
Virós.El nucli de l’estació es troba situat en el refugi del Gall Fer,
d’antiga construcció, a 6km de les Bordes de Virós i a 13km del centre urbà d’Alins.

3. CONTRIBUCIÓ A L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL
El projecte de Dinamització territorial del municipi d’Alins. Condicionament del equipament del
Refugi del Gall Fer per a la millora del servei,forma part del Pla estratègic de les estacions
d’esquí nòrdic de Catalunya, redactat el maig del 2011 per l’IDAPA (Institut per al
Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran).
L’estació d’esquí nòrdic del Bosc de Virós, al municipi d’Alins, forma part d’aquest pla
estratègic.

Imatge 2:Imatge de les estacions d’esquí nòrdic que formen part del Pla estratègic.

Tal i com es menciona a l’ introducció d’aquest document, la realitat de les estacions depassa
l’àmbit estricte dels esports de neu, atesa la importància d’aquest recurs com a factor de
desenvolupament del territori, que ha de ser entès en part com a objecte de reconversió per a
la pràctica de l’esquí de fons i en part com a espai inèdit on cercar noves oportunitats per a la
creació d’activitats econòmiques que reverteixin en el benestar de la població local, des d’una
perspectiva integral de sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
El pla d’acció, respon a sis línies estratègiques bàsiques formulades. Tres d’aquestes estan
estretament relacionades amb el projecte de “Condicionament
“Condicionament del Refugi del Gall Fer per a la
millora del servei”
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-

La líneaestratègicanúmero 1 – Acreditació de les estacions com a referents d’una
oferta de qualitat, la qual vol millorar els serveis, les infraestructures bàsiques i
equipaments de les estacions.

-

La línea estratègicanúmero 2 –Desenvolupament econòmic a través de les
singularitats locals,la qual vol incrementar el número d’usuaris i visitants a través de la
promoció i comercialització de les activitats que es realitzen a les estacions i municipis
mitjançant una oferta integrada que connecti les estacions amb la resta del territori i
totes aquestes entre si. D’aquesta manera, la finalització de l’edifici en construcció al
refugi ajudarà a generar diferents tipus d’activitats que donin valor al territori i
connectin l’estació amb la resta del municipi, amb la creació de productes turístics
(esdeveniments a les estacions, tematització i integració dels serveis i recursos locals).

-

La línea estratègicanúmero 6 – Enfortiment del teixit social dels municipis, el qual vol
afavorir la regeneració demogràfica dels municipis.

En la línea de Pla d’acció específica de cada estació, el Bosc de Virós (on s’emplaça en refugi
del Gall Fer) destaca per ser una de les estacions de la Mancomunitat que es troba més lluny de
reunir les condicions òptimes per a ser un factor determinant per al desenvolupament turístic
local. És per això que resulta necessari realitzar-hi un conjunt d’inversions que permetin
convertir-lo en un potencial turístic per la zona.
Dins de les prioritats del Pla d’acció, hi apareixen els punts de Definició i delimitació de les
futures zones d’ampliació, en el marc del pla d’inversions, amb reserva d’espais i ordenació
normativa de les zones i el dediversificació amb la creació de noves ofertes de serveis i
activitats a les estacions d’esquí nòrdic (parcs de neu, gossos, raquetes, trineus, senderisme,
BTT, natura, astronomia, educació ambiental, tallers, ....). Seguint amb aquestes línies, el
condicionament del segon edifici del refugi del Gall Fer contribueix en la creació de nova oferta
de serveis, delimitant i condicionant una zona de magatzem on poder albergar tots aquells
elements necessaris per a donar un bon servei tant a l’estació com al refugi. En aquesta
edificació s’hi tancarà la màquina xafaneus i s’hi ubicarà la caldera per al servei d’aigua calenta,
entre d’altres.
En resum, es creu que aquest projecte forma part del Pla estratègic de les estacions d’esquí
nòrdic de Catalunya, ja que el condicionament del segon edifici del Refugi del Gall Fer,
augmental’ infraestructura d’instal·lacions i serveis mínims per al correcte funcionament del
refugi. Aquestdóna potencial al’indret i aconsegueix la dinamització socioeconòmica del
municipi i de la Vall Farrera, invertint les tendències demogràfiques negatives.
Així doncs, atenent a la base 7.2. dels Criteris de Valoració Comuns per a tots els projecte, el
projecte s’emmarca dins d’una estratègia de desenvolupament territorial aprovada per
l’òrgan competent.
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4. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE
4.1. Objecte

El present document es redacta amb l’objecte de definir tècnica i econòmicament les obres
necessàries per tal de dur a terme l’actuació d’inversió DINAMITZACIÓ TERRITORIAL DEL
MUNICIPI D’ALINS, consistents en el condicionament dels equipaments del Refugi del Gall Fer
per la millora del servei, dins del terme municipal d’Alins,al Pallars Sobirà i província de Lleida.
Les actuacions consisteixen en el condicionament d’una edificació semiconstruïda d’ús exclusiu
per al refugi com a zona d’emmagatzematge i col·locació dels serveis necessaris per al bon
funcionament d’aquest indret. El projecte està format per una única actuació.
Els treballs que contempla el projecte volen donar un valor afegit al municipi d’Alins i al seu
equipament públic per tal d’afavorir l’equilibri del territori.
Aquesta actuació contempla la millora dels serveis i l’oferta pública del Refugi del Gall Fer. Les
actuacions permeten potenciar aquest atractiu turístic i dinamitzador de la zona.
4.2. Promotor

El promotor de les obres es l’Ajuntament d’Alins, amb adreça postal a la Plaça de l’Ajuntament,
s/n i codi postal 25576 d’Alins, comarca del Pallars Sobirà i província de Lleida.
4.3. Tècnic redactor

El tècnic redactor d’aquesta memòria és el senyor Marc Guillén Casal com a Enginyer Tècnic
d’Obres Públiques amb número de col·legiat 10.538, en representació de l’empresa Enginyeria
Sortec, S.L. situada a l’Avinguda Comtes de Pallars, 20 25560 de Sort (Lleida).
4.4. Emplaçament

El projecte s’emplaça les instal·lacions del Refugi del Gall Fer, centre de l’estació d’esquí nòrdic
Bosc de Virós, dins del terme municipal d’Alins, a la comarca del Pallars Sobirà. Seguidament es
pot veure la ubicació;

Edifici en
n construcció

Edifici Principal

Imatge 2.Ortofotodel refugi del Gall Fer. Institut Cartogràfic i geològic de Catalunya. Juliol 2019.
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El refugi del Gall Fer, situat a 1690m d’altura es troba dins al Parc Natural de l’Alt Pirineu, a la
Vall Farrera, concretament al Bosc de Virós, en un dels boscos de muntanya més extensos i
ben conservat de Catalunya, on poder gaudir
gaudir de la natura en estat pur i d’una gran riquesa a
nivell de flora i fauna. Actualment el refugi serveix d’equipament de l’estació hivernal de VirósVall Farrera durant l’hivern, i com a refugi de muntanya durant l’estiu, ja que és el punt de
partida de nombrosos itineraris de senderisme, com per exemple; la ruta del ferro pirinenc on
camines pels indrets on es realitzava l’extracció del mineral del ferro, o la ruta de La Serra
d’Erta on es viatja per un paisatge únic entre les trinxeres amagades pel bosc que es van
construir durant la Guerra Civil.
Aquest equipament de titularitat municipal situat en un indret turístic i espai natural, obert al
públic durant tot l’any, essent una infraestructura que dóna un servei i es converteix en un
indret generador de turisme, de treball i d’activitat.
4.5. Estat actual

En l’actualitat el refugi de muntanya del Gall Fer, compta amb un edifici principal dividit en dos
plantes, i d’un altre edifici en construcció que actualment fa la funció de pàrquing de la
màquina per a xafar neu i la zona de calderes per l’aigua calenta. Aquests dos edificis es poden
veure en l’ imatge següent;

EDIFICI EN CONSTRUCCIÓ

E
EDIFICI
PRINCIPAL

Imatge 3. Imatge del refugi del Gall Fer.

En l’edifici principal hi trobem gran part de les instal·lacions del refugi: zona de dormitori, una
sala menjador, una cuina i una sala de lloguer d’esquís i raquetes de nou.
En l’edifici en construccióés on es projecta l’actuació d’aquesta memòria. L’edifici no es troba
acabat i està actualment dividit en tres zones, una de les quals no compta amb cap tipus de
cobert.
Aquesta primera zona sense cobert, té entrada pròpia sense tancaments practicables i
s’utilitza actualment pel estacionament de maquinària de l’estació, com ara la màquina de la
neu, la qual queda desprotegida davant de les inclemències meteorològiques.
Seguidament s’hi troba una segona zona, la qual també té entrada pròpia des de l’exterior, la
qual tampoc disposa de fusteries de tancament. Aquesta si que disposa de cobert i actualment
s’utilitza com a magatzem.
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Per últim, una tercera sala també amb cobert,en la qual s’accedeix des de la segona sala del
magatzem.En aquesta s’hi ubica el dipòsit d’inèrcia, l’aigua calenta sanitària i la caldera.
Per altra banda, la paret estructural de blocs de formigó no disposa de revestiments, fent que
quedin exposats a les inclemències meteorològiques i s’acceleri la seva degradació. A més a
més, el fet de no disposar de cap revestiment, l’impacte visual i ambiental del mur de formigó
en l’entorn de naturalesa és alt.

4.6. Definició de les actuacions
4.6.1.

Tipologia d’actuació d’inversió

Atenent a la base 7.3. dels Criteris de Valoració Específics el projecte s’emmarca dins d’una
inversió de la tipologia següent;
Condicionament del equipament del Refugi del Gall Fer per a la millora del servei.
Actuacions d’inversió en equipaments de titularitat municipal amb incidència a la
prestació de servei a la ciutadania(Apartat b) – Actuacions en serveis mínims i
obligatoris)

Seguidament, es detalla en que consisteix la millora i quins són els resultats esperats.

4.6.2.

Justificació

La justificació de les actuacions d’ampliació del refugi del Gall Fer són conseqüència de la
necessitat de cobrir les mancances de les instal·lacions actuals.
El refugi del Gall Fer és un indret amb alt potencial que actualment es troba desaprofitat.
Les instal·lacions de l’estació no són les òptimes, té poc potencial d’aprofitament turístic
per manca d’oferta. Això fa que tingui dificultat de competir amb altres indrets de la zona
per la manca de recursos en el seu equipament, provocant un desequilibri territorial
diferenciat.
Per a que aquest equipament es desenvolupi i es converteixi en un espai generador
d’activitats i potenciador del turisme amb repercussió directa en benefici a la Vall, s’hi ha
de realitzar inversions.
La finalització de l’edifici permetria albergar de forma funcional els serveis i la maquinària
necessaris per al correcte funcionament tant del propi refugi com de l’estació en general.
Els treballs per al condicionament de l’edifici permetran millorar aquest servei considerat
mínim i obligatori per la seva situació i característiques, és a dir, es considera que disposar
d’un espai degudament condicionat per al seu ús com a magatzem, tancament de la
màquina xafaneus i per albergar el sistema d’aigua calent, és imprescindible i una
infraestructura mínima per al correcte funcionament del refugi, atès que es troba allunyat
dels nuclis de població i les inclemències meteorològiques condicionen l’accessibilitat.
La transformació d’aquest important potencial es planteja amb una visió integral del
territori, el qual pot esdevenir punt de referència per a la difusió dels valors del territori,en
un punt de trobada per a públics diversos coincidents en l’estima per als valors naturals i
socioculturals dels Pirineus.
DINAMITZACIÓ TERRITORIAL DEL MUNICIPI D’ALINS (ANUALITATS 2018-2019)
Condicionament del’equipament del Refugi del Gall Fer per a la millora del servei.
Pàgina 7 de 11

4.6.3.

Resultats esperats

Mitjançant la construcció d’aquest equipament es vol consolidar l’oferta turística de la
zona. La funció de l’estació de Bosc Virós, a mig termini i des de la perspectiva del turisme
local, ha de ser la d’atraure públic mitjançant una oferta de qualitat. Oferta d’esquí nòrdic i
activitats a la neu a l’hivern, i la resta de l’any, l’estació ha de ser un punt més per a la
pràctica d’activitats relacionades amb la natura, connectat amb la resta de punts d’interès
del territori.

4.7. Descripció dels treballs a realitzar

En el següent apartat es detallen les actuacions a realitzar, les quals poden consultar-se més
detalladament en el Pressupost del projecte, annex amb aquesta memòria.
•

TREBALLS PREVIS
Els treballs consisteixen en el desmuntatge integral de la coberta existent per al seu
posterior aprofitament.

•

ESTRUCTURA
Elevació del tancament exterior format per paret estructural de blocs de formigó
foradats, reomplerts de formigó,fins a alçada necessària. Col·locació de cèrcol
perimetral de formigó.

•

COBERTA
Col·locació de bigues (comunera, sabateres i ventresques) i de les biguetes (cabirons).
Coberta composta dels següents elements: tauler hidròfug de 17mm d’espessor, clavat
sobre estructura de fusta, aïllament tèrmic amb plaques de llana mineral de llana de
roca de 12cm d'espessor, col·locades amb fixacions mecàniques amb enllatat de fusta
de pi de 100x120mm, barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48
g/m2, tauler hidròfug de 17mm d’espessor i llosa de pissarra punta de pala de qualitat
alta sobre sostre inclinat, i ganxos per retenció de la neu amb una quantitat de 1 ganxo
per cada 1,5m2 de coberta. Les actuacions en coberta també inclouen la col·locació de
canal i baixant.

•

REVESTIMENTS EXTERIORS
Aquest capítol inclou el revestiment de paret estructural exterior amb aplacat de
pedra del país i l’aïllament. Aquest acabat es realitzarà en les parets situades als límits
Nord i Oest.

•

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Es contempla la instal·lació elèctrica interior d'un edifici destinat a equipament públic.
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4.8. Valoració econòmica
4.8.1.

Pressupost

A continuació es detalla el pressupost del projecte “Dinamització territorial del municipi
d’Alins. Condicionament de l’equipament del Refugi del Gall Fer per a la millora del servei”.
Aquest es troba més detallat a l’aparat Pressupost annex a la Memòria.
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ...........................................

34.724,63 €

13% Despeses Generals sobre 34.724,63 € ...............................................

4.514,20 €

6% Benefici Industrial sobre 34.724,63 € ....................................................

2.083,48 €

SUBTOTAL

41.322,31 €

21% IVA sobre 41.322,31 € ..........................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE ...........................

8.677,69 €

50.000,00 €

El pressupost d’execució material del present projecte ascendeix a la quantitat de
34.724,63 euros (TRENTA QUATRE MIL SET CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTATRES CÈNTIMS).
El Pressupost d’Execució per Contracte, inclòs l’I.V.A., és de 50.000,00 euros (CINQUANTA
MIL EUROS)
D’aquest pressupost d’execució per contracte, la quantitat de 41.322,31 euros correspon a
obra pròpiament dita i la resta, és a dir, 8.766,69 euros, a l’impost sobre el valor afegit
(IVA), al tipus vigent del 21%.
4.8.2.

Fonts de finançament

L’import d’aquest projecte es té la voluntat de finançar mitjançant fonts propis de
l’ajuntament i amb el present ajut sol·licitat al Departament de Presidència (Subvenció per
a la dinamització territorial 2018-2019).

DINAMITZACIÓ TERRITORIAL DEL MUNICIPI D’ALINS (ANUALITATS 2018-2019)
Condicionament del’equipament del Refugi del Gall Fer per a la millora del servei.
Pàgina 9 de 11

5. CALENDARI PREVIST DE DESENVOLUPAMENT DE LES ACTUACIONS
Es considera que el termini adequat, per l’execució de les obres anteriorment descrites serà
com a màxim de TRES MESOS, comptant a partir de l’inici d’aquestes.

L’obtenció del termini total d’execució de les obres, definides en aquest projecte, s’ha basat en
les següents premisses:
 El conjunt de les obres s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats.
 Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats en la justificació de preus, o un
múltiple dels mateixos.
 S’han considerat jornades de vuit (8) hores, i mesos de vint (20) dies laborables.
Els diagrames s’han programat prenent com activitats les unitats d’obra més importants.

Seguidament s’adjunta el diagrama de barres corresponent;
MES 1

TEMPS
SETMANA
1

ACTIVITAT

SETMANA
2

SETMANA
3

MES 3

MES 2
SETMANA
4

SETMANA
1

SETMANA
2

SETMANA
3

SETMANA
4

SETMANA
5

SETMANA
6

SETMANA
7

TREBALLS PREVIS
ESTRUCTURA
COBERTA
REVESTIMENTS EXTERIORS
INSTAL·LACIONS I SERVEIS
SEGURETAT I SALUT

6. DOCUMENTS DEL PROJECTE
Els documents que s’adjunten la Sol·licitud de subvenció per a la dinamització territorial per als
anys 2018 – 2019 són els següents;
•
•
•

Document Número 01. Pressupost i Fonts de finançament.
Document Número 02. Memòria valorada (el present document).
Document Número 03. Documentació tècnica (Plànols de les actuacions).
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SETMANA
8

7. CONCLUSIONS
Tal com s’ha anat desenvolupant en cadascun dels apartats d’aquesta memòria, l’Ajuntament
d’Alinsvol donar valor al territori ampliant les instal·lacions del refugi de muntanya del Gall Fer,
de titularitat municipal, per tal de potenciar aquest indret com a punt de trobada en un zona
d’alta muntanya privilegiada, on es pugui realitzar activitats diverses; tallers, sessions
formatives o informatives, punt de reunió, entre altres.
El Pressupost d’Execució Material puja la quantitat de 41.322,31€ correspon a obra
pròpiament dita i la resta, 8.677,69 euros, a l’impost sobre el valor afegit (21% IVA al tipus
vigent).
Com a resultat de les actuacions incloses en el present projecte, s’esperen obtenir, entre
d’altres, els següents resultats:
•

•
•
•

Disposar d’una zona degudament coberta que permeti albergar la maquinària i el
serveis mínim corresponent a l’aigua calenta, així com una zona de magatzem, en un
indret allunyat del nucli de població on aquest equipament resulta indispensable per al
correcte funcionament del refugi del Gall Fer.
Contribuir al desenvolupament econòmic millorant la prestació de servei als usuaris.
Contribuir amb la dinamització del territori de muntanya garantint equipaments
funcionals.
Frenar el decreixement poblacional, atraient població i aconseguint que decaigui el
volum de persones que marxen del municipi.

Amb tot el que s’ha exposat anteriorment, es dóna per acabada la present memòria, que
juntament amb la resta de documents que integren el present document, es considera
suficient la informació per definir-ne les actuacions, i per tant es posa a disposició dels
Organismes competents per la seva aprovació, i posterior tramitació.
Refugi del Gall Fer,a juliol de 2019

L’Autor del document,

Marc Guillén Casal
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Col·legiat Núm. 10.538
ENGINYERIA SORTEC, S.L.

DINAMITZACIÓ TERRITORIAL DEL MUNICIPI D’ALINS (ANUALITATS 2018-2019)
Condicionament del’equipament del Refugi del Gall Fer per a la millora del servei.
Pàgina 11 de 11

