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PRESENTACIÓ 
 
El present document de Diagnosi i Memòria Tècnica del sector de l’Espai d’Interès Natural de 

l’Ardenya-Cadiretes (d’ara endavant EIN) és redacta per encàrrec de la Diputació de Girona 

i dins el Pla de Serveis d’assistència en matèria de conservació del patrimoni natural. 

Aquesta es cenyeix a l’àmbit territorial del municipi de Santa Cristina d’Aro que forma part 

de l’EIN de l’Ardenya-Massís de Cadiretes. 

Aquesta Memòria Tècnica i diagnosi es centra en la gestió de l´ús públic i per tant, inclou 

dues parts diferenciades: 

A. Part I. Diagnosi i caracterització de les principals problemàtiques derivades de l’ús públic. 

Inclou: 

1. Una breu descripció de l’espai i dels sistemes naturals que el conformen, identificant 

els principals valors naturals presents i el seu estat de conservació 

2. Una valoració de la situació actual, identificant i caracteritzant les principals amenaces 

i debilitats presents a l’espai, com també els principals riscos de degradació 

3.  I la delimitació i caracterització d’aquelles zones més sensibles, així com la seva 

jerarquització d’acord amb la presència de valors naturals i estat de conservació 

4. Definició de mesures i actuacions concretes per a resoldre, minimitzar i/o pal·liar les 

principals problemàtiques detectades 

B. Part II. Memòria valorada 

Inclou l’estat d’amidaments per a cada una de les actuacions proposades, la definició dels 

preus unitaris i el cost total per de cada mesura i per tant, per a partides pressupostaries, 

i el pressupost total. 

Aquesta darrera part s’estructurarà en format de Memòria Valorada i s’estructurarà amb 

l’objectiu de poder-se presentar a la línia d’ajuts oberta també per la Diputació de Girona: 

“Subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural 

per a Consorcis gestors d'espais d'interès natural i Ajuntaments”. 
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OBJECTIUS 
 

D’acord amb allò establert anteriorment, els principals objectius del present document 

són: 

a) Caracteritzar l’actual ús públic del sector de l’EIN inclòs dins el TM de Santa Cristina 
d’Aro i problemàtiques associades. 

b) Definir estratègies de regulació de l’ús públic. 

c) I amidar i pressupostar actuacions concretes de regulació de l’ús públic d’acord amb 

l’estat de conservació de l’EIN, els valors naturals que aquest alberga i les estratègies 

de regulació de l’ús públic. 

 

Alhora els objectius específics i vinculats amb l’ordenació i regulació de l’ús públic són: 

- Indentificar i caracteritzar d’acord amb el seu ús i funcionalitat, l’actual xarxa de 

camins d’ús públic del municipi que transcorren per dins de l’EIN, especialment aquells 

que permeten accedir als indrets de màxim interès per a la conservació dels valors 

naturals presents. 

- Indentificar totes les zones accessibles dins de l’EIN. 

- Determinar els accessos més problemàtics. 

- Identificar i cartografiar les àrees de màxim interès natural. 

- Establir mesures de regulació de l’accés motoritzat, senderisme, cicloturisme (BTT) i 
altres activitats esportives, com p.e. l’escalada o les curses esportives. 

- Identificar aquelles zones que requereixen de senyalització indicativa i informativa, i 
alhora determinar-ne el contingut. 

- I establir mesures directes de regulació de l’ús públic. 
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1. BREU DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI 
 
El Massís de les Cadiretes o d'Ardenya és un espai natural format per petites elevacions de 
relleu granític. Els vessants marítims d'aquest massís baixen de forma sobtada fins el mar 
amb una costa rocosa alta i escarpada, molt abrupta i sotmesa a la dinàmica de les aigües 
marines. En el seu conjunt, aquest massís constitueix una àrea natural de valors geològics, 
botànics i paisatgístics excepcionals. 
 

Geològicament, destaquen les diferents formes de les roques granítiques existents com els 
afloraments granítics d’excepció i els blocs granítics modelats pels agents erosius que han 
donat com a resultat formes molt curioses com les de Pedralta, doms, turons de blocs, 
castells rocosos, torres rocoses, pilars de roca; o formes menors convexes (microbonys, 
nerviacions, espeleotemes...), menors planes (Peles de ceba, Esquerdes poligonals...) i 
menors còncaves (cassoletes d’erosió, finestres, canals, canaleres i estries). 
 
El paisatge vegetal és plenament mediterrani i es situa de ple dins del domini de la sureda 
(Quercetum ilicis galloprocinciale suberetosum). El territori és ocupat en gran part per les 
brolles silicícoles (Cisto-Lavanduletea) i les pinedes. Presenta un notable interès biogeogràfic 
i conté diverses particularitats tant florístiques com fitosociològiques. Cal destacar la 
presència d'àrees notables per llur riquesa en espècies boreals, envoltades per una vegetació 
plenament mediterrània. La influència centreeuropea i atlàntica també es reflecteix en els 
fondals i obacs humits, on hi ha boscos de ribera com les vernedes (Lamio-Alnetum), 
avellanoses amb blechnum (Polysticho-Coryletum subas. Blechnetosum), castanyedes i 
bosquines de llorers (Osmundo-Lauretum). La presència d'aquests elements 
extramediterranis en un espai plenament mediterrani li dóna un remarcable interès com a 
centre relictual d'espècies d'afinitats atlàntiques que, temps enrere, devien ésser 
àmpliament representades en aquestes contrades. 
 
La fauna terrestre és típicament mediterrània amb algunes comunitats de predadors ben 
estructurades i on es poden trobar ocells rapinyaires diürns, diverses espècies de carnívors, 
a més d’espècies nidificants força rares a Catalunya. 
 
La línia litoral presenta també un notable interès amb biocenosis marines característiques 
dels trams de costa rocosa alta, fortament batuda i d'aigües fondes i netes, amb penya- 
segats i comunitats de Limonium sp., illots, freus, cales amb platges de sorra, grava o blocs 
arrodonits. Els sistemes marins són representatius de la zona de la costa brava sud, amb una 
influència molt atenuada del Golf de Lleó, és a dir, unes aigües encara fredes però amb molta 
menys matèria orgànica en suspensió i una major transparència de l'aigua, la qual cosa 
facilita la dominància algal fins els 60 m de fondària. Són de gran interès els fons de grapissar 
i els blocs coral·lígens de fondària, ben diferents paisatgísticament dels que trobem a les Illes 
Medes.. 
 
A més, caldria destacar que l’espai es situa dins una Àrea d’Importància per a la 
Herpetofauna Espanyola (AIHC) amb el nom de “Estanques de Riudarenes/Sils (codi 17/1, 
capítol VIII del Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España)”. 
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1.2. SINTESI DE LES PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS 
 
L’espai destaca, d’una banda, per a la seva singularitat geològica, biològica i paisatgística i 
de l’altra, pel fet de situar-se dins d’una àrea de la costa catalana de bellesa excepcional i de 
la qual, actualment, només resten petits fragments relictuals. 
 
Presenta l'interès de mantenir una àrea extensa de la costa catalana de grans valors 
paisatgístics i naturals, amb indrets de gran bellesa i amb molt bon estat de conservació. 
Destaca la singularitat geològica i paisatgística d'algunes formacions característiques del 
massís, així com una notable presència d'elements extramediterranis (eurosiberians i 
atlàntics) dins un espai plenament mediterrani, fet que configura un remarcable interès com 
a centre relictual d'espècies d'afinitats atlàntiques. Cal remarcar la presència de diverses 
espècies de la flora endèmiques i rares a Catalunya. Entre aquestes cal destacar les següents: 
Drosera rofundifolia, Potamogeton polygonifolius, Hyperícum elodes i Sphagnum subnitens. 
 
L’espai també engloba petits pradells de teròfits, els quals apareixen a les clarianes de les 
brolles, i petites cavitats humides temporalment, amb presència hàbitats associats de gran 
interès, com Helianthemion guttati, Isaetion, Nanaeyperion flaveseentis. Aquestes a la 
vegada són riques amb petites espècies interessants i força rares al país com l’Ophioglossum 
lusitanicum, Isoetes duriei, Cicendia filiformís, Cyperus flavescens, etc. Destaca també, la 
presència d'algunes espècies mediterrànies endèmiques d'àrea més o menys reduïda i que 
no es retroben enlloc més de Catalunya, com la Teline finifolia i Iberis linifolia subsp. dunalii. 
 
Una altra zona de notable interès natural és la vall del Ridaura, on hi divergeixen diverses 
rieres amb diferents tipus de comunitats vegetals d’alt interès biològic, com els boscos de 
ribera atlàntics i les avellanoses. Dins el sector es troben poblaments molt importants 
d’Osmunda regalis, i en determinades basses esplendoroses comunitats de Potamogeton 
polygonifolius. També hi apareixen valuoses poblacions de Drosera rotundifolia i una 
població de la raríssima Exaculum pusillum i de la molsa Anthoceros punctatus, considerada 
molt rara al conjunt de Catalunya. Dins aquest mateix sector hi apareix la brolla de bruc 
vermell (Erica cinerea) espècie més pròpia de l’alta muntanya. Finalment cal destacar la 
presència de molleres amb Orchys laxiflora i la verneda (Lamio-Alnetum), destacable per la 
seva qualitat i les plantes eurosiberianes que la conformen: Lilium martagon, Anemone 
nemorosa, etc. 
 
La línia litoral presenta un notable interès amb biocenosis marines característiques dels 
trams de costa rocosa alta fortament batuda i d'aigües fondes i netes, i on destaca el fons de 
grapissar i els blocs coral·lígens de fondària ben diferenciats d'altres espais marins. 
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1.3. INFRAESTRUCTURA ACTUAL VINCULADA AMB L’ÚS PÚBLIC 
 
En relació a l’ús públic, cal destacar els següents aspectes: 
 
1.- Presència d’itineraris senyalitzats 
 

L’espai inclou diversos senders i camins els quals són, majoritàriament, senyalitzats. També 
hi ha camins que s’han anat obrint de forma regular en funció dels diferents IOF.  
 
Entre els principals senders cal destacar el sender GR-92 que travessa de nord a sud tota la 
unitat i és molt freqüentat. Aquest ofereix dues variants: una que discorre a primera línia de 
costa i una altra que prové del massís de les Gavarres. Els dos itineraris s’unifiquen a l’entorn 
de Pedralta.  
 
Destaca també, la xarxa de camins degudament senyalitzats que creuen de forma 
sistemàtica la totalitat del massís. Corresponen, tant a rutes de senderisme (visita de 
dòlmens, ermites, castells, masies fortificades, platges i cales, ...), com rutes de BTT. 
Aquestes darreres han estat senyalitzades pels consells comarcals de la Selva, Gironès i Baix 
Empordà i permeten mantenir una connexió oberta entre els diferents municipis que formen 
part de l’EIN. Aquesta senyalització, majoritàriament, es troba regulada d’acord amb el disseny 
del Manual Tècnic de Senyalització dels ENP i de Turisme de Catalunya. 
 

Entre les rutes de petit i mitjà recorregut, cal fer esment el sender de Carcaixells d’en Dalmau 
i del Montclar. En aquest darrer enclavament, cal destacar la presència d’una ruta equipada 
amb ponts, cadenes i cordes que permet accedir als Carcaixells d’en Dalmau i que és 
altament freqüentada ja que actua com a via ferrata. 
 
Finalment, hi ha diferents pistes forestals que permeten l’accés i la mobilitat per dins l’espai. 
Aquestes formen part de la infraestructura bàsica per a la prevenció, extinció i lluita contra 
els incendis forestals. Es troben degudament senyalitzades i permeten l’accés als diferents 
dipòsits d’aigua segons els PPIF. 
 
A més de tots aquests itineraris, l’espai també es troba creuat per altres senders, identificats 
com a PR (PR C-101 i PR C-102) i senders locals (SL), a més de tota un altre conjunt de corriols 
i camins oberts per altres finalitats i utilitzats de manera espontània.  
 

2.- Retolació/Senyalètica 
 

El gran nombre de camins, senders i corriols també ha comportat que s’hagin implantat dins 
l’EIN un bon nombre de cartells informatius. Aquests fan referència a les característiques 
generals de l’EIN, els diferents valors naturals, paisatgístics i arqueològics, així com també, a 
la presència dels diferents elements d’interès concrets.  
 
En punts concrets dels camins de ronda (principalment en les zones on hi han miradors), 
rutes de BTT i de senderisme, la retolació i els diferents elements informatius es troben en 
mal estat o segueixen models totalment diferents, essent els de Turisme de Catalunya i els 
que segueixen el Manual Tècnic de Senyalització dels EIN, els més freqüents. 
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També apareixen diversos cartells que informen sobre el risc d’incendi forestal i de 
despreniments, sobretot a la franja litoral (camins de ronda, accessos a cales i platges, 
passos de rieres, zones de barrancs i penya-segats) i també prelitoral. Aquests no segueixen 
el Manual Tècnic de Senyalització dels EIN i molts han estat col·locats pels diferents 
ajuntaments. 
 
La presència de diversos punts d’accés o entrades també han implicat una retolació 
individualitzada i informativa, la qual segueix majoritàriament, el Manual Tècnic. Aquests 
accessos durant el període de risc d’incendi queden restringits i/o tancats al trànsit.  
 
Finalment també, hi ha diferent senyalització relativa a la circulació motoritzada (plafons 
informatius, prohibició d’aparcar, circulació restringida a diferents vehicles, prohibida la 
circulació de vehicles, etc.) i algun cartell que indica que l’espai forma part de l’EIN. 
 

3.- Zones habilitades com aparcaments 
 
L’espai no inclou un punt concret d’aparcament general i adequat per a tot l’espai. Si que 
diferents zones s’utilitzen com a àrees d’aparcament, situades al voltant de les pistes 
forestals de major concurrència. 
 
4.- Equipaments d’ús públic 
 

Dins el TM de Santa Cristina no s’inclou cap tipus d’equipament vinculat a la gestió de l’ús 
públic. 
 

5.- Infraestructures viàries d’accés 
 
Diverses pistes forestals creuen el massís des de Santa Cristina d’Aro, les quals a l’hora també 
actuen com a principals vies d’accés amb vehicles motoritzats dins l’EIN. 
 
6.- Vies d’escalada i ferrates 
 
Diversos afloraments geològics han estat també objecte de l’obertura de vies d’escalada i 
ferrates. Aquestes però han estat obertes sense cap tipus de regulació ni permisos generant 
en determinats casos un impacte important degut a la presència de flora i/o fauna d’interès. 
 
7. Circuits de running 
 
Diversos camins han estat habilitats com a circuits de running per part d’una entitat 
esportiva local. No s’han oberts nous camins ni corriols, però si que s’han dissenyat diferents 
circuits, de longituds diferents, que es poden realitzar de manera permanent tot l’any a 
partir d’una aplicació i amb dispositius GPS.   

 
 
 
 

mailto:albertoorum@gmail.com
mailto:albertoorum@gmail.com


Albert Albertí Parés – C/ Llevant, 16. l’Escala 17130 | Telf. 972 774 655 - 619 066 608|albertoorum@gmail.com 

 
 
 

10 

 

 

1.4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

 
L’àmbit presenta un bon estat de conservació tot i que hi ha determinats sectors, 

concretament, les zones de transició entre l’espai urbà i les zones forestals, la franja litoral, 

les zones properes a les principals pistes forestals d’accés i les zones més concorregudes per 

la condició d’espais emblemàtics, com ara els Carcaixells d’en Dalmau i el Montclar, que 

presenten un cert estat de degradació degut a la manca de gestió i la intensa freqüentació 

que pateixen. 

 
Al llarg dels anys s’han anat executant actuacions de gestió, principalment per part del ja 

desaparegut Consorci de l’Ardenya-Cadiretes. Aquestes estaven vinculades a la millora de la 

infraestructura i a l’ús públic. Entre aquestes Destaquen: 

 

- La col·locació de la diferent cartellera indicativa i informativa;  

- L’adequació i la millora de diferents espais (miradors, instal·lació de baranes, 

esgraons...), 

- L’habilitació de punts de recollida de residus (gestionats pels diferents ajuntaments) 

- La millora de la xarxa de camins i pistes forestals;  

- La millora de determinats espais que presenten evident signes de degradació. 

 
També, s’ha executat la rehabilitació i l’adequació de llocs d’especial interès (ermites, 

masies, pous de glaç, torres, fonts, diferents parcs, etc.) i s’han desenvolupat actuacions 

informatives i d’educació ambiental (en les diferents escoles, cursos, xerrades, material 

didàctic, jornades actives de la neteja d’espais de forma popular en l’àmbit terrestre i l’àmbit 

marí).  

 

Altres actuacions han estat la recuperació i millora dels diferents d’espais fluvials (com el 

Ridaura) i de basses, i l’aplicació d’actuacions encaminades a recuperar la flora i la fauna 

existent en el seu entorn mes immediat. En aquest cas, cal destacar, la construcció de 

diferents passos canadencs i tanques en els vorals dels camins. 

 
També cal esmentar el desenvolupament d’actuacions encaminades a la prevenció del risc 

d’incendi forestal. Es tracta d’actuacions silvícoles per a la millora de les masses forestals 

mitjançant la promoció de la pastura a partir de petits ramats, la millora i l’adequació de 

determinades pistes forestals, la construcció i reparació de diferents dipòsits d’aigua, 

l’obertura de tallafocs i franges de protecció en camins, cases aïllades, urbanitzacions i trama 

urbana dels municipis afectats, i la formació d’una unitat d’ADF. 
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2. PROBLEMÀTICA ACTUAL ASSOCIADA A L’ÚS PÚBLIC 

Actualment, l’espai és objecte de diverses problemàtiques relacionades amb la manca de 
regulació i/o ordenació de l’ús públic. 
 
Es tracta d’un espai divers i extens, on conflueixen espais singulars amb presència 
d’elements d’excepcional valor ecològic, especialment geològic, florístic i faunístic. 
 
Destaca la intensa pressió antròpica degut als usos urbans i turístics que s’hi desenvolupen. 
Aquesta pressió deriva amb el trepig de diferents espais amb presència de flora amenaçada, 
l’accés en indrets de cria per diferents espècies d’ornitofauna d’interès, la circulació 
motoritzada (motos, quads, 4x4 i el trepig general) per corriols, cursos fluvials, afloraments 
geològics i fora de pistes, l’obertura de vies ferrates i circuits equipats, i la promoció de 
circuits destinats a activitats esportives permanents oberts i senyalitzats sense autorització 
ni l’aplicació de mesures per mitigar els possibles impactes sobre els sistemes naturals. 
 

També es detecta que els principals cursos d’aigua (torrents, rieres i rierols) esdevenen 
enclavaments d’elevat valor ecològic, i a la vegada també, són els espais que es veuen 
sotmesos a una major pressió antròpica, sobretot perquè sovint són utilitzats com a zones de 
pas per a bicicletes i motos. 
 

Altres problemàtiques derivades de l’activitat antròpica rauen en els efectes que generen 
les derivacions d’aigua sobre els cursos fluvials, la sobrefreqüentació en determinats indrets, 
l’abocament de residus, l’afectació de les ribes per l’obertura i ampliació de pistes forestals, 
camins de desembosc i corriols, l’extracció de sorres de la llera, els treballs forestals sobre 
les masses que envolten el cursos, o l’alteració de les petites basses que es formen al curs 
fluvial. Cal també afegir que l’ampliació i millora de les pistes forestals comporta un augment 
de la circulació de motos, quads i vehicles 4x4. 
 
Altres impactes presents són els que es donen en les zones més emblemàtiques i 
concorregudes, com Pedralta, voltants de Sant Grau, Carcaixells, cim del Montclar, Puig 
Gros, Puig Badat o el Puig de Cadiretes, Roca del Sol, Roques Bessones i Roca Ponça on 
s’evidencien efectes del trepig sobre els sistemes naturals, abocaments de residus i en 
alguns indrets pintades de graffits. 

 

Sintèticament, les principals problemàtiques associades a la manca de gestió de l’ús públic i 

que esdevenen objectiu de regulació del present document. Són: 

a) Proves esportives federatives autoritzades. 

 
Es tracta de proves esportives amb la pràctica de motocròs i trial degudament 

autoritzades i gestionades per una entitat. Aquestes sovint es practiquen per 

determinats camins i corriols, tot i que també en determinats trams la seva pràctica és 

fora pista. 
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b) Proves esportives postcelebració d’esdeveniments. 

 
La problemàtica que deriva de la celebració d’esdeveniments esportius autoritzats de 

motor i correctament gestionats és que posteriorment els mateixos circuits són 

practicats per altres esportistes amateurs que realitzen la mateixa prova, circulant pels 

mateixos circuits i per tant, perpetuant en el temps l’impacte generat pels primers. 

 
c) Escalada. Hi ha enclavaments dins l’espai emblemàtics i que s’utilitzen com a zones 

d’escalada. Aquesta pràctica no es troba regulada i moltes de les vies obertes 

coincideixen en àrees d’interès per l’ornitofauna. Alhora, també, cal esmentar que se 

n’obren de noves en forma de variant i sense cap tipus de regulació. 

 
Cal considerar que actualment existeixen rutes a equipades amb ponts, cadenes i claus, 

com la de Carcaixells que atrauen molts visitants i generen un evident problema de 

sobrefreqüentació. Aquest no només s’evidencia pel trepig i la presència de deixalles, 

sinó també per la presencia de grafits i nombroses marques de pintura que marquen 

els itineraris i variants per accedir-hi. 

 
d) Circuits BTT 

 
La pràctica del BTT a l’espai és molt important i nombroses billetes circulen per les 

diferents pistes i corriols de l’espai. Moltes de les rutes de BTT presents són 

senyalitzades per el Consell Comarcal del Baix Empordà i formen part de la xarxa de rutes 

de BTT de la comarca.  

 

A banda d’aquestes rutes també hi ha diferents camins que s’utilitzen per la pràctica 

d’aquest esport, alhora que s’aprecia l’obertura de nous camins i corriols en 

determinades zones. 

 
e) Circuits permanents running. 

 
S’identifica la senyalització de diversos circuits per a la pràctica de les curses de 

muntanya. Aquesta pràctica en si mateix no genera un impacte que calgui gestionar. 

Ara bé, en alguns casos aquests circuits es senyalitzen i s’equipen com a tals. En aquest 

cas, sotmeten aquestes àrees a un impacte constant per sobrefreqüentació. Aquest 

problema esdevé greu quan s’afecten directament zones d’interès geològic, florístic i/o 

faunístic, car que s’equipen sens permisos ni autoritzacions. 

 
f) Raids de quads, motocròs i 4x4 

 
La circulació de vehicles motoritzats esdevé un dels principals impactes derivats de l’ús 

públic sobre els valors naturals objecte de conservació.  
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Aquesta circulació es realitza majoritàriament per pistes forestals, si bé també s’aprecia 

una alta circulació de quads, motos i en menor mesura de vehicles 4x4 per corriols i 

camins costeruts, com també per fora pistes i per dins de lleres fluvials. 

 

Els efectes negatius que deriven d’aquesta pràctiques són varis, essent l’erosió i les 

molèsties directes sobre la fauna i la flora, els principals. 
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3. ESTRATÈGIA DE REGULACIÓ  

Per a la millora i regulació de l’ús públic es proposen varies estratègies: 
 

1. Millora de la senyalització existent i especialment aquella referent: 

 
- Als usos i activitats permeses. Concretament sobre la circulació motoritzada, així 

com d’informació bàsica sobre els valors de l’espai. 

- A la informació bàsica de l’espai (informativa sobre l’EIN, etc.) 

- A la promoció de itineraris de senderisme i de BTT ja consolidats. 

- A eliminar marques que delimiten altres itineraris espontanis que transcorren per 
corriols i altres indrets sensibles des del punt de vista natural. 

- I a senyalitzar i adequar zones d’aparcament a l’entrada de l’EIN. Es tracta 

exclusivament de les zones que actualment ja s’utilitzen com a tal. 

 
2. Determinar aquelles zones que són aptes per a l’escalada, establir una regulació de 

l’activitat i informar-ne a l’usuari. En aquest mateix sentit, també, caldrà considerar la 

regulació de la pràctica de l’escalada mitjançant l’aprovació d’ordenances. 

 
3. El tancament físic de camins i corriols a la circulació motoritzada i a la pràctica del BTT. 

Aquest tancament també pot ser temporal. 

 
4. Contractar el servei de guarderia rural per tal de vigilar aquells espais més sensibles i 

afectats per la celebració d’esdeveniments esportius, especialment després de la 

celebració d’aquests. Alhora, aquesta, funció de guarderia rural també es pot ampliar 

per a la regulació d’altres activitats com p.e. l’escalada. 

 
5. Regular la circulació motoritzada a partir de: 

 
- La instal·lació de cartells informatius per definir on es permet la circulació 

motoritzada i el límit de velocitat permès. 

- La instal·lació de cartells per informar de conductes no permeses vinculades a la 

circulació motoritzada (p.e. la prohibició de circular fora de camins i pistes, corriols 

i/o sectors). 

- El tancament físic de determinades vies mitjançant la col·locació de barreres. 

- La col·locació d’elements que impedeixen l’aparcament de vehicles vora els 

vorals, especialment per aquells camins que formen part dels itineraris. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS  
 

4.1. REPLANTEIG 
 
AT00.0. COMPROVACIÓ I REPLANTEIG 
 

Inclou les tasques de comprovació i replanteig de totes les actuacions previstes i amb amidament 
realitzades pel coordinador de l’empresa que executa els treballs i el director d’obra. 
 
L’objectiu és detallar els treballs a realitzar i determinar els criteris tècnics previstos. 
 

4.2. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 
AT01.1. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL D’INDICACIÓ 
 

Inclou el subministrament i col·locació de 4 cartells amb informació bàsica sobre l’EIN i dels 
usos permesos. Aquests cartells es col·locaran a l’entrada principal de l’EIN des del nucli de 
Santa Cristina d’Aro.  
 
El model serà el A2.2 del manual tècnic de senyalització dels Parcs Naturals de Catalunya. És 
a dir de 1350x1350mm amb suports de ferro i reforç a la part posterior, pintada amb doble 
component i assecada al forn. Inclou el pintat digital amb laminat antigrafiti a una cara. 
 
El contingut que es planteja serà el d’informar sobre l’accés a un espai EIN, així com una 
breu descripció dels sistemes naturals presents, els principals valors naturals i principals usos 
no permesos, i una cartografia bàsica. Aquesta informació es complementarà amb la 
cartografia dels diferents itineraris de senderisme que es volen promoure, les rutes BTT, els 
circuits de running habilitats i les zones d’escalada regulades.  
 
Per a la seva col·locació es preveu la realització de dos forats fets amb barrina mecanitzada 
i la formació de dos daus de formigó de 20x20x20 cm fins a una profunditat màxima de 40 
cm i mínima de 20 cm. 
 
Els indrets on es col·locaran són els que s’indiquen al plànol corresponent.  
 
AT01.2. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELLS D’ACCÉS A L’EIN 
 

Inclou el subministrament i col·locació de 5 cartells model E1.3 del manual tècnic de 
senyalització dels Parcs Naturals de Catalunya al lloc indicat al plànol corresponent. Aquests 
seran de 900x900mm amb doble suport de ferro, reforç a la part posterior i pintada amb doble 
component i assecada al forn. Inclou el pintat digital amb laminat antigrafiti a una cara. 
 
Cada un dels cartells inclourà informació bàsica sobre l’accés a l’EIN i la cartografia del seu 
àmbit inclòs al TM de Santa Cristina. 
 

Per a la seva col·locació es preveu la realització de dos forats fets amb barrina mecanitzada 
i la formació de dos daus de formigó de 20x20x20 cm fins a una profunditat màxima de 40 
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cm i mínima de 20 cm. 
 
Els indrets on es col·locaran són els que s’indiquen al plànol corresponent.  

 

AT01.3. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELLERA DE REGULACIÓ DE L’ESCALADA 

 
Inclou el subministrament i col·locació de 8 cartells model D1.4 de 450x450 mm i 2 unitats 
del model E1.4 de 450x900 mm segons les especificacions tècniques establertes al manual 
tècnic de senyalització dels Parcs Naturals de Catalunya. Totes elles tindran angles de 
subjecció a suport, seran pintades amb pintura en pols i assecat al forn. La impressió serà 
digital amb laminat antigrafiti a dues cares. El suport serà sobre pivot de fusta tornejada 
tractada autoclau nivell IV de 100 mm diàmetre i 400 cm de llarg. 
 

Per a la seva col·locació es preveu la realització d’un forat de de fins a 50 cm de profunditat 
fet amb barrina mecanitzada i la formació de dau de formigó de 30x30x30 cm. 

 
La informació continguda serà sobre la regulació de l’escalada d’aquell indret concret segons 

el lloc que s’indica al plànol de regulació de l’escalada. Contindrà informació sobre la 

regulació de l’ús establert, senyalitzarà cartogràficament la zona, i es representaran amb 

iconografies la prohibició d’obertura de noves vies. 

 

Aquests aniran col·locats als indrets indicats al plànol corresponent. 

 

AT01.4. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELLERA INDICATIVA ITINERARIS 

DELIMITATS 

 
Inclou el subministrament i col·locació de banderoles indicatives d’itineraris de senderisme. 

Es preveuen 6 unitats del model D2.6 de 450x200 mm i 26 unitats segons model D2.4 de 

450x450 mm del manual tècnic de senyalització dels Parcs Naturals de Catalunya, amb 

angles de subjecció a suport, pintada amb pintura en pols i assecat al forn . La impressió serà 

digital amb laminat antigrafiti a dues cares. El suport serà sobre pivot de fusta tractada 

autoclau nivell IV, tornejada de 100 mm diàmetre i 400 cm de llarg. 

 

Per a la seva col·locació es preveu la realització d’un forat de de fins a 50 cm de profunditat 
fet amb barrina mecanitzada i la formació de dau de formigó de 30x30x30 cm. 

 
Aquests aniran col·locats a la zona que s’indica al plànol corresponent. La informació 

continguda serà la de indicació i direccionalitat dels diferents itineraris delimitats de l’EIN. 

 
AT01.5. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELLS SOBRE LA REGULACIÓ DE L’ACCÉS 

MOTORITZAT 

 
Inclou el subministrament i col·locació de 11 unitats del cartell model D1.4 de 450x450 mm 

amb indicació del límit màxim de velocitat de 40 km/h i 4 unitats del mateix model amb 

indicació de prohibida la circulació motoritzada, d’acord amb el manual tècnic de 
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senyalització dels Parcs Naturals de Catalunya. Tots tindran angles de subjecció a suport, 

seran pintats amb pintura en pols i assecatge al forn.  

 

El 4 cartells de prohibida la circulació motoritzada aniran com a complement de la col·locació 

d’una barrera de fusta (veure AT03.1) 

 

La impressió serà digital amb laminat antigrafiti a dues cares.  

 

El suport serà sobre pivot de fusta tornejada tractada autoclau nivell IV de 100 mm diàmetre 

i 400 cm de llarg. 
 

Per a la seva col·locació es preveu la realització d’un forat de de fins a 50 cm de profunditat 
fet amb barrina mecanitzada i la formació de dau de formigó de 30x30x30 cm. 

 
Aquestes es col·locaran als espais indicats al plànol corresponent.  

 

AT01.6. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL SOBRE LA REGULACIÓ DE L’ACCÉS 

AMB BTT 

 

Inclou el subministrament i col·locació de 1 unitat de cartell model D2.4 de 450x450 mm 

amb indicació de prohibida la circulació amb BTT d’acord amb el manual tècnic de 

senyalització dels Parcs Naturals de Catalunya, amb angles de subjecció a suport, pintada 

amb pintura en pols i assecat al forn.  

 

La impressió serà digital amb laminat antigrafiti a dues cares.  

 

El suport serà sobre pivot de fusta tornejada tractada autoclau nivell IV de 100 mm diàmetre 

i 400 cm de llarg 
 

Per a la seva col·locació es preveu la realització d’un forat de de fins a 50 cm de profunditat 
fet amb barrina mecanitzada i la formació de dau de formigó de 30x30x30 cm. 

 
Aquestes es col·locaran als espais indicats al plànol corresponent.  

 

AT01.7. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL SOBRE LA REGULACIÓ DE L’ACCÉS 

MOTORITZAT I BTT 

 

Inclou el subministrament i col·locació de 1 unitat de cartell model D2.4 de 450x450 mm 

amb indicació de prohibida la circulació amb BTT i motoritzada, d’acord amb el manual 

tècnic de senyalització dels Parcs Naturals de Catalunya, amb angles de subjecció a suport, 

pintada amb pintura en pols i assecat al forn.  

 

La impressió serà digital amb laminat antigrafiti a dues cares.  
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El suport serà sobre pivot de fusta tornejada tractada autoclau nivell IV de 100 mm diàmetre 

x 400 cm de llarg. 
 

Per a la seva col·locació es preveu la realització d’un forat de de fins a 50 cm de profunditat 
fet amb barrina mecanitzada i la formació de dau de formigó de 30x30x30 cm. 

 
Aquestes es col·locarà als espais indicats al plànol corresponent i com a complement de la 

col·locació d’una barrera de fusta (veure AT03.1) 

 

4.3. TANCAMENTS 

 
AT02.1. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA DE FUSTA 

 
Inclou el subministrament i col·locació de 5 unitats de barrera de fusta, tractada a l’autoclau 

a nivell IV, amb contrapès que facilita l'obertura en un extrem i passador apte per portar 

cadenat a l’altra cap per facilitar el tancament fix i controlat. Aquesta serà de 400 cm de llarg 

i 35 cm d'ample. 

 

Tant la barrera com els suports seran de fusta tornejada de 10 cm de diàmetre. Per a la seva 

col·locació es preveu la realització de 3 forats. Dos a l’extrem per on hi ha el contrapès i el 

restant a l’extrem que tanca la barrera. Cada un dels forats es realitzarà amb barrina i fins a 

una profunditat de 40 cm. L’ancoratge de cada suport es realitzarà amb dau de formigó de 

30x30x30 cm. 

 

Els indrets on es col·locaran són els que s’indiquen al plànol corresponent.   

 
AT02.2. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PIVOTS DE FUSTA DE 14 CM DE DIÀMETRE 

 
Inclou el subministrament i col·locació de 50 unitats de pivots de fusta tornejats de 14 cm de 
diàmetre i 125 cm de llargada, tractats amb autoclau nivell IV, a una interdistància de 250 cm 
entre ells. 
 
La seva col·locació es farà mitjançant la realització de forat amb barrina i dau de formigó de 
30x30x30 cm i fins a una profunditat de 40 cm. 
 
No s’estableixen els indrets a col·locar. Per tant, caldrà que es determini per part de la 
direcció d’obra alhora d’executar la partida. 
 

4.4. CONFECCIÓ DE CONTINGUTS 
 

AT03.1. CONFECCIÓ DE CONTINGUTS I MAQUETACIÓ DE CARTELLS 
 

Inclou el disseny i confecció dels continguts de cada un dels cartells que conformen la nova 
senyalització prevista. Aquesta es realitzarà seguint el manual tècnic de senyalització dels 
Parcs Naturals de Catalunya i el cromatisme senyalat per aquest segons el tipus d’Espai 
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Natural Protegit. 
 

4.5. SERVEI DE VIGILÀNCIA RURAL 
 
AT04.1. SERVEI DE GUARDERIA RURAL 
 

Inclou la contractació del servei de guarderia rural per incrementar la vigilància en 
determinats períodes i zones, especialment aquelles que es pretenen regular mitjançant la 
instal·lació de cartelleres i altres elements. 
 
Pren especial importància la vigilància de la circulació fora pistes, i els dies posteriors a la 
celebració de proves esportives, i de l’aplicació de la regulació de l’escalada.  
 
Totes les hores computades seran en horari diürn. En horari nocturn el servei haurà de ser 
desenvolupat per dos guardes.  
 
El preu inclou l’assegurança, com també la prestació del vehicle per el desenvolupament del 
servei i les despeses associades (redacció d’informes sobre incidències, combustible i 
assegurança). No s’inclou el desplaçament fins a l’EIN ni les despeses que puguin derivar de 
processos legals associades al desenvolupament del propi servei.  
 

4.6. ELIMINACIÓ DE MARQUES I SENYALS  
 
AT05.1. ELIMINACIÓ SENYALÍTICA EXISTENT 
 
Inclou l'eliminació i retirada de la senyalització existent i no oficial present en diferents indrets 
de l'EIN, com marques pintades sobre pedres i/o penjades en arbres i que creen un impacte 
visual i provoquen confusió.  
 
Aquesta eliminació es realitzarà manualment mitjançant la utilització de productes 
biodegradables. També s’inclou la retirada d'altres marques com cintes, plaques.... i el transport 
dels material extret a un centre gestor de residus autoritzat. 
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PART 2. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

IDACT CODI CAPITOL UD CONCEPTE AMID PREU/UT TOTAL 

 
AT00.0 

 
5VAbxx0010 

 
Partida 

 
Ut 

 
COMPROBACIÓ REPLANTEIG 
Comprovació del replanteig i execució obra. 
Jornada de tècnic i ajudant a l'obra. 

 
1,000 

 
315,32 

 
315,32 

AT00 
 

Capítol 
 

TOTAL CAPÍTOL REPLANTEIG 
  

315,32 

 
 
 
 

AT01.1 

 
 
 
 

4PSSVx0010    

 
 
 
 

Partida 

 
 
 
 

Ut 

 
A2.2 CARTELL DE 1350x1350 mm  
Subministrament i  col·locació  de cartell amb 
d’informació bàsica sobre l’EIUN i dels usos que es 
regulen, amb suports de ferro, reforç a la part 
posterior i pintada amb doble component i 
assecada al forn. S'inclou el pintat digital amb 
laminat antigrafiti a una cara.  
Partida totalment acabada. 

 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 

940,00 

 
 
 
 

3.760,00 

 
 

 
AT01.2 

 
 

 
4PSSVx0012    

 
 

 
Partida 

 
 

 
Ut  

 
E1.3 CARTELL DE 900x900 mm  
Subministrament i col·locació de cartell amb 
informació sobre l’accés a l’EIN i cartografia 
indicativa, amb suport de fusta. S'inclou el pintat 
digital amb laminat antigrafiti a una cara. 
Partida totalment acabada. 

 
 

 
5,000 

 
 

 
520,00 

 
 

 
2.600,00 
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IDACT CODI CAPITOL UD CONCEPTE AMID PREU/UT TOTAL 

 

 

 

 

AT01.3a 

 

 

 

 

4PSSWx0015a    

 

 

 

 

Partida 

 

 

 

 

Ut  

 
D1.4 CARTELL DE 450x450mm 
Subministrament i  col·locació  de cartell amb 
informació sobre la regulació de les vies 
d’escalada i ferrates d’indrets concrets, amb 
suport de fusta. 
Partida totalment acabada. 

 

 

 

 

8,000 

 

 

 

 

315,00 

 

 

 

 

2.520,00 

AT01.3b 4PSSWx0015a Partida Ut 

 
E1.4 CARTELL DE 450x900mm 
Subministrament i  col·locació  de cartell amb 
informació sobre la regulació de les vies 
d’escalada i ferrates d’indrets concrets, amb 
suport de fusta. 
Partida totalment acabada. 

 

 

2,000 

 

 

400,00 

 

 

800,00 

AT01.4a 4PSXVx0016a    Partida Ut  

 
D2.4 CARTELL DE 450x450mm 
Subministrament i  col·locació  de banderoles 
indicatives d’itineraris senyalitzats, amb suport 
de fusta. 
Partida totalment acabada. 

 

 

26,000 

 

 

315,00 

 

 

8.190,00 

AT01.4b 4PSXVx0016a Partida Ut 

 
D2.6 CARTELL DE 450x200mm 
Subministrament i  col·locació  de banderoles 
indicatives d’itineraris senyalitzats, amb suport 
de fusta.  
Partida totalment acabada. 

 

 

6,000 

 

 

205,00 

 

 

1.230,00 
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IDACT CODI CAPITOL UD CONCEPTE AMID PREU/UT TOTAL 

 

 
 

AT01.5a 

 

 
 

4PSSZx0014a    

 

 
 

Partida 

 

 
 

Ut 

 

D1.4 CARTELL DE 450x450mm 
Subministrament i  col·locació  de cartell amb 
informació sobre la velocitat màxima permesa 
amb vehicle a motor, amb suport de fusta. 
Partida totalment acabada. 

 

 
 

11,000 

 

 
 

315,00 

 

 
 

3.465,00 

 

 
 

AT01.5b 

 

 
 

4PSSZx0014b    

 

 
 

Partida 

 

 
 

Ut 

 

D1.4 CARTELL DE 450x450mm 
Subministrament i  col·locació  de cartell sobre la 
prohibició de la circulació motoritzada, amb 
suport de fusta.  
Partida totalment acabada. 

 

 
 

4,000 

 

 
 

315,00 

 

 
 

1260,00 

 

 
 

AT01.6 

 

 
 

4PSSZx0013    

 

 
 

Partida 

 

 
 

Ut 

 
D1.4 CARTELL DE 450x450mm 
Subministrament i  col·locació  de cartell sobre la 
prohibició de la circulació amb BTT, amb suport 
de fusta.  
Partida totalment acabada. 

 

 
 

1,000 

 

 
 

315,00 

 

 
 

315,00 

 

 
 

AT01.7 

 

 
 

4PSSZx0012    

 

 
 

Partida 

 

 
 

Ut 

 

D1.4 CARTELL DE 450x450mm 
Subministrament i  col·locació  de cartell sobre la 
prohibició de la circulació amb vehicle a motor i 
BTT, amb suport de fusta.  
Partida totalment acabada. 

 

 
 

1,000 

 

 
 

315,00 

 

 
 

315,00 

AT01 
 

Capítol 
 

TOTAL CAPÍTOL SENYALITZACIÓ  
  

24.455,00 
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IDACT CODI CAPITOL UD CONCEPTE AMID PREU/UT TOTAL 

 

 

 

 

 
AT02.1 

 

 

 

 

 
4E225Z003 

 

 

 

 

 
Partida 

 

 

 

 

 
ut 

 

BARRERA DE FUSTA 
Subministrament i col·locació de barrera de 
fusta feta amb pivots de 10 cm de diàmetre, 
tractada a l’autoclau nivell IV amb contrapès 
i passador apte per portar cadenat. 
Dimensions de 400 cm de llarg x 35cm 
d'ample. Elements metàl·lics pintats de verd. 
Ancoratge mitjançant 3 daus de formigó de 
30x30x30 cm. Partida totalment acabada. 

5,000 746,88 3.734,40 

 

 

 

AT02.2 

 

 

 

4TARxx0011 

 

 

 

Partida 

 

 

 

Ut 

 
PIVOT DE FUSTA CILÍNDRIC 14 cm 
Subministrament i col·locació de pivots de 
fusta tornejats i tractada a l’autoclau nivell 
IV de 14 cm de diàmetre i 125 cm d'alçada, 
col·locats a una interdistància de 300 cm. 
Anclatge mitjançant dau de formigó de 
30x30x30 cm i profunditat de 40 cm. Partida 
totalment acabada. 

50,000 
 

31,50 
1.575,00 

AT02  Capítol  TOTAL CAPÍTOL TANCAMENTS       5.309,40 
 

 
AT03.1 

 

 
4PSSYW0014    

 

 
Partida 

 

 
Pa 

 
CONFECCIÓ DE CONTINGUTS I DISSENY 
CARTELLS 
Treballs de disseny, confecció de cartografia i 
continguts dels diferents cartells previstos. 
Partida totalment acabada. 

1,000 6.651,75        6.651,75 

AT03 
 

Capítol 
 TOTAL CAPÍTOL DISSENY I CONFECCIÓ DE 

CONTINGUTS 

       6.651,75 
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IDACT CODI CAPITOL UD CONCEPTE AMID PREU/UT TOTAL 

AT04.1 4ATExx0060   Partida h 

 
SERVEI DE GUARDERIA RURAL 
Contractació del servei de guarderia rural per al 
control d'accessos (vehicles motoritzats, 
bicicletes, vianants, control escalada, rutes de 
running...).  Partida de seguiment fix anual 
continuada dins una borsa de 384 hores anuals. 

384,00 28,000 9.984,00 

AT04  Capítol  TOTAL VIGILÀNCIA I GUARDERIA RURAL       9.984,00 

AT05.1 4ATExx0010    Partida     Pa 

 
ELIMINACIÓ SENYALÍTICA EXISTENT 
Eliminació i retirada de senyalització existent no 
oficial present en diferents indrets, com  
Senyals i marques pintades. Eliminació amb 
productes biodegradables i retirada manual. 
Inclou transports dels elements retirats. Partida 
totalment acabada. 

1,000 3.120,00 3.120,00 

AT05  Capítol  TOTAL ELIMINACIÓ DE SENYALITZACIÒ        3.120,00 

AT06.1 4ATExx0059    Partida Pa 

 
MANTENIMENT DE SENYALS I ALTRES 
ELEMENTS DE REGULACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC 
Actuacions de manteniment dels diferents 
elements fixes de fusta existents per a la 
regulació de l’ús públic (cartells, suports, 
barreres de fusta, abalisaments, etc.)  que 
puguin trobar-se malmesos per actuacions de 
vandalisme, mal us, trencament per 
inclemències meteorològiques... i que afectin 
directament el seu bon us i funcionalitat.  
Partida de seguiment anual continuada. 

1,000 4.006,80 4.006,80 

AT06  Capítol  TOTAL MANTENIMENT        4.006,80 
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IDACT CODI CAPITOL UD CONCEPTE AMID PREU/UT TOTAL 

AT07.1 6carrz014 Partida Pa 

 
SEGURETAT I SALUT 
Partida alçada d'abonament íntegre pel conjunt 
de materials, equips i serveis per al compliment 
de les normes de seguretat i salut en el treball, 
incloses proteccions individuals i col·lectives, 
extinció d'incendis i protecció, higiene i 
benestar, medicina preventiva i primers auxilis, 
cursos de formació i reunions d'obligació 

1,000 675,69 675,69 

AT07  Capítol  TOTAL SEGURETAT I SALUT       675,69 
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5. RESUM PRESSUPOST 
 

 
IDACT CAPITOL CONCEPTE AMID PREU/UT TOTAL 

AT00 Capítol COMPROBACIÓ REPLANTEIG 1 315,32 315,32 

AT01 Capítol SENYALITZACIÓ 1 24.140,00 24.455,00 

AT02 Capítol TANCAMENT 1 5.309,40 5.309,40 

AT03 Capítol DISSENY I CONFECCIÓ DE CONTINGUTS 1 6.651,75 6.651,75 

AT04 Capítol SERVEI DE GUARDERIA RURAL 1 9.984,00 9.984,00 

AT05 Capítol ELIMINACIÓ SENYALÍSTICA EXISTENT 1 3.120,00 3.120,00 

AT06 Capítol MANTENIMENT 1 4.006,80 4.006,80 

AT07 Capítol SEGURETAT I SALUT 1 675,69 675,69 

 
 

BASE 

     
 

54.517,96 

BENEFICI INDUSTRIAL 13% 7.087,33 

DESPESES GENERALS 6% 3.271,08 

 
SUBTOTAL  64.876,37 

21 IVA 21% 13.624,37 

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE 
 

78.500,41 
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6. PRESSUPOST DE CONTRACTE 
 
El pressupost d’execució del present contracte és de SETANTA-VUIT MIL CINC-CENTS 
euros, amb QUARANTA-UN cèntims 
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Albert Albertí i Parés 
Geògraf i Consultor ambiental 
Num. de col·legiat: 3175. 

 
 
 

L’Escala, 25 de novembre de 2020 

Quercus Sapiens 
Consultoria d'estudis i projectes ambientals i paisatgistics 
Tel. 977 773 149 | M. 619 066 608 
www.quercusapiens.com | https://albertalberti.wordpress.com 
A/e: albertoorum@gmail.com | aalberti@lacopa.cc 

Pere Illamola i Dausà 
Geògraf i consultor ambiental 
Núm de col·legiat: 94 
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DIAGNOSI I MEMÒRIA TÈCNICA
PER A LA GESTIÓ  DE L’ÚS PÚBLIC DE L’EIN 
DE CADIRETES DINS EL TM DE STA. CRISTINA D'ARO

novembre de 2020

m0 1.000
E. 1:1.000 (A3)

¸

PLÀNOL 1. ÀMBIT D'ACTUACIÓ Llegenda:

Àmbit de l'Es pai Natu ral Protegit



DIAGNOSI I MEMÒRIA TÈCNICA
PER A LA GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE L’EIN 
DE CADIRETES DINS EL TM DE STA. CRISTINA D'ARO

n ovem bre d e 2020

m0 1.000
E. 1:1.000 (A3)

¸

PLÀNOL 2. HÀBITATS
Llegen d a:

Alzin ars
Bo sco s m ixto s d e su ros i pins
Cin gles i pen yals
Co n reu s herbacis exten siu s d e secà
Mato llars

Plan tacio ns d ’eu caliptu s

Su red es

Àrees u rban es

Pin ed es m ed iterrànies
Plan tacio ns d e plan ifo lis

Ro u red es sovin t am b alzin es

Vern ed es
Pen ya-segats i costes ro coses



DIAGNOSI I MEMÒRIA TÈ CNICA
PER A LA GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE L’EIN 
DE CADIRETES DINS EL TM DE STA. CRISTINA D'ARO

nove mbr e  de  2020

m0 1.000
E. 1:1.000 (A3)

¸

PLÀNOL 3. ZONES D'INTERÈ S 
PER A LA CONSERVACIÓ

Lle ge nda:
Zone s d'inte r ès natural
Zone s de  màxim inte r ès natural
Zone s d'inte r ès ge ològic



DIAGNOSI I MEMÒRIA TÈCNICA
PER A LA GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE L’EIN 
DE CADIRETES DINS EL TM DE STA. CRISTINA D'ARO

novem bre de 2020

m0 1.000
E. 1:20.000 (A3)

¸

PLÀNOL 4. PRINCIPAL XARXA DE 
SENDERS, PISTES FORESTALS 
I ITINERARIS I ZONES D'INTERÈS 
NATURAL

Llegenda :
Zon es d'in terès n a tura l
Zon es de m àxim  in terès n a tura l

Xa rxa  de ca m in s d'ú s pú blic
Xa rxa  de senders i itinera ris pedestres

Zon es d'in terès geològic



DIAGNOSI I MEMÒRIA TÈCNICA
PER A LA GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE L’EIN 
DE CADIRETES DINS EL TM DE STA. CRISTINA D'ARO

novem bre de 2020

m0 1.000
E. 1:20.000 (A3)

¸

PLÀNOL 5. XARXA DE BTT, 
PISTES FORESTALS I ZONES 
D'INTERÈS NATURAL

Llegenda :
Zon es d'in terès n a tura l
Zon es de m àxim  in terès n a tura l

Xa rxa  de ca m in s d'ú s pú blic
Zones d'in terès geològic

Xa rxa  de rutes BTT



DIAGNOSI I MEMÒRIA TÈCNICA
PER A LA GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE L’EIN 
DE CADIRETES DINS EL TM DE STA. CRISTINA D'ARO

novem b re de 2020

m0 1.000
E. 1:20.000 (A3)

¸

PLÀNOL 6. ZONES AMB PRÀCTICA
D'ESCALADA I VIES FERRATES

Llegenda:

Cam ins i pistes forestals
Xarxa de cam in s d'ús púb lic

Zon es am b  pràctica d'escala i via ferrata
Zon es potencials per l'escalada i via ferrata
Zon es d'escalada
Zones de vies ferrata

Xarxa de senders pederestres i 
de BTT

Itineraris

Xarxa de cam in s BTT
Xarxa de cam in s pederestres



DIAGNOSI I MEMÒRIA TÈCNICA
PER A LA GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE L’EIN 
DE CADIRETES DINS EL TM DE STA. CRISTINA D'ARO

n o vem bre de 2020

m0 1.000
E. 1:20.000 (A3)

¸

PLÀNOL 7. PROPOSTA REGULACIÓ 
ITINERARIS PEDERESTRES

Llegenda:
Zo n es d'interès n atu ral
Zo n es de m àxim  interès natu ral

Xarxa de cam in s d'ú s pú blic
Senders in clo sos a la xarxa d'itineraris
pedestres (identificació insitu )

Zo n es d'interès geològic

Senders exclo so s de la xarxa d'itineraris 
pederestres

Proposta:



DIAGNOSI I MEMÒ RIA TÈCNICA
PER A LA GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE L’EIN 
DE CADIRETES DINS EL TM DE STA. CRISTINA D'ARO

no ve mbre  de  2020

m0 1.000
E. 1:20.000 (A3)

¸

PLÀNOL 8. PROPOSTA REGU LACIÓ 
DE LA CIRCU LACIÓ MOTORITZADA

Lle g e nda:
Zo ne s d'inte rès natural
Zo ne s de  màxim inte rès natural

Camins p e rme so s p e r la circulació 
mo to ritzada (*)

Zo ne s d'inte rès g e o lòg ic

Camins amb p ro h ibició de  la circulació
mo to ritzada p e rmane nt

Xarxa de  p iste s mo to ritzade s

(*) Se g o ns le g islació vig e nt (Lle i 9/1995 i De cre t 166/1998) i co ndicio ns que  s'h i e stable ixe n

Camins amb circulació re string ida
te mp o ralme nt



DIAGNOSI I MEMÒRIA TÈCNICA
PER A LA GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE L’EIN 
DE CADIRETES DINS EL TM DE STA. CRISTINA D'ARO

n o vembre de 2020

m0 1.000
E. 1:20.000 (A3)

¸

PLÀNOL 9. PROPOSTA REGULACIÓ 
DE PISTES CICLABLES

Llegen da:
Zo n es d'in terès n atural
Zo n es de màxim in terès n atural Pistes ciclables
Zo n es d'in terès geològic Xarxa de rutes BTT

Pro p o sta:

Regulació circulació cic lable



DIAGNOSI I MEMÒRIA TÈCNICA
PER A LA GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE L’EIN 
DE CADIRETES DINS EL TM DE STA. CRISTINA D'ARO

novem b re de 2020

m0 1.000
E. 1:20.000 (A3)

¸

PLÀNOL 10. PROPOSTA DE CIRCUIT 
DE RUNNING PERMANENT

Llegenda:

Xarxa de cam in s d'ú s pú b lic

Circuit de run n ing perm anen t - 10 km

Propos ta:
Zon es d'in terès n atural
Zon es de m àxim  in terès natural
Zon es d'in terès geològic

Circuit de run n ing perm anen t - 15 km
Circuit de run n ing perm anen t - 30 km



!e

!e

!e

!e

!e

!e
!e

!e
!e

DIAGNOSI I MEMÒRIA TÈCNICA
PER A LA GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE L’EIN 
DE CADIRETES DINS EL TM DE STA. CRISTINA D'ARO

novem bre de 2020

m0 1.000
E. 1:20.000 (A3)

¸

PLÀNOL 11. PROPOSTA DE 
SENYALITZ ACIÓ VERTICAL GENERAL
(INFORMATIVA BÀSICA)

Llegenda:
Z ones d'interès natural
Z ones de m à xim  interès natural

Xarxa de cam ins  d'ús públic
Xarxa de senders i itineraris  pedestres

Z ones d'interès geològic

Proposta de senyalització

Cartelleria de 900 x 900 m m
!e

!e

Cartelleria de 1350 x 1350 m m
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DIAGNOSI I MEMÒ RIA TÈCNICA
PER A LA GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE L’EIN 
DE CADIRETES DINS EL TM DE STA. CRISTINA D'ARO

no vembre de 2020

m0 1.000
E. 1:20.000 (A3)

¸

PLÀNOL 12. PROPOSTA DE 
SENY ALITZACIÓ REGULACIÓ 
ESCALADA

Llegenda: Pro po sta de senyalització
Cartelleria 450x450 mm (lliure)
Cartelleria 450x450 mm (reg ulada)
Cartelleria 450x450 mm (pro h ibida)
Cartelleria de 950x450 mm
(pro h ibida i tempo ralment restringida)

!e

!e

!e

!e

Pro po sta de reg ulació
Escalada i ferrata pro h ibida
Escalada lliure
Escalada reg ulada
Escalada tempo ralment restringida
Via ferrata tempo ralment restringida

Xarxa de camins d'ús públic
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DIAGNOSI I MEMÒRIA TÈCNICA
PER A LA GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE L’EIN 
DE CADIRETES DINS EL TM DE STA. CRISTINA D'ARO

novem bre de 2020

m0 1.000
E. 1:20.000 (A3)

¸

PLÀNOL 13. PROPOSTA DE 
SENYALITZACIÓ INDICATIVA 
D'ITINERARIS

Llegenda :
Zones d'interès na tura l
Zones de m à xim  interès na tura l

Xa rxa  de ca m ins  d'ús públic

Senders inclos os  a  la  xa rxa  d'itinera ris
pedestres (identifica ció ins itu)Zones d'interès geològic

Senders exclosos  de la  xa rxa  d'itinera ris  
pederestres

Proposta :

Ba nderola  indica tiva  de 450x200 m m
Ba nderola  indica tiva  de 450x200 m m

Proposta  de senya litza ció:
!e

!e
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DIAGNOSI I MEMÒRIA T ÈCNICA
PER A LA GEST IÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE L’EIN 
DE CADIRET ES DINS EL T M DE ST A. CRIST INA D'ARO

n ove m bre  d e 2020

m0 1.000
E. 1:20.000 (A3)

¸

PLÀNOL 14. PROPOST A 
SENYALIT ZACIÓ CIRCULACIÓ 
MOT ORIT ZADA I BT T

Lle g e n d a:
Zon e s d'in te rès n atural
Zon e s d e  m àxim  in te rès n atural

Cam in s pe rm e sos pe r la c irc ulac ió 
m otoritzada (*)

Zon e s d'in te rès g e ològic

Cam in s am b prohibic ió d e  c irc ulac ió
m otoritzada

Xarxa re g ulac ió c irc ulac ió m otoritz ada

(*) Se g on s le gislac ió vig e n t (Llei 9/1995 i De c re t 166/1998) i
 c on d ic ion s que  s'hi e stableixe n

Se n yalitz ac ió lim itac ió d e  ve loc itat!e

Barre ra d e tan c am e n t d e  pas te m poral i 
c artell d e 450x450 m m!e

Cartell d e 450x450 m m  (BT T )!e

Cam in s am b c irc ulac ió re strin gid a
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