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RESUM

El treball final de grau que es presenta a continuació, té com a finalitat la proposta d’un “Glamping”,
que és una nova modalitat de càmpings, normalment formats per un conjunt de barraques o casetes,
en aquest cas repartides i escampades de forma estratègica, immerses en la natura en un terreny
boscós, junt a l’estació d’esquí d’Aransa, a la Cerdanya.

Aquesta idea ha sorgit a partir de l’explotació forestal que hi ha en aquests moments a la zona, on una
fundació de treballs socials i reinserció laboral n’és la responsable. Amb això es pretén aprofitar part de
la fusta que s’extreu realitzant les tasques de neteja del bosc per la creació d’aquestes casetes,
complementant-ho amb materials de màxima proximitat i ecològics possible.

El cos del document comença amb un estudi de la zona, situació, terreny, i dels treballs d’explotació al
bosc.  També s’estudia la fusta resultant de l’explotació, com són les propietats, quantitats, dimensions,
etc.

A partir d’aquí es centra en la proposta de glamping, que es defineix segons els objectius que volem
aconseguir i les necessitats que volem cobrir. Això ens defineix el resultat d’una caseta tipus (disseny,
construcció, instal·lacions, plànols i pressupost) i una distribució del complex en general. D’aquesta
manera es pot aconseguir l’objectiu inicial, on les casetes quedaran repartides i aïllades dins el bosc.

Es pretén que la proposta ofereixi a la fundació de reinserció laboral una possibilitat més de poder
donar una oportunitat a persones amb risc d’exclusió social, així com complementar l’oferta turística de
la zona durant tot l’any.
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1 INTRODUCCIÓ

El present treball final de grau sorgeix a partir de diferents idees i motivacions. Per una banda hi ha la
idea principal, que és la realització d’una petita construcció ecològica i eficient, i per l’altra, és la de
crear un projecte amb un possible resultat final. A partir d’aquí, la trobada amb un responsable
d’aprofitaments forestals amb contacte amb una fundació de reinserció laboral,  va fer sorgir el
concepte de glamping, que podria tenir com a base una d’aquestes explotacions.
La idea consisteix en que sobre el terreny on s’ha fet neteja del bosc, s’hi puguin introduir aquestes
casetes, fetes amb la mateixa fusta de l’aprofitament i posteriorment un possible manteniment, donant
així una feina més a persones amb risc d’exclusió social i tancant un cicle complert.
Per  donar  forma  a  questa  idea,  s’analitzarà  el  concepte  de  glamping,  per  trobar  el  més  adient  a  les
necessitats que ens demana, així com l’entorn natural on es troba. A partir d’aquí es començarà a
proposar el glamping i un prototip de caseta tipus.

2 OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquest treball és el desenvolupament d’una proposta de construcció d’un
glamping a Aransa.
Els objectius que es pretenen assolir en aquest treball són els de donar peu a aquesta idea principal.
Per aconseguir-ho, es pretén realitzar una caseta tipus,  que seria la base per les altres. A partir d’aquí
es pot fer la proposta del conjunt en general.

Com a objectiu secundari, el projecte es pot utilitzar per un possible estudi de rendibilitat, econòmic i
turístic per la zona.
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3 ANTECEDENTS / PRECEDENTS

3.1 El glamping

Recentment, una nova tendència de viatjar i fer turisme pels amants de la natura i l’aire lliure ha anat
creixent i agafant força a arreu del món. Es diu glamping, una paraula nova per a un nou tipus de
turisme, que es definiria com “acampar amb glamur”. Quan estàs al glamping no hi ha tendes de
campanya per muntar o desfer ni  sacs de dormir per desenrotllar. Ja sigui una tenda, una cabanya o
una casa en un arbre, el glamping és una manera d’experimentar la vida a l’aire lliure sense sacrificar
cap luxe.

Glamping és una fusió de la paraula “glamour” i càmping, que va sorgir de manera internacional en
l’última dècada. Aquests dos conceptes independents, però alhora símbols globals del turisme mundial,
s’han ajuntat per fer viure als viatgers que volen experimentar noves modalitats de viatjar, un servei
amb els aspectes positius de l’acampada combinats amb la comoditat dels hotels.

Les principals característiques més representatives són:

L’apropament a la natura. Permet estar en entorns naturals als que estem lluny en el nostre dia a dia.
Acostumats a les ciutats, aquesta experiència es tradueix amb un descans i desconnexió.

És ecològic. L’energia i recursos utilitzats per la construcció d’aquests petits allotjaments són mínims, ja
que en moltes ocasions són el resultat de reciclar materials que acabarien abandonats o en abocadors.

Activitats complementàries. Senderisme, bicicleta de muntanya o piragüisme entre d’altres, són
algunes  de  les  moltes  activitats  que  es  poden  realitzar  en  aquests  entorns,  només  en  sortir  de
l’allotjament.

3.2 El glamping arreu del món. Modalitats i tipus

Existeixen moltes varietats  de glamping,  ja  que no hi  ha un model  definit.  Qualsevol  objecte o petita
construcció pot formar un allotjament de glamping. Des d’un vagó de tren, una casa dalt un arbre, una
simple tenda o una esfera inflable transparent en són uns pocs exemples.

Els principals tipus són els següents:

- Cases als arbres: Qui no ha volgut de petit una casa en un arbre? Construïdes a d’alt d’un arbre
aprofitant-ne la seva morfologia, una casa arbre és una estructura de fusta que normalment
utilitza les formes del tronc principal i les branques més fortes per crear un espai horitzontal en
un món vertical. S’hi accedeix per escales, de vegades unides per ponts suspesos i poden fins i
tot tenir aigua corrent i electricitat. L’avantatge d’aquesta modalitat és la pau i la tranquil·litat,
l’aire fresc i unes vistes peculiars que fan que sigui únic.

Fig. 3.2.1:  Casa a l'arbre a Santa Cruz Mountains Monterey Bay, Watsonville, California (Estats Units)

- Autocaravanes: Els viatges per carretera són ja una tradició gairebé universal, i les
autocaravanes han servit des de que va néixer la idea. Una casa en miniatura sobre rodes pot
ser qualsevol cosa, des d’un dormitori modest a un espai multi-habitació de luxe amb cuina i
bany. En el món del glàmping, aquesta alternativa d’allotjament és estacionari, col·locat en un
lloc estratègic i únic posat a disposició dels viatgers que volen l’experiència d’estar en una casa
sobre rodes sense les llargues hores de conducció i els costos del viatge.

Fig. 3.2.2: Caravana a Tropical Garden, Jalisco (Mèxic)

- Tendes “safari”: La idea de les tendes safari ve de fa centenars d’anys. Els reis, nòmades,
caçadors i turistes han trobat per igual en les tendes una bona opció per passar les nits. Avui, les
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tendes tipus safari són l’allotjament principal dels viatges i expedicions safari de luxe pel
continent africà i han estat adoptades per molts propietaris de glampings en altres parts del
món per treure’n profit. Són grans estructures normalment rectangulars, recolzades amb
estructura d’alumini, fibra de vidre o troncs. Les parets i el sostre a dues aigües d’una tela
resistent i tractada fa que siguin resistents i duradores a la intempèrie. Són amplies, ja que la
seva forma quadrangular, permeten una distribució d’espais molt semblant a la d’un habitatge,
on no hi falta cap luxe.

Fig. 3.2.3: Tenda safari pròxima a Nairobi (Kenya)

- Iurtes:  Històricament construïdes per suportar els llargs hiverns a Mongòlia, els elements
constructius són simples i funcionals. Una està formada per una base baixa i de forma cilíndrica
que es construeix amb seccions desplegables de gelosies de fusta. El sostre és una conformació
cònica formada per troncs que van des de l’esquelet exterior i passen tots pel centre on es
lliguen amb cordes i a vegades sostingut amb un pilar central. El teixit exterior queda sostingut
per l’estructura de fusta i queda ven embolicat al voltant dels marcs, i hi poden haver vàries
capes de gruix. Aquestes construccions poden suportar forts vents i temperatures
extremadament baixes, de manera que són ideals durant tot l’any.

Fig. 3.2.4: Iurta a Dzhalal-Abadskaya (Kyrgyzstan)

- Cabanyes: Una cabana al món del glamping no és només el típic bungalou o caseta de fusta
prefabricada. Formades per parets i terres de fusta massissa per suportar  condicions adverses,
però la coberta pot ser de lones, palla, o elements vegetals perquè permeti que els sons de la
natura i la llum del dia penetrin en el seu interior per fer-ho el més acollidor i càlid possible
segons la seva ubicació. N’hi poden haver de molts tipus, dimensions, i luxes, però normalment
segueixen aquestes idees. Una cabana en un glamping només té un sol propòsit: proporcionar
un espai excepcional dins d’un casc de fusta que s’immergeixi en el seu entorn natural que
l’envolta.

Fig. 3.2.5: Eco-casetes de fusta al bosc de l’Amazones (Equador)



PROPOSTA DE GLÀMPING A ARANSA 7

- Tipis: El seu origen és de les tribus migratòries  d’indis americans. És una senzilla i enginyosa
tenda feta amb només unes poques matèries primeres. Pals de fusta col·locats de forma
triangular i lligats junts a la part superior formen l’esquelet principal de l’estructura, i una tela
daurada, històricament pells d’animals, i actualment d’una tela de lona o cotó gruixuda estacada
amb tensors a terra i deixant un forat a la part superior per alliberar el fum, una petita porta i a
vegades una finestra o dues. Avui en dia aquestes construccions còniques es fan a llocs amb
ambients càlids, i és una alternativa històrica a una tenda moderna.

Fig. 3.2.6: Tipi a British Columbia (Canadà)

3.3 El glamping a Catalunya

Actualment a Catalunya hi ha diferents recintes de glamping. Tot i no tenir els principals requeriments
que caracteritza aquesta modalitat, dos són càmpings que per ampliar la oferta han col·locat casetes de
més  luxe  a  una  part  del  càmping,  com  són  el  càmping  Voraparc,  al  Parc  Nacional  d’Aigüestortes  –
Estany  de  Sant  Maurici  a  Espot  (Lleida)  i  el  càmping  Cala  Llevadó,  a  Tossa  de  Mar  (Girona),  així  com
l’Hotel Mil Estrelles a Borgonyà (Girona) ha ampliat l’oferta amb un glamping.
També hi ha el “Tipiwakan” a base de Tipis a Maçanet de la Selva (Girona), i tot i no utilitzar aquesta la
paraula glamping, Les cabanes als arbres, a Sant Hilari Sacalm, al Parc Natural del Montseny (Girona)
n’és un clar exemple.

3.3.1 Voraparc, Parc Nacional d’Aigüestortes – Estany de Sant Maurici, Espot (Lleida)

És un càmping situat a l’entrada del Parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici on a part del
format de càmping ha inclòs en la seva oferta unes anomenades tendes de luxe per catalogar-ho com a
glamping. Es tracta d’unes tendes fixes ja muntades per oferir el contacte amb la natura però amb la
comoditat de trobar una tenda muntada quan s’arriba al recinte. Inclouen llits, matalassos, coixins,
sofàs, mobiliari, cuina, estufes, etc., com si fos un bungalou.

Fig. 3.3.1: Tendes de luxe a Voraparc, Parc Nacional d’Aigüestortes – Estany de Sant Maurici, Espot (Lleida)

3.3.2 Càmping Cala Llevadó, a Tossa de Mar (Girona)

Aquest càmping a primera línia de mar, ofereix sis “cabanyes forestals” de disseny minimalista i d’estil
glamping. Són casetes equipades com un bungalou, amb dutxa, calefacció, etc. És un sol espai amb un
llit doble i un sofà-llit amb un únic espai.

Fig. 3.3.2: Cabanya al càmping Cala Llevadó, Tossa de Mar (Girona)
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3.3.3 Hotel Mil Estrelles, Borgonyà (Girona)

Aquest hotel, ha ampliat l’oferta instal·lant unes bombolles (bubbles) inflables translúcides de mida
humana  dins  les  quals  s’han  instal·lat  llits  per  dormir  amb  vista  a  les  estrelles.  Cada  bombolla  té  un
telescopi amb instruccions depenent de l’època per la situació de les estrelles.

Fig. 3.3.3: Bombolla glamping a l'Hotel Mil Estrelles, Borgonyà (Girona)

3.3.4 Tipiwakan, Maçanet de la Selva (Girona)

És  un  campament  format  per  dos  tipus  de  construccions  glamping,  tipis  i  iurtes.  Tipis  de  3.5m  de
diàmetre i 10m² per albergar dos adults o tres nens. Tipis de 5.5m de diàmetre i 25m² on queda un gran
espai  per  allotjar-hi  grups  de  sis  adults  i  de  seta  vuit  nens.  Iurtes  de  4m  de  diàmetre  i  12.5m²,  molt
càlides i confortables per crear allotjaments temporals, ja amb més luxes, que poden allotjar quatre
adults i de cinc a sis nens.

Fig. 3.3.4: Tipis de 3.5m de diàmetre, Tipiwikan, Maçanet de la Selva (Girona)

3.3.5 Les cabanes als arbres, Sant Hilari Sacalm, al Parc Natural del Montseny (Girona)

Com el seu nom diu, és un complex format per deu cabanes de fusta a dalt dels arbres amb tots els
luxes i serveis d’un hotel, complementat amb una masia on s’inclouen tots els serveis que les cabanes
no poden oferir i complementa l’oferta amb cinc habitacions més. Les cabanes són adaptades a la
mesura  i  a  la  natura  de  l’arbre  que  les  sosté  i  són  de  forma  arrodonida  i  de  30  m²  de  superfície.  La
cabana inclou el tronc al seu interior, el qual la travessa de baix a dalt. També tenen una terrassa d’uns
10m² per gaudir de l’exterior sense haver de baixar de l’arbre. Els usuaris hi poden accedir mitjançant
un pont penjant i una escala.

Fig. 3.3.5: Cabanes als arbres, a Sant Hilari Sacalm, al Parc Natural del Montseny (Girona)
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4 La zona

4.1 La Cerdanya

És una comarca de Catalunya situada al mig dels pirineus catalans a la capçalera del riu Segre. És de
caràcter muntanyós amb una plana elevada, única als pirineus de la seva magnitud. Destacar la seva
orientació  d’est  a  oest,  amb  unes  tres  mil  hores  de  sol  l’any.  La  seva  ubicació  geogràfica  bé
determinada per la serralada prepirinenca i les serres del Cadí i del Moixeró, proporcionant-li un clima
mig atlàntic i mediterrani. En el passat va quedar dividia amb dues parts, l’Alta Cerdanya i la Baixa
Cerdanya. El primer, pertany a França, i el segon a Espanya. Tanmateix la Baixa Cerdanya es divideix en
les províncies de Girona (11 municipis) i Lleida (6 municipis).

- País/Regió: Espanya, Catalunya.
- Província: Lleida i Girona
- Capital: Puigcerdà
- Superfície: 1085,76 m²
- Altitud: De 950m a 2921m
- Població: 41.160 habitants (2001)
- Coordenades: 42º 26’ 48’’ N, 1º 57’ 10’’ E

La  major  part  del  sòl  és  agrícola  o  forestal,  menys  a  les  parts  altes  que  a  causa  de  l’alçada  i  les
condicions climàtiques ho impedeixen. El sòl forestal a la Cerdanya esta compost per boscos d’avetoses,
pinedes de pi roig i negre, freixenedes, vernedes i salzedes, erms i Prats de dall i alpí.

Fig. 4.1.1: Extensió de sòl forestal a la Cerdanya. Font: Pla Director Urbanístic de la Cerdanya

4.2 Municipi: Lles de Cerdanya

És un municipi  extens,  de 102.80 km² i  237 habitants.  S’estén principalment per les  valls  de la  Llosa i
d’Arànser. Va des dels cims del Pirineu axial, fins al riu Segre, que el delimita pel sud.
La major part de la superfície és forestal i, bàsicament d’utilitat pública estatal. A la riba del Segre, hi
creix vegetació de ribera, i a mesura que anem pujant, trobem la roureda, seguit de les pinedes de pi
roig i de pi negre, a l’estatge subalpí. Finalment, hi dominen els Prats alpins que delimiten amb els cims
més alts, creant clots amb estanys, alguns d’origen glacial.
Els accessos són a partir de la N-260 i la carretera LV-4036, força revirada i amb fots pendents.

Fig. 4.2.1: Mapa de Municipis de la Cerdanya. Font i-cerdanya
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4.3 El bosc

El  bosc  on  es  realitzen  els  treballs  de  neteja  es  localitza  just  al  costat  de  l’estació  d’esquí  de  fons
d’Aransa i està compost per les espècies de Pi negre i Pi silvestre (Pinus uncinata i Pinus sylvestris) i té
una extensió de 12 hectàrees.

Fig. 4.3.1: Localització de l’aprofitament. Font: Elaboració pròpia amb suport de l’ICC

4.3.1 Pinus uncinata

És un arbre de fins a 25m d’alçada, freqüentment de copa cònica, però també moltes vegades amb
parts abanderades o recargolades degut a l’acció del vent i la neu. Les branques són relativament
gruixudes i les acícules són curtes, de 4 a 6cm, però grosses, rígides, punxegudes, de color verd fosc, i es
disposen de dos en dos molt denses sobre les branquetes.
Els cons florífers masculins són grocs i molt nombrosos. Els cons femenins, tenen l'aspecte de pinyes
diminutes, amb petites espines, al voltant de 6 mm de longitud, poc evidents, i de color púrpura. Les
pinyes són petites, de 4 a 7 cm de longitud i de color marró fosc. Quan estan tancades s'aprecien
clarament asimètriques, amb un conjunt d'escates amb les apòfisis en forma de ganxo marcat, les
restants gairebé planes.
Tolera els ambients propis de l'alta muntanya, amb hiverns freds i llargs, amb abundant neu i vents
forts. A l'estiu no tolera la sequera i necessita precipitacions, que generalment cauen en forma de

tempestes. No té preferència per sòls de sílice o calcaris, i suporta bé fins i tot els que són poc profunds
i pedregosos. Ascendint en altitud pels vessants pirinencs, els primers pins negres es barregen amb
fajos i avets. Més amunt ho fan amb pins silvestres.
Posseeix una fusta blanca, de vegades amb duramen de color rosa-salmó, poc resinosa, tova, fàcil de
tallar, de qualitat molt variable, a vegades dolenta per l’alta presència de nusos. S'ha emprat, sobretot
localment, en la construcció de corrals, cabanyes, casetes de pastors, bordes, etc.
El terme “uncinata” vol dir en forma de ganxo, per l'aspecte de les apòfisis de les escates.

Fig. 4.3.2: Pinus uncinata a Porte, Cerdanya Francesa. Font: Àrboles Ibericos 2013

4.3.2 Pinus sylvestris

És un arbre que pot arribar  fins  a  40m, de forma esvelta i  tronc recte,  encara que en ocasions es pot
trobar amb aspecte retorçat i tortuós. L'escorça de la part superior del tronc i de les branques gruixudes
és molt característica pel seu color salmó i les seves fines làmines que es desprenen. Les fulles es
disposen en parelles, són aciculars, curtes, de 3 a 7 cm, flexibles i generalment retorçades, d'un cert
color verd grisenc o verd blavós. Les flors masculines són de color groc, excepcionalment rosades. Les
inflorescències femenines, molt petites, tenen aspecte de pinya, de color púrpura.
Les pinyes són en general simètriques, o lleument asimètriques perquè algunes escates estan una mica
més inflades; de petita grandària, no més de 6 cm de longitud. Tancades són punxegudes, d'aspecte
cònic i mostren una coloració verdosa. La vora superior de les apòfisis en general marca un angle o bec,
la qual cosa constitueix un bon caràcter per diferenciar-la de la pinya de Pinus nigra, que té aquesta
mateixa aresta suaument corbada.
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Fig. 4.3.3: Pinus sylvestris a Porte, Cerdanya Francesa. Font: Àrboles Ibericos 201

Es comporta com una espècie de muntanya, en zones de sequera estival atenuada o gairebé inexistent.
Tolera molt bé les baixes temperatures hivernals i les nevades. A la seva àrea natural es troba amb més
freqüència sobre sòls de sílice, però tampoc té problemes per créixer en terrenys calcaris.
La fusta que se’n extreu és clara, freqüentment blanca, però també groguenca. S'ha emprat per fer
bigues, mobles, parquet, pals, etc. Avui, les bones peces es destinen a la fabricació de mobles de
qualitat, bigues i altres formes laminades, i les peces menors, per a taulers de partícules, palets i altres
elements menys duradors. Moltes de les esglésies de la meitat nord estan fetes de fusta d'aquest pi,
tant per als sostres, com els retaules. També va anar àmpliament utilitzada en la construcció de cases i
palaus.
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5 Treballs d’aprofitament forestal a la zona

5.1 Procediments previs a l’aprofitament forestal

Abans de començar l’obra, s’han de conèixer i realitzar un seguit de procediments i tràmits que són els
següents:

- Primerament, el terreny és d’un propietari. En aquest cas és l’EMD d’ Arànser (Entitat Municipal
Descentralitzada), que pertany al Municipi de Lles de Cerdanya.

- L’EMD proposa una activitat, en aquest cas l’aprofitament forestal.  Serveis tècnics de la Generalitat i
d’acord amb els tècnics decideixen la zona a explotar (rodals).

- Es determina la zona, la superfície i els volums a explotar.
- Es fa públic i es procedeix a posar-ho en subhasta. És el Consell Comarcal de la Cerdanya el que publica la

subhasta al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)
- Cada rodal bé definit amb totes les característiques per el seu aprofitament: Superfície, quantitat de

fusta i usos i destins de la fusta (biomassa, serra, etc.)
- Si és interessant, es fa una oferta per ser l’adjudicatari d’aquest aprofitament.
- Els tècnics corresponents realitzen un certificat (llicència) que s’entra a Medi Natural amb la seva

aprovació. Les llicències normalment són per un any, prorrogables a dos.

5.2 Característiques de l’aprofitament

Es tracta d’un aprofitament forestal de 12ha amb les següents característiques:
- Localització: Rodals 10f, 10g, 10h (parcial) i 11f
- Volum per espècie aproximadament:

o 50m³ de Pinus sylvestris
o 845m³ de Pinus Nigra

- Superfície: 12ha
- Modalitat: En peu, amb escorça i risc i ventura.
- Època de realització de l’aprofitament: Fora del termini en que les pistes d’esquí de fons estiguin obertes.
- Condicions generals: S’han complert les que es disposen al Plec General de Condicions Tècniques

Facultatives (BOE 21/08/1975) Resolució de 24/04/75 i les de l’Especial per a la regulació dels
aprofitaments de pastures, conreus, recreatius, etc.

- Control de l’aprofitament: Al ser un aprofitament en modalitat de risc i ventura, determinat pel nombre
d’arbres, el control es realitza amb una revisió de les soques marcades.

- Extracció dels productes: No es pot emprar pel desembosc, sense previ consentiment de l’enginyer
gestor, maquinària que pugui destruir el regenerat. En tot cas la maquinària de desembosc utilitzarà
sempre camins o senders ja existents. Les vies d’extracció que siguin les més utilitzades, hauran de
quedar en perfectes condicions per a la circulació de qualsevol tipus de vehicle. Les pistes noves i les vies
de desembosc són autoritzades prèviament a la seva realització per l’enginyer responsable de
l’aprofitament.

- Restes de tallada: Quedarà lliure de restes la banda màxima de 20m al costat de les pistes forestals. Les
restes vegetals produïdes pels aprofitaments seran reduïdes a trossos de mesures inferiors a 1m de
llargada i escampades per la parcel·la de tallada.

No s’han de deixar al bosc restes que tinguin un diàmetre superior d’entre 8 i 10cm amb escorça. La zona
queda totalment lliure de deixalles no forestals derivades de l’aprofitament.

- Reconeixement final: Es procedeix a una revisió de l’aprofitament, on es revisen les condicions abans
explicades.

5.3 Condicions tècniques de la classificació primària dels productes de
l’aprofitament

- Canó: És la part del tronc mesurada a partir de la soca, que amb la tecnologia actual té aplicació a la
indústria de la fusta, i limitada a la part superior (punta prima) del punt en que el diàmetre de la secció
corresponent assoleix 8cm, 10cm amb escorça, o en la primera ramificació de la copa, de branques
grans. En cas de bifurcació se seguirà el braç més conspicu. La resta de l’arbre es considerà com capçada.

- Fusta de desintegració: La de diàmetre inferior a 12cm.
- Fusta d’elaboració mecànica: La de diàmetre superior a l’anterior que compleixi les normes de

classificació primària en: pals travesses, serra, palet, desenrotllament o xapa plana.
- Llenyes: Trossos de branques o fusta de diàmetre mitjà amb escorça “en punta prima” no inferior a 3cm i

que no respongui a cap de les classificacions anteriors.
- Tallada i estassada: Només es tallen els arbres assenyalats. L’alçada de la soca no sobrepassa els 10cm. La

caiguda dels arbres es dirigeix de la manera que causi menys dany possible.
- El desembosc: Es realitza pel llarg dels carrers que formin les soques, tenint cura de no causar lesions al

regenerat i als arbres que quedin en peu. L’extracció es ramifica pels camins o senders que s’han
assenyalat.

- Neteja de la zona lliurada: La zona queda neta segons les característiques de les “Restes de tallada”.

5.4 Descripció dels treballs d’execució de l’obra

Un cop estudiat l’aprofitament amb les seves condicions, es procedeix a començar l’obra. En aquest cas
s’ha realitzat de la següent manera:

- Abans  de  res,  l’enginyer  forestal  que  està  al  càrrec  marca  els  pins  a  tallar,  de  la  manera  que  ell  creu
convenient, tenint en compte diferents factors, sempre posant per davant la preservació i conservació
del bosc. Les marques, que són a la soca, han de quedar visibles un  cop tallats els pins perquè es pugui
verificar que s’han tallat els marcats.

- Quan s’entra al bosc s’ha d’anar en compte amb el planter, normalment pins petits de un o dos metres,
ja que no afavoriria a la renovació del bosc

- Procediment de tall: La quadrilla de treball està formada per un professional veterà amb moto serra i dos
aprenents titulats amb formació professional en explotacions forestals. Aquest personal talla i aterra els
pins. Quan estan a terra es desbranquen i s’escapcen deixant el tronc net pel desembosc.

- Desembosc: S’ha realitzat amb un tractor Ursus i amb un telefèric forestal Larix (mecanisme que
mitjançant un cable-telefèric arrossega els troncs fins al lloc desitjat). El telefèric forestal pot enganxar
els troncs petits i mitjans fins a quatre a la vegada, o un o dos troncs si són de grans dimensions. El
problema d’aquesta instal·lació és que és molt pesada, i es necessita un tractor pel seu transport
adequat. Els troncs desemboscats es transporten fins a un pradell (carregador o estiva), on hi pot accedir
el camió per carregar la fusta.

- Els troncs es deixen al lloc habilitat segons el tipus de tronc i la demanda de la fusta.
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Fig. 5.4.1: Procediment de desembosc amb tractor Ursus i telefèric forestal Larix.
Font: Elaboració pròpia

5.5 Resultats de l’aprofitament

Com a productes resultants de l’obra, s’ha obtingut:

- Fusta per a serradora:
o Primera classe. Fustes especials (tamany petit) i fustes estructurals (tamany més gran)
o Segona classe. Fustes per fabricació de palets.

- Puntals. Fusta recta, no molt llarga i prima. Aplicada per fer baranes de fusta.
- Biomassa – trituració. Fusta torta, amb molts nusos, que no es pot aprofitar per serrar. També s’aprofita

la capça de l’arbre si aquesta és fàcil de desemboscar.

Fig. 5.5.1: Diferents tipus de troncs: : 1-. Fusta especial 2-. Fusta per puntals 3.- Biomassa. Font: Elaboració pròpia

- La brancada i l’escapçada es deixen al bosc tallades a trossos per facilitar-ne el seu descompost, menys a
les vores de les pistes forestals, on a 20m de les bores s’ha de netejar.

Fig. 5.5.2: Procediment del trossejat de la brancada. Font: Elaboració pròpia
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- Un cop seleccionada la fusta per carregador es transporta a les serradores o a les plantes de processat de
biomassa.

- D’un pi de dimensions estàndard, s’ha extret 300kg de fusta, els quals 250 són del tronc aprofitable per
serradora, i 50kg de la capçalera aprofitats per biomassa.

- El resultat de l’aprofitament ha estat d’una tala de 320 pins per hectàrea (80 tones), que amb una
extensió de 12 hectàrees s’han tallat aproximadament uns 3.800 pins (960 tones).

6 La fusta

La fusta és la matèria llenyosa del tronc d’una planta, especialment d’un arbre o arbust. És un material
complex, amb unes propietats i característiques que depenen no solament de la seva composició, sinó
de  la  seva  constitució,  i  com  estan  col·locats  o  orientats  els  elements  que  la  formen  ens  servirà  per
comprendre millor el seu comportament, a vegades poc lògic d’aquest material.
En primer lloc, s’ha de tenir en compte que la fusta no és un material de construcció, fabricat a propòsit
per l’home, sinó que és un material obtingut del tronc i les branques dels arbres on la seva finalitat és la
de facilitar el creixement i supervivència d’aquests.
La fusta no és un material homogeni, està format per diversos tipus de cèl·lules especialitzades que en
formen teixits. Aquests teixits serveixen per realitzar les funcions fonamentals de l’arbre, conduir la
saba, transformar i emmagatzemar els aliments, i formar l’estructura resistent o portant de l’arbre.

6.1 Composició i estructures de la fusta

És una substància d’origen vegetal, fibrosa, organitzada, essencialment heterogènia produïda per un
organisme viu que és l’arbre. Les seves propietats i possibilitats d´ús són la conseqüència dels caràcters,
organització i composició química de les cèl·lules que la constitueixen.

Els elements que la composen són els següents:

- Cel·lulosa: 40-50%. És el principal component estructural de la fusta.
- Lignina:  25-30%.  Actua com a impermeabilitzant  de les  cadenes de cel·lulosa,  i  com aglomerant  de les

estructures fibril·lars de les cèl·lules.
- Hemicel·lulosa: 20-25%. Es considera l’agent que manté aglomerades les microfibrilles i evita fissures

quan les fibres són sotmeses a esforços a torsió, flexió o compressió.
- Resina, taní i grasses: % restant

Aquests elements estan compostos per:

- Elements essencials (90%):
o Carboni: 46-50%
o Oxigen: 38-42%
o Hidrogen: 6%
o Nitrogen: 1%

- Altres elements:
o Cossos simples: Fòsfor i sofre

o Compostos minerals: Potassa, calci i sodi

Pel que fa a l’estructura, si observem un tronc de fusta ens permetrà veure els diversos elements
característics que el formen i veure que no és un material homogeni. Si s’observa el tronc d’un arbre, es
veu que la forma que té quasi cilíndrica (troncocònica) i està formada per successives capes
superposades, els anells.

En primer lloc s’aprecia que entre la fusta i l’escorça existeix una capa generatriu anomenada càmbium,
que produeix fusta a l’interior i l’escorça cap a l’exterior. Dins de cada capa es diferencien dues zones
clarament diferents, la formada al principi del període vegetatiu amb cèl·lules de parets primes i grans
lúmens que es denomina fusta de primavera, i la formada durant l’estiu, amb cèl·lules de parets
gruixudes i lúmens petits, anomenada fusta d’estiu. Aquesta diferència entre les dues zones
aconsegueix una fàcil distinció en secció transversal dels anomenats anells de creixement de forma
concèntrica, on cada un dels quals representa un període vegetatiu de la vida de l’arbre, i que amb el
nostre clima, representa el creixement anual, on el total d’anells indica l’edat de l’arbre.
En una secció normal d’un arbre es poden observar les següents parts:

- Mèdula:  És  la  part  central  de  l’arbre,  formada  per  teixits  fluixos  i  porosos.  Té  un  diàmetre  petit.  És
formada per fusta vella i esquerdada.

- Duramen: Fusta de la part interior del tronc, constituïda per teixits que han arribat al seu màxim
desenvolupament i resistència. És una fusta adulta i compacte, per tant aprofitable.

- Albura:  Es  troba  a  la  part  externa  del  tronc,  formada  per  teixits  joves  en  període  de  creixament  (zona
viva). Conté molta saba i matèries orgàniques. És de coloració més clara que el duramen, més porosa i a
conseqüència més lleugera.

- Cambium: Capa entre la albura i l’escorça, que constitueix la base del creixament del tronc, generant dos
tipus de cèl·lules: Cap a l’interior (Albura) i cap a l’exterior (Líber)

- Líber: Part interna de l’escorça, de formació filamentosa i poc resistent. És fusta embrionària viva.
- Escorça: És la capa exterior del tronc, formada per un teixit impermeable que cobreix el liber i protegeix

l’arbre.

Fig. 6.1.1: Diferents parts d’un tronc en secció. Font: Apunts fusta, Dep. Construcions Arquitectòniques II

- Radis llenyosos: Són les bandes o làmines primes d’un teixit, on les seves cèl·lules es desenvolupen en
direcció radial, perpendicular als anells de creixament. Ofereixen una funció d’entrellaçament.
Emmagatzemen i escampen les matèries nutritives que aporta la saba descendent. Contribueixen a que



PROPOSTA DE GLÀMPING A ARANSA 15

la deformació de la fusta sigui menor a la direcció radial que en la tangencial. Són més tous que la resta
de la massa llenyosa.

6.2 Estructura microscòpica

Es pot considerar la fusta com un conjunt de cèl·lules allargades en forma de tubs paral·lels a l’eix de
l’arbre,  molt  variables,  tant  en  longitud  i  forma,  com  en  espessor  de  les  seves  parets  i  amb  les
dimensions interiors. Aquestes cèl·lules estan unides entre si per una substància anomenada matèria
intecel·lular o laminilla mitja, i a la vegada, estan travades per un altre tipus de cèl·lules, col·locades
perpendicularment a les anteriors i en sentit radial del tronc, formant els anomenats radis llenyosos.

Les parets dels tubs estan formades per una sèrie de capes compostes per microfibres de cel·lulosa
enrotllades helicoïdalment al voltant de l’eix amb inclinació diferent en cada capa, i totes elles
embegudes en un material amorf, pràcticament insoluble, que és la lignina.

Tot això fa que la fusta sigui un material resistent i lleuger, que pot competir favorablement amb altres
materials utilitzats en la construcció en relació resistència-pes específic.

En el sentit axial, es poden distingir les següents parts:

- Fibres allargades, de paret gossa, formades per cèl·lules que s’han prolongat afinant-se a les puntes,
constituint els teixits fibrosos, la part resistent de la fusta.

- Vasos i poros de paret allargada, formant els òrgans de conducció o vehicles de la savia ascendent o
bruta. Els poros de la fusta apareixen en secció transversal, en forma de petits forats, i en secció
longitudinal, en petites estries.

- Cèl·lules de parènquima, curtes i poc abundants. Difundeixen i emmagatzemen en tot l’espessor de
l’arbre la saba descendent elaborada.

Fig. 6.2.1: Vista tridimensional d’un tall de fusta conífera. Font: Guía de construir con madera

Com a conclusió, es pot veure que la fusta és un material heterogeni i anisotròpic, i per tant, les seves
propietats varien segons la direcció que es consideri.

6.3 Propietats físiques

Donat que la fusta és un material format per fibres orientades en una sola direcció i és un material
anisotròpic, es consideren tres direccions principals amb característiques pròpies:

- Direcció axial: Paral·lela a les fibres i per tant a l’eix de l’arbre. En aquesta direcció és on la fusta presenta
millors propietats.

- Direcció radial: Perpendicular a l’axial, talla l’eix de l’arbre en el pla transversal i es normal als anells de
creixement de la secció recte.

- Direcció tangencial: Localitzada també en la secció transversal però tangent als anells de creixement o
també, normal a la direcció radial.

6.4 Humitat de la fusta
És la propietat més important, ja que influeix sobre totes les altres propietats físiques, mecàniques, en
la seva elaboració, l’estabilitat dimensional i la resistència a l’atac dels sers vius. L’aigua és el vehicle de
transport que utilitzen les plantes pel seu aliment, que unit a l’higroscopicitat de la fusta, fa que
aquesta tingui normalment en el seu interior certa quantitat d’aigua que és necessari conèixer abans
del seu ús degut a les modificacions que produeixen en les característiques físiques i mecàniques.

L’aigua pot estar present de tres formes diferents:

- Aigua de constitució o aigua combinada: És la que entra a formar part dels compostos químics que
constitueixen la fusta. Part integrant de la matèria llenyosa i no es pot eliminar si no es destrueix el propi
material.

- Aigua d’impregnació o de saturació: És la que impregna la paret de les cèl·lules omplint els espais
submicroscòpics i microscòpics de la mateixa. S’introdueix dins la paret cel·lular, sent la causa de la
contracció de la fusta quan la perd, i de la seva expansió quan la recupera. Es pot eliminar escalfant el
material fins a 100ºC

- Aigua lliure: És la que omple el lúmen de les cèl·lules o tubs, absorbida per capil·laritat. Un cop perduda
ja  no  pot  ser  recuperada  a  partir  de  l’humitat  de  l’atmosfera.  Per  fer-ho,  s’hauria  de  submergir.  No
influeix amb l’augment o la disminució del volum ni en les propietats mecàniques.

Estats de la fusta segons el % d’humitat:

- Fusta empapada: Fins un 150% d’humitat. Submergida en aigua.
- Fusta verda: Fins un 70% d’humitat. Fusta en peu o tallada al bosc.
- Fusta saturada: Fins un 30% d’humitat. Sense aigua lliure.
- Fusta semi-seca: Del 30 al 23% d’humitat. Fusta serrada.
- Fusta comercialment seca: Del 23 al 18% d’humitat.
- Fusta assecada a l’aire:  Del 18 al 13%
- Fusta dessecada: Menys del 13%. Molt seca, amb assecat natural o en climes secs.

Fusta anhidrita: 0%. Escalfada a 103ºC, estat inestable.
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6.5 Propietats mecàniques
Per entendre el comportament de la fusta, s’han de conèixer les seves propietats mecàniques
principals:

- Elasticitat i deformabilitat: Sota càrregues petites, la fusta es deforma d’acord amb la llei de Hooke, on
les deformacions són proporcionals a les tensions. Quan es sobrepassa el límit de proporcionalitat la
fusta es comporta com un cos plàstic amb una deformació permanent. Si es segueix augmentant la
càrrega, es produeix el trencament.

- Flexibilitat: És la propietat de poder ser doblada o curbada en sentit longitudinal sense trencar-se. Si és
elàstica, recupera la seva forma primitiva quan es deixa d’aplicar la força que l’ha deformat. La fusta
verda, jove, humida o calenta és més flexible que la seca o vella, i té major límit de deformació.

- Duresa: Depèn de la cohesió de les fibres i de la seva estructura. Es considera com la dificultat que oposa
la  fusta  en  ser  penetrada  per  altres  cossos  o  a  ser  treballada.  Depèn  de  l’espècie,  la  zona  del  tronc  o
l’edat.

- Cisallament: És la resistència que ofereix a l’acció de una força que tendeix a esqueixar o a tallar la fusta
en dues parts quan la direcció de l’esforç és perpendicular a la direcció de les fibres.

- Esberlat de la fusta: És la resistència que ofereix a l’acció de una força que tendeix a esqueixar o a tallar
la fusta en dues parts quan la direcció de l’esforç és paral·lela a la direcció de les fibres. La fusta és
propensa a aquest tipus d’esforç.

- Desgast: Quan la fusta és sotmesa a un fregament o a una erosió i a conseqüència experimenta una
pèrdua de material.

- Resistència al xoc: Ens indica el comportament al ser sotmesa a un impacte. La resistència és més gran en
sentit axial de les fibres i menor en el transversal o radial.

- Resistència a tracció:  La fusta és un material que treballa molt bé a tracció, sempre en la direcció de les
fibres. Només es veu limitada amb la dificultat de transmetre aquests esforços a les peces, on els
possibles problemes apareixerien a les unions. Aquesta resistència però es pot veure alterada per la
humitat, la temperatura, els nusos o la inclinació de les fibres.

- Resistència a compressió: En la direcció de les fibres la fusta resisteix menys a compressió que a tracció,
sent  la  relació  a  l’ordre  de  0.50,  depenent  de  l’espècie.  Pot  influir  amb  la  compressió  factors  com  la
inclinació de les fibres, la densitat, la humitat i la constitució química.

- Flexió estàtica: És l’assaig que es realitza com el d’una biga recolzada pels dos extrems i amb una càrrega
central. Les fibres de la part superior treballen a compressió i les inferiors a tracció. La peça acaba
trencant-se per tracció. Aquest assaig es pot veure alterat per la inclinació de les fibres, el pes específic,
el contingut d’humitat, la temperatura, els nusos i la fatiga de la fusta.

6.6 La fusta com a material de construcció

La fusta ha estat un material tradicionalment emprat a l’edificació. Els antics sistemes constructius amb
fusta han anat evolucionant al llarg dels segles de forma diferent en funció de les condicions
climàtiques i socials de cada zona. Per això es poden apreciar des de sistemes amb fusta molt simple a
sistemes altament sofisticats i exigents. En tot cas, en molts llocs la fusta segueix i ha de seguir un paper
important en el procés d’edificació.

Al nostre país, la falta d’un subministre regular de fusta unit a un ràpid desenvolupament de la indústria
d’altres materials com l’acer i el formigó armat han estat algunes de les causes de la disminució de la

utilització de fusta en el camp estructural, amb la conseqüent pèrdua d’experiència constructiva amb
aquest material. Això juntament amb la absència d’una normativa oficial que emparés al projectista en
els  càlculs  i  dissenys  ha  aconseguit  el  desús  d’aquest  material.  No  ha  estat  fins  la  última  dècada  on
l’aparició de l’Eurocodi 5 i finalment el Codi Tècnic de l’Edificació en el Document Bàsic de Seguretat
Estructural Estructures de Fusta (DB SE-M) que han fet canviar aquesta situació. Tanmateix, els governs
europeus, per arribar als compromisos del Protocol de Kyoto estan promocionant l’ús de la fusta en la
construcció, basant-se en la seva gran capacitat fixadora de CO2 i el seu positiu efecte amb la reducció
de la petjada ecològica deixada en els processos d’edificació.

6.6.1 Beneficis de la producció de fusta. Boscos i plantacions
La fusta que s’utilitza en la construcció a Espanya prové de boscos i plantacions forestals gestionades de
forma sostenible, que acrediten que les pràctiques realitzades tant en la gestió forestal com en tota la
cadena de custòdia associada al procés de transformació s'han dut a terme seguint estrictes criteris de
protecció mediambiental i social. És per aquest motiu que pot afirmar-se que la fusta és un material
renovable (alhora que reciclable) l'ús creixent del qual no només contribueix en la persistència dels
nostres boscos sinó que, a més, genera efectes mediambientals positius tant en el nostre clima (pel seu
efecte sobre els cicles de l'aigua, dels nutrients i del carboni atmosfèric) com en la seguretat i salubritat
de les edificacions en les quals és incorporat. Per aquest motiu pot afirmar-se que l'increment en el
consum de fusta produeix efectes mediambientals i socials positius i creixents, en fomentar la
reforestació de grans superfícies de terreny antigament dedicades a l'agricultura i avui completament
abandonades.

6.6.2 Característiques de la fusta com a material de construcció
Apart dels beneficis que aporta en plantacions o boscos, la fusta és un material amb unes propietats
que el fan molt adequat pel sector de la construcció. Les més importants són:

- Baix consum energètic: En el procés de creixement d’un arbre, utilitza una energia no fòssil i infinitament
renovable, com és la solar. Però per altre banda, i degut a la seva estructura i baixa densitat, el consum
d’energia en els processos de transformació, transport i posada en obra és baix i per tant, ho seran
també les emissions de CO2 i de la resta de gasos que provoquen l’efecte hivernacle.
Per altra banda, després del període de vida útil d’un element o producte derivat de la fusta (cicle de
vida) aquest pot ser reutilitzat en altres construccions, reciclat com a matèria prima per fabricar taulells o
bigues, o valoritzat energèticament, evitant així el consum d’energies fòssils altament emissores de CO2.
En el cas més desfavorable, que aquest material fos rebutjat sense ser valoritzat energèticament fins al
final, la fusta és un material biodegradable i no contaminant, susceptible de ser incorporat a l’humus.

- Resistència: La fusta és un material lleuger amb una relació elevada entre resistència i pes. Aquesta
relació, en tracció i compressió paral·lela a les fibres, és similar a la de l’acer, però superior en tracció en
comparació amb el formigó.

- Comportament en front el foc: Encara que la fusta és un material combustible i inflamable té la virtut de
posseir un comportament predictible al llarg del desenvolupament de l'incendi, ja que la pèrdua de
secció es pot considerar constant en el temps. Quan la fusta o qualsevol material derivat d'ella es troben
sotmesos a un incendi generalitzat, la superfície exposada al mateix s'inflama creant ràpidament una
capa carbonitzada aïllant que incrementa la seva protecció natural (el carbó vegetal és un gran aïllant
tèrmic).  En  ser  la  fusta  un  mal  conductor  de  la  calor,  la  transmissió  cap  a  l'interior  de  les  altes
temperatures és molt baixa, per la qual cosa es pot considerar que la fusta que no ha estat carbonitzada
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manté les seves característiques resistents en condicions normals, malgrat l'actuació d'incendi. Aquest
comportament és la base d'una notable resistència estructural al foc.

- Durabilitat: Amb un disseny i posada en obra correctes, les solucions constructives amb fusta poden
arribar a ser molt duradores. Aquest fet és fàcilment constatable a través de l'observació de les
nombroses obres que amb centenars d'anys d'antiguitat a les seves esquenes han arribat fins als nostres
dies en perfecte estat de conservació.

- Avantatges constructives:
o Adaptabilitat. La fusta s'adapta pràcticament a qualsevol estil, permetent i fomentant

l'originalitat dels dissenys. Aquest material permet salvar grans llums, obertures de grans buits,
adaptacions a l'entorn i una gran varietat de textures, formes i colors. La possibilitat de triar, com
a acabat exterior, entre diversos tipus de taulers i fustes tractades multiplica les possibilitats.

o Temps de muntatge. Per la seva lleugeresa i fàcil ajust en obra, les estructures de fusta permeten
minorar els temps de muntatge pel que fa a altres materials. L'ocupació d'elements estructurals
normalitzats i la prefabricació en taller permeten disminuir dràsticament els temps d'execució
d'una obra. A més, l'ús de sistemes constructius amb fusta propicia la construcció en sec, la qual
cosa redueix els problemes associats a la presència d'aigua i en obra durant l'execució.

- Avantatges de confort: Les cases de fusta proporcionen un agradable sensació de confort als seus
habitants degut a que:

o La fusta manté un equilibri higroscòpic amb el medi, agafant o cedint la humitat fins arribar a
l’equilibri. Per aquest motiu, la presència de fusta en un espai regularitza la humitat del medi
interior.

o La fusta és un material que presenta una bona absorció de les ones acústiques, fet que es
tradueix amb una reducció de la reverberació de les ones sonores i en una millora amb el confort
acústic intern dels edificis.

o La fusta és un bon aïllant tèrmic, que ajuda a reduir el consum d’energia en l’ús dels espais.

6.7 Propietats bàsiques de la fusta de Pi Negre (Pinus uncinata) del pirineu
català

6.7.1 La fusta de pi negre

Posseeix una albeca blanquinosa, que es diferencia bastant bé del duramen a vegades de color rosa-
salmó fosc. Els anells de creixement són estrets, ben marcats i de gran uniformitat entre les zones de
primavera  i  d’estiu.  La  fibra  és  recta  i  el  gra  fi.  Malgrat  ser  poc  resinosa  en  verd  té  una  forta  olor  a
resina que perdura durant dècades després d’assecar-la. És tova, fàcil de serrar, de qualitat molt
variable, i freqüentment dolenta per l’excés de nusos. Oposa resistència front a l’acció dels fongs,
l’albeca pot emblavir-se però el duramen és altament resistent als insectes xilòfags i tradicionalment se
l’ha considerat com a una fusta durable.
La fusta de pi negre s’utilitza en fusteria general, elaboració de mobles rústics, torneria i per caixes de
ressonància d’instruments musicals. En zones de muntanya s’ha utilitzat en construccions properes als
seus boscos, com en bordes o cabanes de pastor, per la immediata disponibilitat, però també en cases,
esglésies i construccions d’entitat per la seva tradicionalment ben coneguda excel·lent aptitud
estructural i gran durabilitat del seu duramen. S’utilitza també en encofrats i puntals. També es destina
a productes menys exigents amb la matèria primera com embalatges o taulers de fibres i aglomerats.

6.7.2 Característiques principals
Per realitzar l’estudi s’ha utilitzat fusta lliure de defectes procedent del, concretament de Lles de
Cerdanya, al costat de la zona on s’ha realitzat l’aprofitament forestal. Els resultats dels assajos mostren
que la fusta de pi negre té una densitat baixa respecte altres coníferes catalanes, però és molt semblant
a la del pi roig, a més de ser una fusta tova. Pel que fa a les propietats mecàniques el pi negre té una
baixa resistència a compressió axial i flexió estàtica, tot i ser força elàstica.

Propietat Resultat
Densitat Semipesada 504.70 kg/m³
Contracció volumètrica Contracció mitjana 12.40 %
Coeficient de contracció volumètrica Mitjanament nerviosa 0.46 %
Higroscopicitat Normal 0.0027 kg/m³
Duresa Tova 1.90 mm -1

Resistència a compressió Baixa 338.20 kg/cm²
Resistència a flexió Baixa 761.80 kg/cm²
Mòdul d’elasticitat Molt elàstica 36.951 kg/cm²

Fig. 6.7.1: Resultats de les propietats principals de la fusta de pi negre. Font: Incafust

Quant a la impregnabilitat amb sals de coure de la fusta, trobem que  és diferent en l’albeca que en el
duramen.  En el  duramen la  penetració lateral  no va arriba a 1 mm, mentre que en l’albeca la  solució
protectora generalment s’introdueix fins a profunditats superiors a 15 mm. La norma UNE-CEN/TR
14734 IN:2008 classifica el duramen com classe 4 i l’albeca com a classe 1.

Fig. 6.7.2: Impregnació mitjançant autoclau de la fusta amb sals de coure. Penetració longitudinal: Duramen no impregnat (vermell) i
albeca impregnada (blau). Penetració lateral: duramen (esquerra) i albeca (dreta). Font: Incafust
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7 Proposta de glamping

7.1 Plantejament i distribució
Es pretén proposar un glamping inicialment amb sis casetes aïllades, repartides per la zona pròxima al
pàrquing i al restaurant i oficines de l’Estació d’esquí nòrdic d’Aransa, seguint la pista principal, com es
pot veure a la figura 7.1.1.
Les sis casetes seran molt semblants pel que fa al seu disseny, dimensions i construcció, variant només
si el terreny ho demana.

Estaran situades en llocs estratègics, triats a consciència per aconseguir els següents objectius:

- Aïllament i immersió dins la natura. Les casetes estan a suficient distància unes a les altres i de la pista
forestal per tal de poder gaudir els usuaris de tranquil·litat i intimitat.

- Atractiu i agradable. S’ha tingut en compte que la ubicació tingui un atractiu, bones vistes i bona situació
respecte els elements que l’envolten de manera que cada casa tingui un atractiu diferent, com els prats,
arbres, pedres i l’estany.

- Accessibilitat: Les primeres, properes al pàrquing i de molt fàcil accessibilitat, a 5 minuts a peu, fins les
últimes, a 12 minuts a peu.

Fig. 7.1.1: Situació de les diferents casetes

Fig. 7.1.2: Situació de les diferents casetes

Per garantir un funcionament correcte i que hi hagin tots els serveis necessaris pels usuaris, serà
necessari una petita construcció on hi hagi els serveis que les casetes no tenen, com serien unes dutxes
i lavabos amb aigua calenta. Aquest servei, estaria situat al costat del restaurant de l’estació per reduir
el mínim l’impacte dins al bosc, o es pot proposar de construir un annex o reformar una part sense ús
de l’actual edifici de l’estació.
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7.2 Les casetes
Caseta núm. 1
Situació: : És la més propera al pàrquing i al restaurant de l’estació, a uns 4-5 minuts a peu d’aquest en
direcció nord.
Accessibilitat: Des del restaurant, direcció nord pel prat que comença darrere aquest fins on comencen
els arbres. Accessible sense problemes, només una lleugera pujada a través del prat.

Terreny:  És pla i sense desnivells a la zona on es proposa la caseta. S’ha de netejar de la brancada que
ha quedat a causa de l’aprofitament.
Ubicació i entorn: Situada junt a un conjunt d’arbres que l’envolten  per la part posterior i amb vistes al
prat per la part de davant. Entorn boscós però amb clares al bosc i entrada de llum.

Caseta núm. 2
Situació:  És  la  segona  més  propera  al  pàrquing  i  al  restaurant  de  l’estació,  a  uns  6-7  minuts  a  peu
d’aquest en direcció nord-oest.
Accessibilitat: Des del restaurant, direcció nord pel prat que comença darrere aquest fins on comencen
els  arbres.   Aquí,  on  hi  ha  la  primera  caseta,  direcció  nord-oest  a  través  d’un  tram  aclarit  de  bosc.
Accessible sense problemes, Petit desnivell a través del prat i el bosc.

Terreny:  És pla i sense desnivells a la zona on es proposa la caseta. S’ha de netejar de la brancada i les
soques que ha quedat a causa de l’aprofitament.
Ubicació i entorn: Situada al mig d’un petit clar del bosc junt a un conjunt d’arbres que l’envolten i amb
vistes al prat per la part de davant. Entorn boscós però amb clares al bosc i entrada de llum.
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Caseta núm. 3
Situació:  Al  nord  de  la  pista  secundària,  a  uns  7-8  minuts  a  peu  des  del  restaurant  de  l’estació  en
direcció nord-oest.
Accessibilitat: Hi ha dues opcions. La primera, seguir el mateix recorregut fins la caseta núm. 2, i seguir
direcció nord-oest, fins a una petita aclarida del bosc. La segona, des del restaurant seguir la pista
principal 400m i llavors creuar el bosc direcció nord fins l’aclarida.   Accessible sense problemes amb
petits desnivells a través del prat i el bosc en la primera opció, i algun desnivell més pronunciat al tram
del bosc de l’opció 2.

Terreny:   És  pla  amb  algun  petit  desnivell  a  la  zona  on  es  proposa  la  caseta.  S’ha  de  netejar  de  la
brancada i les soques que ha quedat a causa de l’aprofitament.
Ubicació i entorn: Situada al mig d’un petit clar del bosc junt a un conjunt d’arbres que l’envolten i amb
vistes. Entorn més boscós però amb suficient llum.

Caseta núm. 4
Situació:  Al  nord  de  la  pista  secundària,  a  uns  9-10  minuts  a  peu  des  del  restaurant  de  l’estació  en
direcció nord-oest.
Accessibilitat: Hi ha dues opcions. La primera, seguir el mateix recorregut fins la caseta núm. 3, i seguir
direcció nord-oest a través del bosc. La segona, des del restaurant seguir la pista principal 500m i
llavors creuar el bosc direcció nord per un sender que estarà indicat.   Accessible sense problemes amb
petits desnivells a través del prat i el bosc en la primera opció, i algun desnivell més pronunciat al tram
del bosc de la segona opció.

Terreny:  És un terreny amb més desnivell però sense problemes per col·locar-hi la caseta. S’ha de
netejar de la brancada i les soques que ha quedat a causa de l’aprofitament.
Ubicació i entorn: Situada en un petit clar de bosc envoltada d’arbres. Entorn boscós però amb suficient
llum.
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Caseta núm. 5
Situació: Entre mig de la pista principal i secundària, a uns 10 minuts a peu des del restaurant de
l’estació en direcció nord-oest.
Accessibilitat : Dues opcions. La primera, seguir la pista que comença darrera el restaurant de l’estació
750m direcció nord-oest fins la Bassa de Comabella (petit estany), on a la vora hi haurà la caseta. La
segona, des del restaurant seguir la pista principal 760m i llavors creuar el bosc direcció nord per un
sender que estarà indicat fins la Bassa. Accessible sense problemes amb petits desnivells a la pista en la
primera opció.

Terreny: Pla sense desnivells a la zona on es proposa la caseta. No fa falta neteja ja que no hi ha restes
de brancada.
Ubicació i entorn: Situada entre mig dels arbres que envolten la bassa, on hi hauran les vistes de la
façana principal.

Caseta núm. 6
Situació: Entre mig de la pista principal i secundària, a uns 11 minuts a peu des del restaurant de
l’estació en direcció nord-oest.
Accessibilitat: Dues opcions. La primera, seguir la pista que comença darrera el restaurant de l’estació
750m  direcció  nord-oest  fins  la  Bassa  de  Comabella  (petit  estany),  on  a  l’altre  extrem  de  la  bassa  hi
haurà la caseta. La segona, des del restaurant seguir la pista principal 760m i llavors creuar el bosc
direcció nord per un sender que estarà indicat fins la Bassa. Accessible sense problemes amb petits
desnivells a la pista en la primera opció.

Terreny: Petit desnivell a la zona on es proposa la caseta, amb pendent direcció a la bassa. No fa falta
neteja ja que no hi ha restes de brancada.
Ubicació i entorn: Situada entre mig dels arbres que envolten la bassa, on hi hauran les vistes de la
façana principal.
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7.3 Elements auxiliars

Pel correcte funcionament del complex són necessaris una sèrie d’elements auxiliars per garantir les
necessitats bàsiques del possible client. Aquestes necessitats es tradueixen en forma d’una construcció
a part de les residencials que és només pel servei que no hi ha a les casetes: la dutxa i aigua calenta.
Per donar cabuda a aquests serveis hi ha diferents opcions:

1. Amb  el  mateix  disseny  de  la  caseta  residencial,  se’n  pot  construir  una  altre  d’igual,  però  en
comptes  de  ser  residencial,  estarà  equipada  amb  els  serveis  i  localitzada  a  un  punt  mig  on
l’accés des de cada caseta sigui immediat.

2. Es pot dissenyar i construir una petita edificació de semblants característiques però més
enfocada a serveis.

3. Si hi ha en proximitat una construcció existent, s’hi poden instal·lar els serveis amb una petita
remodelació, així no és necessari construir més.

En les tres opcions anteriors també s’hi pot afegir un servei de menjador.

8 Projecte bàsic d’una caseta tipus glamping

8.1 Dades generals

8.1.1 Identificació i objecte del projecte

Projecte: Projecte bàsic d’una caseta tipus glamping
Objecte de l’encàrrec: Obra de nova construcció

Emplaçament: En aquest cas Estació d’esquí nòrdic d’Aransa, però
poden ser ubicades a qualsevol terreny

Municipi: Lles de Cerdanya, Lleida i Girona, Catalunya (Espanya)

8.1.2 Agents del projecte

Promotor: Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Treball final de Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació
Adreça: Av. Doctor Marañón 44, 08028 Barcelona. Tlf. 93 401 63 00

Projectista: Marc Cardona Yelamos
Manresa
Tlf. 653 61 53 29

8.2 Memòria descriptiva

8.2.1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

La construcció en aquest cas estarà situada prop de l’estació d’esquí nòrdic d’Aransa, a una alçada de
1850m aproximadament sobre el nivell del mar, que està pensada per ubicar-se en qualsevol tipus de
terreny i qualsevol zona, ja que l’objectiu principal és que la situació sigui en entorns naturals, com per
exemple al mig del bosc tal i com es proposa al punt 7.2, sempre buscant una bona orientació.

La superfície on estaran situades les casetes ha de tenir un mínim de 30m² de forma rectangular (6,5 x
4,5m aprox.) i no ha de ser prèviament preparat ni modificat si no hi ha forts pendents.

D’acord a les prestacions, la construcció complirà tots els requisits bàsics establerts i desenvolupats en
el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006), així com la resta de normativa tècnica estatal.

8.2.2 Descripció general del projecte

Es projecta una petita caseta aïllada de fusta amb les necessitats bàsiques per poder-hi allotjar
persones en entorns naturals. És de forma rectangular, formada per una planta baixa on hi ha el llit
principal  i  el  servei,  i  un altell  on hi  ha dos llits  individuals.  La coberta és a  dues aigües amb un petit
voladís a tot el perímetre.

La seva ubicació dependrà d’on es vulguin col·locar, ja que no hi ha un lloc definit, sinó que el seu
disseny permet que es puguin construir a qualsevol lloc i zona, sempre tenint en compte l’orientació i
els agents exteriors

· Compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives

Aquest projecte bàsic no s’ajusta a les diferents normatives urbanístiques ja que la finalitat de
la construcció és per ubicar-se a zones no urbanes.

8.2.3 Descripció general dels sistemes i del programa funcional

Descripció de l’ús i les zones de la construcció amb les seves característiques principals

· Zona exterior

La zona exterior i d’un sol espai està formada per un petit porxo de 1m d’ample per on s´hi
accedeix per un petit graó, depenent de la irregularitat del terreny. Des d’aquí comunica amb la
zona interior amb una porta d’una amplitud de pas de 90cm.

· Zona interior

La zona interior està formada per dos espais, un espai d’estar-dormitori i el servei. El primer està
format per un llit doble a la planta baixa i dos llits individuals a la planta altell, on s’hi accedeix amb
una escala de gat. Hi ha obertures amb forma de finestres que proporcionen ventilació creuada a la
sala.
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El  servei  és  a  la  part  posterior  de la  caseta,  on s’hi  accedeix  des de l’espai  principal  i  consta d’un
lavabo i d’un inodor sec.

· Relació de superfícies útils i construïdes

Superfície útil (m²) Superfície construïda (m²)
Zona exterior

Porxo 3.46 4.10
Zona interior

Sala principal 13.26 15.60
Servei 3.05 4.17
Altell 5.28

Total 25.05 20.87

8.2.4 Seguretat en cas d’incendi

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compliran les exigències bàsiques del
CTE DB-SI

· Propagació interior (SI-1)

La construcció estarà compartimentada en un únic sector. La resistència al foc és de EI-60, ja que es
tracta d’un edifici residencial públic sense cap risc especial i l’alçada d’evacuació és de 0,2m
(<15m).
No existeix cap pas d’instal·lacions a través de la compartimentació d’incendis, ja que les úniques
instal·lacions van soterrades.

No ha calgut aportar un revestiment contra incendi a l’estructura de fusta, ja que aquesta té la
suficient secció i resistència EI-60 (Veure annex)

· Propagació exterior (SI-2)

Al ser una construcció aïllada amb molta separació respecte una altre construcció no hi pot haver
propagació exterior.

· Evacuació dels ocupants (SI-3)

Només  hi  ha  una  única  sortida  a  l’exterior,  a  través  de  l’entrada  principal,  ja  que  no  excedeix  el
límit d’ocupació i el recorregut d’evacuació és de 6,20m (<25m) i no hi ha diferència d’altura ja que
esta al mateix nivell. La sortida serà correctament senyalitzada.
L’amplitud de les portes és de 90cm (>80cm).

· Instal·lacions de protecció contra incendi (SI-4)

S’instal·len extintors d’eficàcia 21A/113B correctament senyalitzats i visibles amb la senyalització
definida en la norma UNE23033-1.

· Intervenció dels bombers (SI-5)

L’edifici  té  una  alçada  d’evacuació  inferior  a  9m,  per  tant  no  és  d’aplicació  l’exigència  del  SI-5
d’Intervenció dels bombers.

· Resistència al foc de l’estructura (SI-6)

La resistència al foc de l’estructura serà de mínim R60 ja que és una construcció per a ús residencial
públic i amb una alçada d’evacuació inferior a 15m

8.3 Memòria constructiva

8.3.1 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny

La zona on es vulgui col·locar la caseta haurà d’estar lliure de pedres, vegetació o qualsevol element
que impedeixi la construcció. El terreny pot ser irregular però sense grans desnivells ja que les sabates
s’adapten a aquestes irregularitats. Com que les principals ubicacions són en entorns naturals es farà el
mínim d’actuacions al terreny, únicament les necessàries per soterrar les sabates que suportaran
l’estructura.

8.3.2 Sustentació de l’edifici

La fonamentació de l’edifici no es calcula ja que és un projecte que no s’ha d’executar, almenys de
moment. En cas de construir-se s’hauria d’adaptar la fonamentació a les condicions del terreny amb el
seu corresponent estudi geotècnic.
Tot  i  així,  en  el  cas  de  que  es  realitzi,  la  millor  opció  són  unes  sabates  aïllades  de  recolzament  semi
enterrades en el terreny prefabricades de formigó armat, amb uns una unió metàl·lica per connectar-hi
la biga de fusta.

8.3.3 Estructura

· Mètode de càlcul

El procediment del càlcul s‘ha realitzat fent un predimensionat de l’estructura principal amb el
programa de càlcul WinEva 8 i seguin la normativa del CTE DB-SE-M, formant una estructura
d’elements tipus barra i pòrtics que suporten tota l’estructura. (Veure càlculs a l’Annex )

· Descripció de l’estructura

L’estructura està formada per una plataforma a base de barres de fusta massissa que descansa
sobre unes sabates de formigó prefabricat. Sobre aquesta base hi recolzen els pòrtics de forma
pentagonal que formen i sustenten els murs i la coberta d’entramat lleuger formant així ja la forma
definitiva de la construcció. Aquest pòrtic format per bigues de 25cm de cantell i 15cm de base té
un intereix de 1m i una llum màxima de 4,24m, de classe resistent C18.
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Els murs de tancament estan formats per una estructura d’entramat lleuger, amb muntants,
dintells i testeres  de 38x140mm, amb un aïllament tèrmic i acústic a base de panells de suro pur de
140mm.

8.3.4 Fusteria exterior i interior

La fusteria exterior està formada per una porta d’entrada principal de 0.95x2.10m, i amb dues finestres
situades una a cada banda de la porta de 0.75 x 0.80m. A l’altell també hi ha una finestra, aquesta de
0.70x0.50m, totes amb un marc de fusta tractada i un doble vidre laminar de 5+5mm. També hi ha una
finestra al servei per la seva ventilació i il·luminació de 1.20x0.60m
Les fusteries exteriors són completament estanques i no deixaran passar l’aire de l’exterior.

A  l’interior  només  trobem  la  porta  d’accés  al  servei,  per  separar  els  dos  sectors.  És  una  porta  de
0.90x2.10m.

8.3.5 Acabats exteriors i interiors

L’acabat exterior del pòrtic principal (laterals de la construcció) està format per unes làmines de la fusta
tractada amb escorça, sobrant del procés de serrat dels troncs, col·locades superposades una sobre
l’altre de manera que formin la coberta i l’acabat del mur exterior i escupin l’aigua. Van fixades a
l’estructura del pòrtic principal, i d’aquesta manera permet l’entrada d’aire per la part inferior per
generar una circulació d’aire ascendent.
Per altra banda els tancaments exteriors (frontal i posterior) estan formats per un revestiment de lames
horitzontals encadellades de fusta tractada, que van clavades als rastrells verticals permetent així
també l’entrada d’aire per la part inferior i la sortida per la part superior.
El porxo esta format per un paviment de lames de fusta tractada, així com els revestiments verticals.

A l’interior, tant les parets com el paviment estan fets amb lames de fusta horitzontals suportades pels
pilars i bigues del pòrtic i dels muntants, quedant així tot l’interior amb fusta vista.

8.3.6 Instal·lacions

Instal·lació d’aigua

Es deixa una previsió d’instal·lació d’aigua amb un punt de consum, el lavabo. Aquesta instal·lació pot
variar segons la ubicació de la caseta, el medi en què es trobi o la decisió del client.
Si hi ha una canonada d’aigua corrent prop del lloc on es construeix, el més fàcil és connectar-ho. Si pel
contrari la caseta es construeix en un entorn aïllat i sense instal·lacions, es pot instal·lar un dipòsit de
captació d’aigües pluvials.
En aquest cas, l’entorn és ric amb aigua neta formant rierols per la superfície del terreny. El més fàcil és
captar l’aigua d’aquests rierols aprofitant el desnivell per tenir una pressió suficient.

Instal·lació elèctrica

L’objectiu principal d’aquesta construcció és trobar un lloc on aïllar-se i desconnectar dels mal de caps
del dia a dia. Per això es creu que el més adient és equipar la caseta amb el mínim d’aparells electrònics
i elements elèctrics. Tot i així, per poder tenir llum durant les hores de nit, s’instal·la un Kit Solar
Fotovoltaic, que capta l’energia solar i la transforma amb energia elèctrica en forma de corrent
continua. Mitjançant un inversor o convertidor es transforma la corrent continua del panell en corrent
alterna com la de la llum elèctrica. L’energia sobrant, es pot emmagatzemar en els acumuladors o
bateries, de manera que pugui ser utilitzada després de les hores de llum.
Els Kits solars  fotovoltaics ofereixen unes avantatges molt interessants:

· Una instal·lació simple, on qualsevol persona la pot realitzar.
· L’equip requereix poc manteniment.
· Els panells solars tenen una vida útil llarga, pel que s’amortitza l’equip de manera molt

considerada
· És una instal·lació preparada per ser resistent a les condicions meteorològiques adverses i

aguanten molt bé la pluja, vent i neu.
· Es pot utilitzar en zones rurals on no hi arribi l’electricitat juntament amb un dispositiu

d’emmagatzemat com son les bateries.
· Es pot augmentar la potència en qualsevol moment simplement incorporant nous panells

fotovoltaics.

El panell solar s’instal·larà a la coberta inclinada de manera que els raigs solars hi incideixin de manera
directa. És important evitar les ombres, sobretot de la mateixa coberta inclinada, i sempre ha d’estar
orientat a sud o el més pròxim possible per aprofitar el màxim les hores de llum.
Tindrà una inclinació de 30° de forma que dóna lloc a una major producció ‘energia i també per evitar
pèrdues innecessàries.
El Kit ha d’estar format pels següents elements: els panells solars, les bateries o acumuladors, l’inversor
o convertidor i el regulador de càrrega. Aquest últim és l’encarregat de regular la tensió que generen
els panells solars per carregar les bateries de forma que els faci arribar la càrrega adequada en cada
moment. Els reguladors fan que el sistema treballi sempre amb la màxima eficàcia sense sobrecarregar-
se. És un element molt important per evitar que l’equip tingui problemes amb accés de tensió.

Instal·lació de calefacció

La font de calor per afrontar les baixes temperatures és una estufa de llenya tancada. L’estufa està
centrada a la caseta i així reparteix la calor per tot l’espai. L’estufa ha d’estar preparada per ser
col·locada en edificis de fusta, tot i que per més precaució enfront l’incendi es por revestir l’entorn de
l’estufa amb pedra. La xemeneia va vista fins a sortir per la coberta.

Bany calent

A l’exterior de la caseta, com a instal·lació opcional, s’hi pot instal·lar un bany calent. Es tracte d’un
simple recipient de fusta amb dos seients a dins de forma circular on a l’exterior una font de calor, ja
sigui un foc amb llenya o biomassa genera l’escalfor suficient per mantenir l’aigua a una temperatura
agradable. L’aigua més freda surt del recipient per la part inferior per pressió i va a un serpentí on per
calor, puja i torna al recipient per la part superior, sense necessitat de bombes ni aparells.
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8.3.7 Anàlisis higrotèrmic dels elements constructius

Anàlisis higrotèrmic dels elements constructius pel mètode mensual prescrit a la EN13788.

Com a zona climàtica i  segons el  CTE-DB HE d’estalvi  d’energia,  ens trobem amb la  més desfavorable
(E1), ja que la situació de les casetes pot ser a alta muntanya i haver-hi unes condicions climàtiques
molt desfavorables.

Valor U màxim en zona E1: 0.55W/m²k
Valor U mur: 0.45-0.47W/m²k
Valor U coberta: 0.33W/m²k

Per superar aquesta adversitat s’utilitzen plaques de suro com aïllament tèrmic natural. Amb una
espessor de 8cm en els murs i 12cm al terra i la coberta es complirien les exigències bàsiques que ens
demana el DB-HE, però es realitza tot de 14cm ja que són les dimensions dels muntants i per una més
fàcil construcció. També obtindrem millor rendiment.
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8.4 Valoració econòmica i ambiental

8.4.1 Amidament

Pressupost parcial nº 1 Moviment de terres i adequació del terreny

Nº Ud Descripció Amidament
1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny amb mitjans manuals, retirada i apilat

dels materials.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Superfície caseta 1 6,30 4,10 25,83
25,83 25,83

Total m²  ......: 25,83
1.2 M³ Excavació en pous per fonamentacions en qualsevol tipus de terreny, amb

mitjans manuals
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pou fonamentació 6 0,50 0,50 0,75 1,13
1,13 1,13

Total m³  ......: 1,13

Pressupost parcial nº 2 Estructura

Nº Ud Descripció Amidament
2.1 Ut Subministre i col·locació de sabata prefabricada de formigó armat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Sabata prefabricada de
formigó armat

6 6,00

6,00 6,00
Total ut  ......: 6,00

2.2 M³ Biga de fusta serrada de pi pinassa (Pinus nigra), de 10x10 a 15x30 cm de secció
i fins a 6 m de longitud, qualitat estructural MEG, classe resistent C-18,
protecció  de  la  fusta  amb  classe  de  penetració  NP2,  treballada  en  taller,  per
base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Bigues  de  fusta  de  140  x
240mm longitudinals

2 6,10 0,14 0,24 0,41

Bigues  de  fusta  de  140  x
240mm transversals

2 3,80 0,14 0,24 0,26

0,67 0,67
Total m³  ......: 0,67

2.3 M² Bigueta per entramat de base de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris),
fins a 6 m de longitud, qualitat estructural MEG, classe resistent C-18, protecció
de la fusta amb classe de penetració NP2, treballada en taller.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Biguetes entramat base 11 3,66 0,04 0,14 0,23

0,23 0,23
Total m²  ......: 0,23

2.4 M² Solera de tauler de virutes fusta, de 22 mm de gruix, per a ambient sec segons
UNE-EN  636,  reacció  al  foc  B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
conífera, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Taulells PB 1 6,10 3,94 24,03
Taulells altell 1 2,00 2,65 5,30

29,33 29,33
Total m²  ......: 29,33

2.5 M³ Biga per a pòrtic principal de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), de
10x10 a 15x30 cm de secció i  fins a 6 m de longitud, qualitat estructural MEG,
classe resistent C-18,  protecció  de  la  fusta  amb  classe  de  penetració  NP2,
treballada en taller.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Bigues inferiors pòrtic 14 1,54 0,15 0,25 0,81
Bigues superiors 14 3,34 0,15 0,25 1,75

2,56 2,56
Total m³  ......: 2,56
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2.6 M² Biga per a sostre altell de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), de
10x10 a 15x30 cm de secció i  fins a 6 m de longitud, qualitat estructural MEG,
classe resistent C-18,  protecció  de  la  fusta  amb  classe  de  penetració  NP2,
treballada en taller.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Bigues altell 3 2,63 0,60 0,15 0,71

0,71 0,71
Total m²  ......: 0,71

2.7 M³ Biguetes d'unió entre pòrtics de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris),
de 10x10 a 15x30 cm de secció i fins a 6 m de longitud, qualitat estructural
MEG, classe resistent C-18, protecció de la fusta amb classe de penetració NP2,
treballada en taller.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Biguetes 36 0,86 0,04 0,12 0,15

0,15 0,15
Total m³  ......: 0,15

Pressupost parcial nº 3 Tancaments i divisòries
Nº Ud Descripció Amidament
3.1 M³ Llistons de fusta de 140x38mm per formació de mur d’entramat

lleuger interior (muntants, puntals, dintells, travessers i brancals) de
pi silvestre (Pinus sylvestris), qualitat estructural MEG, classe
resistent C-18, protecció de  la  fusta  amb  classe  de  penetració  NP2,
treballada en taller.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Llistons  de  fusta  de  140  x
38 per parament frontal

52,26 0,04 0,14 0,29

Llistons  de  fusta  de  140  x
38 per parament posterior

62,38 0,04 0,14 0,35

0,64 0,64
Total m³  ......: 0,64

3.2 M³ Llistons de fusta de 89x38mm per formació de mur d’entramat lleuger interior
(muntants, puntals, dintells, travessers i brancals) de pi silvestre (Pinus
sylvestris), qualitat estructural MEG, classe resistent C-18, protecció de la fusta
amb classe de penetració NP2, treballada en taller.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Entramat lleuger interior 38,25 0,04 0,09 0,14

0,14 0,14
Total m³  ......: 0,14

3.3 M² Placa de suro aglomerat (ICB), segons norma UNE-EN 13170, de densitat 110
kg/m3, de 140 mm de gruix, col·locades amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Sup. Parcial Subtotal
Part superior murs
laterals

12 3,40 0,86 35,09

Part inferior murs
laterals

12 1,54 0,86 15,89

Mur frontal 1 5,40 5,40
Mur posterior 7,70 7,70

64,08 64,08
Total m²  ......: 64,08

3.4 M² Barrera  de  vapor/estanquitat  amb  vel  de  polietilè  de  150  µm  i  144  g/m2,
col·locada no adherida

Uts. Llargada Amplada Alçada Sup. Parcial Subtotal
Murs laterals 2 4,70 6,15 57,81
Murs frontal i posterior 2 10,45 20,90
Descompte porta
entrada

-1 2,10 0,95 -2,00

Descompte finestres
entrada

-2 0,75 0,80 -1,20

Descompte finestra
servei

-1 1,20 0,60 -0,72
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Descompte finestra altell -1 0,70 0,50 -0,35
74,44 74,44

Total m²  ......: 74,44
3.5 M² Làmines de fusta serrada amb escorça, de pi negre, sobrant del procés de serrat

per formació de coberta a dues aigües i el revestiment exterior dels murs
laterals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Coberta 2 6,75 3,65 49,28
Murs laterals 2 6,75 1,75 23,63

72,91 72,91
Total m²  ......: 72,91

3.6 M² Revestiment de paraments verticals exteriors amb perfils de fusta de pi negre
tractada de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix , col·locat sobre
rastrells amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Sup. Parcial Subtotal
Mur frontal i mur
posterior

2 10,30 20,60

Descompte porta
entrada

-1 2,10 0,95 -2,00

Descompte finestres
entrada

-2 0,75 0,80 -1,20

Descompte finestra
servei

-1 1,20 0,60 -0,72

Descompte finestra altell -1 0,70 0,50 -0,35
16,33 16,33

Total m²  ......: 16,33
3.7 Kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR,

galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a
l'obra

Uts. Llargada Amplada Alçada Dens. acer Parcial Subtotal
Elements d'unió
estructura

74 0,15 0,07 0,01 2.850,00 22,14

Elements d'unió no
estructural

186 0,10 0,05 0,01 2.850,00 26,51

48,65 48,65
Total kg  ......: 48,65

Pressupost parcial nº 4 Revestiments i tancaments practicables
Nº Ud Descripció Amidament
4.1 M² Revestiment de paraments verticals amb perfils de fusta de pi negre

de 170 a 190 mm d'amplària i  13 a 18 mm de gruix ,  col·locat sobre
rastrells amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Sup. Parcial Subtotal

Paraments interiors
laterals

10 4,72 0,85 40,12

Paraments interiors 4 10,30 41,20
Descompte porta
entrada

-1 2,10 0,95 -2,00

Descompte finestres
entrada

-2 0,75 0,80 -1,20

Descompte finestra
servei

-1 1,20 0,60 -0,72

Descompte finestra altell -1 0,70 0,50 -0,35
77,05 77,05

Total m²  ......: 77,05
4.2 M² Tarima de perfil massís  de fusta, de 90 a 110 mm d'amplària i  18 a 23 mm de

gruix, col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment PB 1 6,05 3,48 21,05
Paviment altell 1 2,00 2,65 5,30

26,35 26,35
Total m²  ......: 26,35

4.3 U Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi de secció 70x35 mm2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Finestres entrada 2 2,00
Finestra servei 1 1,00
Finestra altell 1 1,00

4,00 4,00
Total u  ......: 4,00

4.4 U Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment
de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Porta entrada 1 1,00
Porta servei 1 1,00

2,00 2,00
Total u  ......: 2,00

4.5 U Finestra de fusta de pi negre per, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x80 cm, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Finestres parament frontal 2 2,00

2,00 2,00
Total u  ......: 2,00

4.6 U Finestra de fusta de pi negre per, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 70x50 cm, classificació mínima 3
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de permeabilitat a l'aire  segons  UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Finestra altell 1 1,00

1,00 1,00
Total u  ......: 1,00

4.7 U Finestra de fusta de pi negre per, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Finestra servei 1 1,00

1,00 1,00
Total u  ......: 1,00

4.8 U Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de pi negre per a envernissar, de 40
mm de gruix, de cares llises i de fusta xapada, de 90 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Porta entrada 1 1,00

1,00 1,00
Total u  ......: 1,00

4.9 U Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de pi negre per a envernissar, de 40
mm de gruix, de cares llises i de fusta xapada, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Porta accés servei 1 1,00

1,00 1,00
Total u  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions
Nº Ud Descripció Amidament
5.1 U "Kit" solar fotovoltaic d'il·luminació per les hores de foscor format

per un panell solar de 50W 12V, un regulador de càrrega Morningstar
10A 12V, dues bombetes de baix consum de 11W i 12V, una bateria
formula star 12V 80Ah, un joc de connectors, 10m de cablejat de
6mm, un joc de borns per bateries monoblock i uns terminals d'ull
d'unió dels borns a la bateria.

Total u  ......: 1,00
5.2 U Instal·lació d'aigua des de col·lector fins a punt de consum, inclòs elements de

connexió, tubs i punt de consum
Total u  ......: 1,00

5.3 U Bany calent fet amb la mateixa fusta de pi negre incloent serpentí i connexions
Total u  ......: 1,00
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Pressupost parcial nº 6 Mobiliari i acabats
Nº Ud Descripció Amidament
6.1 U Mobiliari sala principal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Moble sala principal 1 1,00

1,00 1,00
Total u  ......: 1,00

6.2 U Moble per lavabo
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Moble per lavabo 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00
6.3 U Conjunt de mobiliari de descans, format per un llit doble, dos llits individuals i

les respectives tauletes
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Mobiliari de descans 1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00
6.4 U Treballs de fusteria per acabats i elements auxiliars, com l'escala de gat, el bany

sec, conjunt de taula i cadires i mobiliari auxiliar
Total u  ......: 1,00
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8.4.2 Preus
Quadre de preus - 1 Moviment de terres i adequació del terreny

Import

Nº Designació
Parcial Total

(euros) (euros)

1 Moviment de terres i adequació del terreny
1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny amb mitjans manuals,

retirada i apilat dels materials.
 (Mà d'obra)

Manobre 0,22 h 16,100 3,54
 (Maquinària)

Desbrossadora manual de braç
amb capçal de fil o disc

0,02 h 4,500 0,09

3% Costos indirectes 0,11
3,74

1.2 m³ Excavació en pous per fonamentacions en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans manuals

 (Mà d'obra)
Manobre 1,15 h 16,100 18,52
3% Costos indirectes 0,56

19,08

Quadre de preus - 2 Estructura
Import

Nº Designació
Parcial Total

(euros) (euros)

2 Estructura
2.1 ut Subministre i col·locació de sabata prefabricada de formigó

armat
 (Mà d'obra)

Manobre 0,13 h 16,100 2,09
 (Materials)

Sabata prefabricada de
formigó armat

1,00 ut 41,544 41,54

3% Costos indirectes 1,31
44,94

2.2 m³ Biga de fusta serrada de pi pinassa (Pinus nigra), de 10x10
a 15x30 cm de secció i fins a 6 m de longitud, qualitat
estructural MEG, classe resistent C-18, protecció de la fusta
amb classe de penetració NP2, treballada en taller, per base.

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 6,00 h 19,200 115,20
Ajudant fuster 3,00 h 16,580 49,74

 (Materials)
Fusta serrada de pi pinassa
(Pinus nigra) amb acabat
raspallat, fins a 6 m de
longitud, per aplicacions
estructurals, qualitat
estructural MEG segons UNE
56544, classe resistent C-18
segons UNE-EN 338 i UNE-EN
1912 i protecció davant
d'agents biòtics que es
correspon amb la classe de
penetració NP2 (3 mm en les
cares laterals de l'albeca)
segons UNE-EN 351-1,
treballada en taller.

1,00 m³ 439,309 439,31

3% Costos indirectes 18,13
622,38

2.3 m² Bigueta per entramat de base de fusta serrada de pi
silvestre (Pinus sylvestris),  fins a 6 m de longitud, qualitat
estructural MEG, classe resistent C-18, protecció de la fusta
amb classe de penetració NP2, treballada en taller.

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 4,00 h 19,200 76,80
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Ajudant fuster 1,75 h 16,580 29,02
 (Materials)

Fusta serrada de pi pinassa
(Pinus nigra) amb acabat
raspallat, fins a 6 m de
longitud, per aplicacions
estructurals, qualitat
estructural MEG segons UNE
56544, classe resistent C-18
segons UNE-EN 338 i UNE-EN
1912 i protecció davant
d'agents biòtics que es
correspon amb la classe de
penetració NP2 (3 mm en les
cares laterals de l'albeca)
segons UNE-EN 351-1,
treballada en taller.

1,00 m³ 439,309 439,31

3% Costos indirectes 16,35
561,48

2.4 m² Solera de tauler de virutes fusta, de 22 mm de gruix, per a
ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida,
col·locat amb fixacions mecàniques

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 0,09 h 19,200 1,73
Ajudant fuster 0,06 h 16,580 0,99

 (Materials)
Tauler contraxapat de
virutes de fusta, de 22 mm
de gruix, per a ambient sec
segons UNE-EN 636, acabat
revestit amb planxa de fusta
de conífera, tallat a mida

1,00 m² 20,482 20,48

3% Costos indirectes 0,70
23,90

2.5 m³ Biga per a pòrtic principal de fusta serrada de pi silvestre
(Pinus sylvestris), de 10x10 a 15x30 cm de secció i fins a 6 m
de longitud, qualitat estructural MEG, classe resistent C-18,
protecció de la fusta amb classe de penetració NP2, treballada
en taller.

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 6,00 h 19,200 115,20
Ajudant fuster 3,00 h 16,580 49,74

 (Materials)
Fusta serrada de pi pinassa
(Pinus nigra) amb acabat
raspallat, fins a 6 m de

1,00 m³ 439,309 439,31

longitud, per aplicacions
estructurals, qualitat
estructural MEG segons UNE
56544, classe resistent C-18
segons UNE-EN 338 i UNE-EN
1912 i protecció davant
d'agents biòtics que es
correspon amb la classe de
penetració NP2 (3 mm en les
cares laterals de l'albeca)
segons UNE-EN 351-1,
treballada en taller.
3% Costos indirectes 18,13

622,38
2.6 m² Biga per a sostre altell de fusta serrada de pi silvestre

(Pinus sylvestris), de 10x10 a 15x30 cm de secció i fins a 6 m
de longitud, qualitat estructural MEG, classe resistent C-18,
protecció de la fusta amb classe de penetració NP2, treballada
en taller.

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 5,00 h 19,200 96,00
Ajudant fuster 2,33 h 16,580 38,63

 (Materials)
Fusta serrada de pi pinassa
(Pinus nigra) amb acabat
raspallat, fins a 6 m de
longitud, per aplicacions
estructurals, qualitat
estructural MEG segons UNE
56544, classe resistent C-18
segons UNE-EN 338 i UNE-EN
1912 i protecció davant
d'agents biòtics que es
correspon amb la classe de
penetració NP2 (3 mm en les
cares laterals de l'albeca)
segons UNE-EN 351-1,
treballada en taller.

1,00 m³ 439,309 439,31

3% Costos indirectes 17,22
591,16

2.7 m³ Biguetes d'unió entre pòrtics de fusta serrada de pi silvestre
(Pinus sylvestris), de 10x10 a 15x30 cm de secció i fins a 6 m
de longitud, qualitat estructural MEG, classe resistent C-18,
protecció de la fusta amb classe de penetració NP2, treballada
en taller.

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 2,60 h 19,200 49,92
Ajudant fuster 1,20 h 16,580 19,90
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 (Materials)
Fusta serrada de pi pinassa
(Pinus nigra) amb acabat
raspallat, fins a 6 m de
longitud, per aplicacions
estructurals, qualitat
estructural MEG segons UNE
56544, classe resistent C-18
segons UNE-EN 338 i UNE-EN
1912 i protecció davant
d'agents biòtics que es
correspon amb la classe de
penetració NP2 (3 mm en les
cares laterals de l'albeca)
segons UNE-EN 351-1,
treballada en taller.

1,00 m³ 439,309 439,31

3% Costos indirectes 15,27
524,40

Quadre de preus - 3 Tancaments i divisòries
Import

Nº Designació
Parcial Total

(euros) (euros)

3 Tancaments i divisòries
3.1 m³ Llistons de fusta de 140x38mm per formació de mur

d’entramat lleuger interior (muntants, puntals, dintells,
travessers i brancals) de pi silvestre (Pinus sylvestris), qualitat
estructural MEG, classe resistent C-18, protecció de la fusta
amb classe de penetració NP2, treballada en taller.

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 1,33 h 19,200 25,54
Ajudant fuster 0,72 h 16,580 11,94

 (Materials)
Llistons de fusta serrada de
pi pinassa (Pinus nigra) amb
acabat raspallat treballats
en taller.

1,00 m³ 249,993 249,99

3% Costos indirectes 8,62
296,09

3.2 m³ Llistons de fusta de 89x38mm per formació de mur
d’entramat lleuger interior (muntants, puntals, dintells,
travessers i brancals) de pi silvestre (Pinus sylvestris), qualitat
estructural MEG, classe resistent C-18, protecció de la fusta
amb classe de penetració NP2, treballada en taller.

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 1,22 h 19,200 23,42
Ajudant fuster 0,68 h 16,580 11,27

 (Materials)
Llistons de fusta serrada de
pi pinassa (Pinus nigra) amb
acabat raspallat treballats
en taller.

0,80 m³ 249,993 199,99

3% Costos indirectes 7,04
241,72

3.3 m² Placa de suro aglomerat (ICB), segons norma UNE-EN
13170, de densitat 110 kg/m3, de 140 mm de gruix,
col·locades amb fixacions mecàniques

 (Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,10 h 18,860 1,89
Manobre 0,05 h 16,100 0,81

 (Materials)
Placa de suro aglomerat
(ICB), segons norma UNE-EN

1,05 m² 14,621 15,35
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13170, de densitat 110
kg/m3, de gruix 100 mm
Tac i suport de niló per a
fixar materials aïllants

3,00 u 0,380 1,14

3% Costos indirectes 0,58
19,77

3.4 m² Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm
i 144 g/m2, col·locada no adherida

 (Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,03 h 18,860 0,57
Manobre 0,02 h 16,100 0,32

 (Materials)
Vel de polietilè de gruix
150 µm i de pes 144 g/m2

1,05 m² 0,314 0,33

3% Costos indirectes 0,04
1,26

3.5 m² Làmines de fusta serrada amb escorça, de pi negre,
sobrant del procés de serrat per formació de coberta a dues
aigües i el revestiment exterior dels murs laterals

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 0,10 h 19,200 1,92
Ajudant fuster 0,05 h 16,580 0,83

 (Materials)
Làmines de fusta serrada amb
escorça

1,05 m² 2,955 3,10

3% Costos indirectes 0,18
6,03

3.6 m² Revestiment de paraments verticals exteriors amb perfils de
fusta de pi negre tractada de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a
18 mm de gruix , col·locat sobre rastrells amb fixacions
mecàniques

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 0,10 h 19,200 1,92
Ajudant fuster 0,05 h 16,580 0,83

 (Materials)
Tac de niló de 6 a 8 mm de
diàmetre, amb vis d'acer
inoxidable

8,00 u 0,618 4,94

Rastrell de fusta de 50x30
mm de secció, per a suport
de tarima

1,26 m 3,059 3,85

Revestiment de paraments
verticals amb perfils de
fusta de pi negre de 170 a
190 mm d'amplària i 13 a 18

2,33 m 6,223 14,50

mm de gruix , col·locat
sobre rastrells amb
fixacions mecàniques
3% Costos indirectes 0,78

26,82
3.7 kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta,

d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 0,05 h 19,200 0,96
Ajudant fuster 0,05 h 16,580 0,83

 (Materials)
Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols
i galvanitzat

1,00 kg 1,948 1,95

3% Costos indirectes 0,11
3,85



PROPOSTA DE GLÀMPING A ARANSA 35

Quadre de preus - 4 Revestiments i tancaments practicables
Import

Nº Designació
Parcial Total

(euros) (euros)

4 Revestiments i tancaments practicables
4.1 m² Revestiment de paraments verticals amb perfils de fusta de

pi negre de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix ,
col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 0,10 h 19,200 1,92
Ajudant fuster 0,05 h 16,580 0,83

 (Materials)
Tac de niló de 6 a 8 mm de
diàmetre, amb vis d'acer
inoxidable

8,00 u 0,618 4,94

Rastrell de fusta de 50x30
mm de secció, per a suport
de tarima

1,26 m 3,059 3,85

Revestiment de paraments
verticals amb perfils de
fusta de pi negre de 170 a
190 mm d'amplària i 13 a 18
mm de gruix , col·locat
sobre rastrells amb
fixacions mecàniques

2,33 m 6,223 14,50

3% Costos indirectes 0,78
26,82

4.2 m² Tarima de perfil massís  de fusta, de 90 a 110 mm
d'amplària i 18 a 23 mm de gruix, col·locada amb fixacions
mecàniques sobre rastrells

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 0,10 h 19,200 1,92
Ajudant fuster 0,05 h 16,580 0,83

 (Materials)
Tac de niló de 6 a 8 mm de
diàmetre, amb vis d'acer
inoxidable

8,00 u 0,618 4,94

Perfil massís de fusta, de
90 a 110 mm d'amplària i 18
a 23 mm de gruix, per a
tarima

10,50 m 6,223 65,34

Rastrell de fusta de 50x30
mm de secció, per a suport
de tarima

2,60 m 3,059 7,95

3% Costos indirectes 2,43

83,41
4.3 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi de secció

70x35 mm2
 (Materials)

Bastiment de base de fusta
de pi de secció 70x35 mm

1,00 u 11,647 11,65

3% Costos indirectes 0,35
12,00

4.4 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una
llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

 (Materials)
Bastiment de base de paredó
per a porta de fusta

1,00 u 31,493 31,49

3% Costos indirectes 0,94
32,43

4.5 u Finestra de fusta de pi negre per, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x80 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

 (Mitjans auxiliars)
Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,14 dm³ 12,417 1,74

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 0,40 h 19,200 7,68
Ajudant fuster 0,10 h 16,580 1,66

 (Materials)
Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra
monocomponent

0,05 dm³ 14,668 0,73

Finestra de fusta de pi per
a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un
buit d'obra de 0,25 a 0,49
m2 de superfície,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i

0,36 u 92,217 33,20
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classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana
3% Costos indirectes 1,35

46,36
4.6 u Finestra de fusta de pi negre per, col·locada sobre bastiment

de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 70x50 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

 (Mitjans auxiliars)
Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,14 dm³ 12,417 1,74

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 0,30 h 19,200 5,76
Ajudant fuster 0,10 h 16,580 1,66

 (Materials)
Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra
monocomponent

0,05 dm³ 14,668 0,73

Finestra de fusta de pi per
a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un
buit d'obra de 0,25 a 0,49
m2 de superfície,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

0,25 u 92,217 23,05

3% Costos indirectes 0,99
33,93

4.7  u Finestra de fusta de pi negre per, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 60x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de

resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

 (Mitjans auxiliars)
Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,18 dm³ 12,417 2,24

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 0,35 h 19,200 6,72
Ajudant fuster 0,10 h 16,580 1,66

 (Materials)
Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra
monocomponent

0,05 dm³ 14,668 0,73

Finestra de fusta de pi per
a pintar, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un
buit d'obra de 0,25 a 0,49
m2 de superfície,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana

0,35 u 92,217 32,28

3% Costos indirectes 1,31
44,94

4.8 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de pi negre per a
envernissar, de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta
xapada, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 1,00 h 19,200 19,20
Ajudant fuster 0,09 h 16,580 1,49

 (Materials)
Fulla batent per a porta
d'entrada, de fusta de pi

1,00 u 77,169 77,17

Ferramenta per a porta
d'entrada d'una fulla
batent, de preu superior

1,00 u 25,261 25,26

3% Costos indirectes 3,69
126,81
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4.9 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de pi negre per a
envernissar, de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta
xapada, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 1,00 h 19,200 19,20
Ajudant fuster 0,09 h 16,580 1,49

 (Materials)
Fulla batent per a porta
d'entrada, de fusta de pi

0,90 u 77,169 69,45

Ferramenta per a porta
d'entrada d'una fulla
batent, de preu superior

0,90 u 25,261 22,73

3% Costos indirectes 3,39
116,26

Quadre de preus - 5 Instal·lacions
Import

Nº Designació
Parcial Total

(euros) (euros)

5 Instal·lacions
5.1 u "Kit" solar fotovoltaic d'il·luminació per les hores de foscor

format per un panell solar de 50W 12V, un regulador de
càrrega Morningstar 10A 12V, dues bombetes de baix consum
de 11W i 12V, una bateria formula star 12V 80Ah, un joc de
connectors, 10m de cablejat de 6mm, un joc de borns per
bateries monoblock i uns terminals d'ull d'unió dels borns a la
bateria.
Sense descomposició 223,24
3% Costos indirectes 6,70

229,94
5.2 u Instal·lació d'aigua des de col·lector fins a punt de consum,

inclòs elements de connexió, tubs i punt de consum
Sense descomposició 159,50
3% Costos indirectes 4,78

164,28
5.3 u Bany calent fet amb la mateixa fusta de pi negre incloent

serpentí i connexions
Sense descomposició 237,49
3% Costos indirectes 7,13
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Quadre de preus - 6 Mobiliari i acabats
Import

Nº Designació
Parcial Total

(euros) (euros)

6 Mobiliari i acabats
6.1 u Mobiliari sala principal

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 0,25 h 19,200 4,80
Ajudant fuster 0,10 h 16,580 1,66

 (Materials)
Moble 1,00 u 81,168 81,17
3% Costos indirectes 2,63

90,26
6.2 u Moble per lavabo

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 0,25 h 19,200 4,80
Ajudant fuster 0,10 h 16,580 1,66

 (Materials)
Moble per lavabo col·locat 1,00 u 62,206 62,21
3% Costos indirectes 2,06

70,73
6.3 u Conjunt de mobiliari de descans, format per un llit doble, dos

llits individuals i les respectives tauletes
Sense descomposició 427,50
3% Costos indirectes 12,83

440,33
6.4 u Treballs de fusteria per acabats i elements auxiliars, com

l'escala de gat, el bany sec, conjunt de taula i cadires i mobiliari
auxiliar

 (Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 2,50 h 19,200 48,00
Ajudant fuster 1,50 h 16,580 24,87

 (Materials)
Fusta de pi 0,25 m³ 902,500 225,63
3% Costos indirectes 8,96

307,46
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8.4.3 Pressupost
Pressupost parcial nº 1 Moviment de terres i adequació del
terreny
Num. Ud Descripció Amid. Preu

(€)
Import (€) CO2

U.(kg)
CO2

TOT.(kg)
1,1 m² Esbrossada i neteja del terreny

amb mitjans manuals, retirada i
apilat dels materials. 25,83 3,74 96,60 0,02 0,39

1,2 m³ Excavació en pous per
fonamentacions en qualsevol
tipus de terreny, amb mitjans
manuals 1,13 19,08 21,56 3,53 3,99

Total pressupost parcial nº 1 Moviment de terres i
adequació del terreny:

118,16
4,38

Pressupost parcial nº 2 Estructura
Num. Ud Descripció Amidament Preu

(€)
Import (€) CO2

U.(kg)
CO2

TOT.(kg)
2,1 ut Subministre i col·locació de

sabata prefabricada de
formigó armat 6,00 44,94 269,64 129,44 776,64

2,2 m³ Biga de fusta serrada de pi
pinassa (Pinus nigra), de
10x10 a 15x30 cm de secció i
fins a 6 m de longitud,
qualitat estructural MEG,
classe resistent C-18,
protecció de la fusta amb
classe de penetració NP2,
treballada en taller, per base. 0,67 622,38 416,99 36,04 24,15

2,3 m² Bigueta per entramat de base
de fusta serrada de pi
silvestre (Pinus sylvestris),
fins a 6 m de longitud,
qualitat estructural MEG,
classe resistent C-18,
protecció de la fusta amb
classe de penetració NP2,
treballada en taller. 0,23 561,48 129,14 36,04 8,29

2,4 m² Solera de tauler de virutes
fusta, de 22 mm de gruix, per
a ambient sec segons UNE-EN
636, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb planxa de
fusta de conífera, tallat a
mida, col·locat amb fixacions
mecàniques 29,33 23,90 700,99 1,24 36,37

2,5 m³ Biga per a pòrtic principal de
fusta serrada de pi silvestre
(Pinus  sylvestris),  de  10x10  a
15x30  cm  de  secció  i  fins  a  6
m de longitud, qualitat
estructural MEG, classe
resistent C-18, protecció de la
fusta amb classe de
penetració NP2, treballada en
taller. 2,56 622,38 1.593,29 36,04 92,26
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2,6 m² Biga per a sostre altell de
fusta serrada de pi silvestre
(Pinus  sylvestris),  de  10x10  a
15x30  cm  de  secció  i  fins  a  6
m de longitud, qualitat
estructural MEG, classe
resistent C-18, protecció de la
fusta amb classe de
penetració NP2, treballada en
taller. 0,71 591,16 419,72 36,04 25,59

2,7 m³ Biguetes d'unió entre pòrtics
de fusta serrada de pi
silvestre (Pinus sylvestris), de
10x10 a 15x30 cm de secció i
fins a 6 m de longitud,
qualitat estructural MEG,
classe resistent C-18,
protecció de la fusta amb
classe de penetració NP2,
treballada en taller. 0,15 524,40 78,66 36,04 5,41

Total pressupost parcial nº 2 Estructura: 3.608,43 968,70

Pressupost parcial nº 3 Tancaments i divisòries
Num. Ud Descripció Amidament Preu

(€)
Import (€) CO2

U.(kg)
CO2

TOT.(kg)
3,1 m³ Llistons de fusta de

140x38mm per formació de
mur d’entramat lleuger
interior (muntants, puntals,
dintells, travessers i brancals)
de pi silvestre (Pinus
sylvestris), qualitat estructural
MEG, classe resistent C-18,
protecció de la fusta amb
classe de penetració NP2,
treballada en taller. 0,64 296,09 189,50 36,04 23,07

3,2 m³ Llistons de fusta de 89x38mm
per formació de mur
d’entramat lleuger interior
(muntants, puntals, dintells,
travessers i brancals) de pi
silvestre (Pinus sylvestris),
qualitat estructural MEG,
classe resistent C-18,
protecció de la fusta amb
classe de penetració NP2,
treballada en taller. 0,14 241,72 33,84 36,04 5,05

3,3 m² Placa de suro aglomerat (ICB),
segons norma UNE-EN 13170,
de densitat 110 kg/m3, de
140 mm de gruix, col·locades
amb fixacions mecàniques 64,08 19,77 1.266,86 3,09 198,01

3,4 m² Barrera de vapor/estanquitat
amb  vel  de  polietilè  de  150
µm  i  144  g/m2,  col·locada  no
adherida 74,44 1,26 93,79 2,38 177,17

3,5 m² Làmines de fusta serrada amb
escorça, de pi negre, sobrant
del  procés  de  serrat  per
formació de coberta a dues
aigües i el revestiment
exterior dels murs laterals

72,91 6,03 439,65 1,44 104,99
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3,6 m² Revestiment de paraments
verticals exteriors amb perfils
de fusta de pi negre tractada
de 170 a 190 mm d'amplària i
13 a 18 mm de gruix , col·locat
sobre rastrells amb fixacions
mecàniques 16,33 26,82 437,97 1,78 29,07

3,7 kg Elements d'unió i recolzament
per estructures de fusta,
d'acer S275JR, galvanitzat en
perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb
cargols i col·locat a l'obra 48,65 3,85 187,30 3,63 176,60

Total pressupost parcial nº 3 Tancaments i divisòries: 2.648,91 713,94

Pressupost parcial nº 4 Revestiments i tancaments practicables
Num. Ud Descripció Amidament Preu

(€)
Import (€) CO2

U.(kg)
CO2

TOT.(kg)
4,1 m² Revestiment de paraments

verticals amb perfils de fusta
de pi negre de 170 a 190 mm
d'amplària i 13 a 18 mm de
gruix , col·locat sobre rastrells
amb fixacions mecàniques 77,05 26,82 2.066,48 1,78 137,15

4,2 m² Tarima de perfil massís  de
fusta,  de  90  a  110  mm
d'amplària i 18 a 23 mm de
gruix, col·locada amb
fixacions mecàniques sobre
rastrells 26,35 83,41 2.197,85 1,78 46,90

4,3 u Bastiment de base per a
finestra, de fusta de pi de
secció 70x35 mm2 4,00 12,00 48,00 0,40 1,60

4,4 u Bastiment de base de paredó
per a porta de fusta per a una
llum de bastiment de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària 2,00 32,43 64,86 0,40 0,80

4,5 u Finestra de fusta de pi negre
per, col·locada sobre
bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 75x80
cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana 2,00 46,36 92,72 1,70 3,40
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4,6 u Finestra de fusta de pi negre
per, col·locada sobre
bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 70x50
cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana 1,00 33,93 33,93 1,70 1,70

4,7 u Finestra de fusta de pi negre
per, col·locada sobre
bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 60x120
cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana 1,00 44,94 44,94 1,70 1,70

4,8 u Fulla batent per a porta
d'entrada, de fusta de pi
negre per a envernissar, de 40
mm  de  gruix,  de  cares  llises  i
de fusta xapada, de 90 cm
d'amplària  i  de  210  cm
d'alçària 1,00 126,81 126,81 103,04 103,04

4,9 u Fulla batent per a porta
d'entrada, de fusta de pi
negre per a envernissar, de 40
mm  de  gruix,  de  cares  llises  i
de fusta xapada, de 80 cm
d'amplària  i  de  210  cm
d'alçària 1,00 116,26 116,26 103,04 103,04

Total pressupost parcial nº 4 Revestiments i
tancaments practicables:

4.791,85
399,33

Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions
Num. Ud Descripció Amidament Preu

(€)
Import

(€)
CO2

U.(kg)
CO2

TOT.(kg)
5,1 u "Kit" solar fotovoltaic

d'il·luminació per les hores de
foscor format per un panell
solar de 50W 12V, un
regulador de càrrega
Morningstar 10A 12V, dues
bombetes de baix consum de
11W  i  12V,  una  bateria
formula star 12V 80Ah, un joc
de connectors, 10m de
cablejat de 6mm, un joc de
borns per bateries monoblock
i uns terminals d'ull d'unió
dels borns a la bateria. 1,00 229,94 229,94 166,59 166,59

5,2 u Instal·lació d'aigua des de
col·lector fins a punt de
consum, inclòs elements de
connexió, tubs i punt de
consum 1,00 164,28 164,28 15,46 15,46

5,3 u Bany calent fet amb la
mateixa fusta de pi negre
incloent serpentí i connexions 1,00 244,62 244,62 8,59 8,59

Total pressupost parcial nº 5 Instal·lacions: 638,84 190,64
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Pressupost parcial nº 6 Mobiliari i acabats
Num. Ud Descripció Amidament Preu

(€)
Import

(€)
CO2

U.(kg)
CO2

TOT.(kg)
6,1 u Mobiliari sala principal 1,00 90,26 90,26 1,45 1,45
6,2 u Moble per lavabo 1,00 70,73 70,73 0,80 0,80
6,3 u Conjunt de mobiliari de

descans, format per un llit
doble, dos llits individuals i les
respectives tauletes 1,00 440,33 440,33 25,12 25,12

6,4 u Treballs de fusteria per
acabats i elements auxiliars,
com l'escala de gat, el bany
sec, conjunt de taula i cadires
i mobiliari auxiliar 1,00 307,46 307,46 2,55 2,55

Total pressupost parcial nº 6 Mobiliari i acabats: 908,78 29,92

Pressupost d'execució material Import
(€)

CO2
TOT.(kg)

1 Moviment de terres i adequació del terreny 118,16 4,38
2 Estructura 3.608,43 968,70
3 Tancaments i divisòries 2.648,91 713,94
4 Revestiments i tancaments practicables 4.791,85 399,33
5 Instal·lacions 638,84 190,64
6 Mobiliari i acabats 908,78 29,92

Total 12.714,97 2.306,91
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOTZE MIL SET-CENTS CATORZE
EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS.

RESUM

Projecte: Proposta de glamping a Aransa

Capítol Import

Capítol 1 Moviment de terres i adequació del terreny 118,16

Capítol 2 Estructura 3.608,43

Capítol 3 Tancaments i divisòries 2.648,91

Capítol 4 Revestiments i tancaments practicables 4.791,85

Capítol 5 Instal·lacions 638,84

Capítol 6 Mobiliari i acabats 908,78

Pressupost d'execució material 12.714,97

13% de despeses generals 1.652,95

6% de benefici industrial 762,90

Suma 15.130,82

21% IVA 3.177,47

Pressupost d'execució per contracta 18.308,29

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DIVUIT MIL
TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS.
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9 ANÀLISIS TURÍSTIC

9.1 Introducció

Per a la elaboració d’aquest projecte de glamping és important tenir en compte que es tracta d’un
allotjament turístic i que per tant, cal fer un anàlisi del turisme en les zones de muntanya i en concret, a
la Cerdanya per tal de conèixer la seva viabilitat. A continuació també s’analitzarà l’oferta i la demanda
en aquestes zones, els impactes del turisme i es descriurà la principal aposta d’aquest glamping, el
turisme sostenible.
Cal esmentar que aquest projecte és aplicable a altres zones, no necessàriament de muntanya, ja que
les bases del concepte de glamping són les mateixes encara que es trobin en entorns diferents.

9.2 Anàlisi del turisme en les zones de muntanya

El turisme del Pirineu català ha anat augmentant i s’ha consolidat gracies a l’augment del nivell de vida i
de la disponibilitat de més temps lliure per a dedicar a l’oci. En concret, aquesta tipologia de turisme
esta estretament vinculada a les necessitats d’oci de la societat, sobretot de la població urbana, més
que per l’interès específic par a la muntanya. També cal dir que la presencia de neu es el principal
atractiu del turisme actual en les zones de muntanya, especialment per la pràctica de l’esquí alpí que és
la principal activitat y la que genera el volum de negoci més gran. A les comarques de l’Alt Pirineu i Aran
la promoció de l’esquí ha estat el motiu principal pel qual hi ha hagut un boom urbanístic d’habitatges
de segona residencia. Per aquest motiu la Cerdanya, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà trobem un grup
important d’estacions d’esquí per darrera de Formigal i Baqueira-Beret.

Fig. 9.2.1 Estacions d’esquí a Catalunya. Font: catneu.net

Així, l’obertura de l’estació d’esquí de Baqueira-Beret ha provocat que quan parlem de turisme de
muntanya ja no parlem només de l’excursionisme i d’activitats com l’escalada, l’esquí de muntanya,
l’espeleologia, etc. sinó que parlem d’un turisme totalment relacionat amb la neu.

9.3 ANÀLISI DEL TURISME A LA CERDANYA

El turisme de muntanya que ofereix la Cerdanya en la pràctica de l’esquí està totalment vinculada al
fenomen de les segones residencies. En aquesta comarca, el model turístic té unes característiques
molt concretes que tenen relació amb el nombre elevat d’habitatges de segona residència i amb una
oferta d’activitats turístiques complementaries poc desenvolupades encara que n’hi ha que estan en
augment com el  senderisme,  les  activitats  d’aventura...  Tot  i  així,  la  major part  de les  activitats  tenen
relació amb la neu, per tant, estem parlant d’un turisme amb un component estacional molt alt.
A la Cerdanya l’oferta de l’esquí alpí és enorme: A la part catalana, trobem La Molina i La Masella
(actualment unides com a Alp 2500), i a la part francesa, com a més rellevants Font Romeu, Les Angles,
Porté Puymorens, Formiguères, Espace Cambre d’Aze, Puyvalador, etc. I a menys d’una hora El Pas de la
Casa, a Andorra. També té tres estacions més d’esquí nòrdic a part  d’Aransa; Lles i Guils Fontanera.
També un altre dels atractius és el Parc Natural del Cadí-Moixeró on una quarta part del parc correspon
a  la  Cerdanya,  als  municipis  de  Montellà  i  Martinet,  Bellver  de  Cerdanya,  Alp,  Das  i  Urús.  En  quan  al
patrimoni més important de la comarca són els pobles petits amb gran bellesa i encant que conviden a
fer excursions pels voltants com Alp, Bolvir, Ger, Lles...on destaca sobretot l’església de Santa Maria de
Talló a Bellver de Cerdanya.

9.4 Anàlisi de l’oferta turística

La bellesa del paisatge del Pirineu català conjuntament amb els factors relacionats amb la natura han
aconseguit traslladar-ho al sector turístic creant recursos turístics d’alta qualitat. D’aquesta manera, la
marca Pirineus ha aconseguit assolir uns nivells d’oferta i demanda que la situen al tercer lloc del
rànquing després de les marques Costa Brava, Costa Daurada, la Costa del Garraf i de la marca
Barcelona.
En quan a les places hoteleres, la marca Pirineus suposa un 8% del total d’establiments hotelers de
Catalunya i la proporció de l’oferta hotelera per nombre d’establiments supera la del nombre de places
y representa el 18% del total de Catalunya. Els establiments hotelers de dues estrelles de categoria són
els que més representació tenen, seguits dels de tres i una estrella.
En relació a l’allotjament rural, les comarques de muntanya representen el 41% del total a Catalunya
sent així la proporció més elevada de tots els àmbits. Tot i així les comarques de l’Alt Pirineu i Aran
estan molt especialitzades en hotels.
Finalment, l’oferta de càmping és menys rellevant que l’allotjament rural ja que representa la quarta
posició al conjunt català.



PROPOSTA DE GLÀMPING A ARANSA 45

Fig. 9.4.1. Allotjaments als municipis de muntanya a Catalunya. Font: Atles del turisme a Catalunya

9.5 Anàlisi de la demanda

En relació a la demanda, les pernoctacions als Pirineus ocupen la tercera posició agrupant totes les
marques turístiques situades a la costa. Els tres productes turístics de la muntanya són en primer lloc
l’esquí, seguit dels esports d’aventura i el turisme rural. També cal destacar el turisme actiu ja que la
marca Pirineus esta fortament especialitzada en aquesta tipologia d’activitats i és també la que
concentra  més  establiments  de  turisme  actiu  de  totes  les  marques.  En  primera  línia  destaca  el
senderisme que incrementa el nombre de seguidors tot i que no es un producte gaire promocionat ni
integrat a la oferta turística de la zona de l’Alt Pirineu i Aran.
En quan al fluxos turístics, la marca Pirineus juntament amb la de la Vall d’Aran es troben a la quarta
posició seguidament de la de Barcelona, la Costa Brava i la Daurada.
El cas de la marca Pirineus, el major nombre de turistes són catalans que provenen d’altres indrets de
Catalunya ja sigui per l’esquí, turisme actiu o el d’alta muntanya.

El perfil del turista català té relació amb els seus inicis, amb les primeres pràctiques excursionistes als
Pirineus. Aquesta activitat ha evolucionat amb els anys i actualment ofereix una ventall d’activitats a
l’aire lliure inclosos en el turisme actiu. En quan als establiments que s’utilitzen més són els càmpings,
seguidament dels apartaments i les cases rurals. També cal destacar que el turista català te un alt nivell
de  fidelització  en  les  destinacions  turístiques  que  escull  i  a  més  a  més,  acostumen  a  repetir  diverses
vegades.

Per altre banda, cal destacar els turistes estrangers i els provinents de la resta d’Espanya. En el primer
cas, és important dir que a la Catalunya Central i als Pirineus, els francesos son el mercat estranger amb
més presencia, seguit dels turistes procedents d’Holanda i també hi ha un percentatge important de
turistes estrangers procedents d’altres països.
El perfil del turista de muntanya està canviant, sobretot pel fet de que és més exigent i inconformista i
que valora més la qualitat i la originalitat. En canvi, s’allunya d’allò estàndard i del turisme massificat
que també ha arribat sobretot a la comarca de la Cerdanya.

Fig. 9.5.1. Turistes segons procedència i destinació. Font: Atles del turisme a Catalunya
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9.6 Turisme sostenible

En el context del turisme, el desenvolupament turístic sostenible ha de satisfer les necessitats dels
turistes i de les destinacions sense perjudicar les oportunitats de futur. En resum, es podria dir que la
sostenibilitat aplicada al turisme uneix tres paràmetres: l’eficiència econòmica, la conservació
ambiental i l’equitat social. (Figura 1)

Fig. 9.6.1. Els tres vèrtex del turisme sostenible. Font: Priestley i Llurdés (2007)

En darrer lloc, el sector turístic català ha d’afrontar inevitablement el repte de la sostenibilitat. En bona
part, el sector ja ha arribat al límit des del punt de vista quantitatiu, i per aquest motiu, el que cal fer és
una aposta ferma per millorar la qualitat de les destinacions, sobretot en la qualitat ambiental, ja que
l’entorn és un dels principals atractius que ofereix Catalunya, juntament amb els productes. També és
necessària la implementació d’estratègies de canvi en el model de gestió turística dirigides a un model
més diversificat, desestacionalitzat, que emfasitzi en la qualitat del producte i en la seva integració amb
el territori, l’economia, la societat i la cultura del país. Per aquest motiu, el glampling és una bona
aposta per millorar i diversificar l’oferta turística ja que posa per davant la sostenibilitat, la qualitat i el
valor afegit.

9.7 Impactes del turisme

El turisme és una activitat multisectorial que provoca molta interacció entre sectors i això moltes
vegades provoca impactes de diferents tipologies:

Impactes  socioeconòmic.  El  sector  turístic  ha  de  tenir  com  a  objectiu  la  generació  del  màxim  de
beneficis i que tinguin un repartiment equitatiu en la societat. Per tant, cal buscar impactes positius en

el  PIB del  sector i  que també generi  llocs  de treball  qualificats  i  de llarga durada ja  que el  turisme es
caracteritzar per la baixa qualificació del personal i els treballs temporals.

Impactes territorials. Se’n destaquen els següents:
L’impacte paisatgístic degut a la degradació del paisatge rural i sobretot per la massificació turística ha
provocat l’excessiva artificialització del paisatge.
La banalització del turisme i de baix valor afegit fruit d’una mala planificació i gestió del turisme. Aquest
fet ha provocat l’expansió de zones urbanoturístiques en el territori.
L’augment de la càrrega turística en molts indrets és deguda a la forta estacionalització.

Impactes ambientals. El sector turístic es veu molt afectat pels canvis climàtics en primer lloc perquè el
clima és un factor clau pel turisme a Catalunya, sobretot pel turisme de sol i platja i pel turisme de neu i
l’esquí. En segon lloc, el canvi climàtic pot afectar al paisatge i provocar la desaparició de recursos com
la  neu,  i  les  platges,  però  segurament  el  turisme  de  neu  serà  el  que  es  veurà  més  afectat,  amb  una
disminució del nombre de dies amb innivació natural i per la regressió de les cotes de neu.

9.8 Objectius estratègics

Donats aquests impactes que afecten al turisme, el glamping proposa un seguit d’objectius estratègics
per tal de minorar aquests impactes negatius i intentar generar-ne de positius.
Planificar les necessitats de places del glamping per tal d’evitar la sobrecàrrega.
Crear allotjament amb valor afegit pel fet de viure una experiència única que és canviant segons la
època de l’any.
Integrar l’activitat en l’entorn on es troba i preservar el medi que l’envolta.
Reduir l’estacionalització de la demanda gràcies al valor afegit que li dóna el glampling, que fa que no
en depengui l’estació de l’any en que es trobi.  D’aquesta manera també es pretén millorar la qualitat
dels llocs de treball per tal de que siguin permanents.
Vincular el glampling a activitats complementaries com són l’esquí i els esports relacionats, el
senderisme, el turisme rural, actiu, el termal, entre d’altres.
Aplicar energies renovables com la utilització de panells solars i la biomassa.
Incrementar el percentatge de residus reciclats procedents de l’activitat.

9.9 Conclusions

Els recursos turístics sovint tenen a veure amb la natura o el patrimoni cultural i per tal de preservar-lo
és necessària la conservació d’aquests recursos. A més a més, durant la major expansió del turisme a
Catalunya, no es van tenir en compte aquestes aspectes. Per tant, el sector turístic s’ha de plantejar dos
reptes diferenciats: corregir els defectes existents en les destinacions madures, i prevenir per evitar
males pràctiques en les noves destinacions.
En concret, a les zones de muntanya el turisme ha de tenir en compte tres aspectes:
Heterogeneïtat del turisme a la muntanya. Cal orientar la planificació turística cap a la minimització dels
contrastos entre espais ben conservats i espais altament urbanitzats. Per aquest motiu el glamping
pretén integrar-se amb l’entorn natural per tal de minorar aquestes diferencies.
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La crisis del model turístic desenvolupat. Com ja s’ha comentat ens trobem en una època de maduresa
en  el  turisme  i  per  tal  de  no  començar  un  període  d’estancament  o  fins  i  tot  de  declivi,  és  necessari
diversificar el turisme cap a nous camps.
Els espais naturals protegits com a producte sostenible del turisme de les zones de muntanya. El
glamping sempre es localitza estratègicament en un entorn natural privilegiat, en aquest cas, molt
pròxim al Parc Nacional Cadí-Moixeró on resulta molt interessant com a producte turístic pel
senderisme i les activitats d’aventura.

Per concloure, hi ha la necessitat de no invertir més en l’expansió del turisme de neu, sinó més aviat en
la seva diversificació. Per aquest motiu, el glamping es vol introduir a la oferta turística catalana ja que
el perfil del turista en el turisme de neu, rural, actiu, i termal encaixa perfectament amb el glamping en
potència perquè com ha s’ha comentat aquest busca viure experiències autèntiques, en un entorn
natural i amb una gran oferta complementaria a l’abast.



PROPOSTA DE GLÀMPING A ARANSA48

10 CONCLUSIONS I VALORACIÓ PERSONAL

Una vegada marcats els objectius que es proposen en l’inici del document i que s’han anat
desenvolupant al llarg del projecte crec sota el meu punt de vista que s’han anat assolint, uns
amb més dificultat que altres, això si.
L’objectiu principal, que és la creació d’una caseta model que pot formar part d’un glamping és
on més es focalitza el projecte, ja que és la part principal del possible complex, i com a
proposta que és, es deixen les bases per la seva creació.
Per entrar en context s’han desenvolupat les parts principals que més rellevància tenen sobre
la proposta de glamping.

Primer, què és aquest concepte i les diferents modalitats i tipus que hi pot haver. L’entorn i la
zona on es fa la proposta, i què s’utilitza per fer-la realitat: la fusta.
Això ha comportat un estudi i anàlisi sobre els glampings existents, buscant les virtuts i els
defectes perquè el que es proposa sigui el més complert possible. També hi ha agut un estudi
profund de la zona, la Cerdanya i Aransa, amb recerca d’informació de normatives i estudis de
la zona, terreny, turisme, econòmics i treball de camp.

A partir d’aquí, focalitzant ja la part principal de la proposta, la caseta, s’ha començat estudiant
la fusta des del seu origen. Gràcies això i el treball de camp, s’ha pogut veure i entendre tots
els processos d’obtenció d’aquesta, des del propi arbre. El perquè dels aprofitaments forestals,
el benefici que comporten i del benefici que se’n extreu en forma de béns materials o
energètics.

Un cop vist els treballs d’explotació, s’ha analitzat i estudiat la fusta, des del seu interior i
estructura microscòpica fins l’anàlisi de la classe procedent de l’aprofitament, que un cop
conegudes les seves característiques principals ha permès ja el desenvolupament del projecte
d’una caseta tipus, on amb les tècniques de construcció actuals i més sostenible possibles i les
necessitats que s’han cregut necessàries s’ha dissenyat.

El desenvolupament del projecte de la caseta està preparat per la seva execució, ja que s’ha
tingut en compte la normativa del CTE, s’ha calculat i s’ha projectat, deixant així tota la
documentació necessària pel seu aixecament.

Com a resultat final, s’ha creat una valoració econòmica i ambiental de la construcció, que ens
permet analitzar-ne la viabilitat econòmica i ambiental. Pel que fa a l’econòmica, es pot veure
que no es necessita una gran inversió, i menys si la fusta, que és el material principal que en
forma part, prové de l’aprofitament forestal del propi terreny on posteriorment s’hi pot crear el
glàmping. Aquesta valoració però, el preu de la fusta és com si es com comprés a un tercer.
Així doncs, si és del mateix propietari pot quedar en un preu molt atractiu.

Tot això està molt bé, però per qualsevol inversió es busca un benefici. I per això s’ha fet un
estudi turístic de la zona i del sector, on queda clar que un projecte d’aquest tipus pot tenir
sortida en una zona com aquesta i en un turisme més sostenible i de muntanya que augmenta
sense parar els darrers anys.
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Agrair en primer terme l’Edgar Segués Aguasca, ja que sense haver-hi tingut relació va acceptar dirigir-
me el treball i m’ha ajudat en tot moment quan l’he necessitat, i s’ha mostrat sempre molt receptiu per
trobar-nos i guiar-me i aconsellant-me en el treball. També cal dir que la seva manera de portar el
treball m’ha entendre el què estava fent i a espavilar-me tot sol.

Mencionar també a Jordi Roca Tarruella i l’empresa SOGAM per proposar-me la idea del glamping i
proporcionar-me tota la informació necessària de la zona i l’aprofitament forestal, així com donar-me
l’oportunitat de veure i conèixer tots els procediments d’obtenció de la fusta.

Familiars i amics pel suport durant el transcurs del treball.
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1 PROPOSTA DE GLÀMPING A ARANSA

Part en anglés / English part

14 INTRODUCTION

The present final thesis stems from different ideas and motivations: On one hand there is the main
idea, which is the execution of a small building that is ecologic and efficient. On the other hand, is the
creation  of  a  project  with  a  potential  social  impact:  During  a  meeting  a  person  in  charge  of  forestry
resource use with direct contacts to a job reintegration organization, held a discussion about the
‘glamping’ concept and how this could be tight with forest clearing.
The base idea is to use the wood from clearing to build small constructions used for glamping.  This
would create the need of labor for construction, but also for subsequent maintenance and upkeep,
providing jobs to people at risk of social exclusion, and hence closing a complete circle.
To shape this idea, we are going to analyze the concept of glamping and find the proper needs, as well
as the natural environment where it happens. This will be the basis to propose glamping and the cabin
prototype

15 OBJECTIVES

The main objective of this thesis is to create a form of glamping by the way of designing a prototypical
small home that would be the template for others to come.

The secondary objectives of this project can be used as a potential financial viability study to increase
the tourism interest of the areas, as well as its impact in labor creation.
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16 PRECEDENTS

16.1 Glamping

Recently, a global trend has caught fire that offers outdoor enthusiasts an upgrade on rest and
recreation. It’s called glamping, a new word for a new kind of travel, defined as glamorous camping.
When you’re glamping, there’s no tent to pitch, no sleeping bag to unroll, no fire to build. Whether in a
tent,  yurt,  airstream,  hut,  villa  or  treehouse,  glamping  is  a  way  to  experience  the  great  outdoors
without sacrificing luxury.

Glamping – a fusion of glamour and camping – emerged international and came across the Atlantic over
the last decade. Both independent properties and global hospitality brands have capitalized on a rising
demand of travelers who want to experience the positive aspects of camping without the
“uncomfortable” negatives. Glamping pivots on a high level of service that focuses on the complete
comfort of the guests. The amenites found at glamping destinations far exceed anything recreational
campers experience.
The main traits are:

Bringing people close to nature: Allows people to be immerse in nature environments that are remote
from everyday life. Used to cities, this experience translates into a relaxation and disconnect
experience.

It is ecological. The energy and resources used to build these small lodging homes are minimal, and in
all instances are the result of utilizing recycled materials that otherwise would be abandoned or end up
in landfields.

Complementary activities: Hiking, montain biking or kayaking among others, are some of the many
outdoor activities that can be promoted in these areas, just outside of the actual cabin.

16.2 Glamping around the Globe. Forms and types

There are many types of glamping, as it there is not one defined model. Any small construction or
shelter could become a glamping . From a train wagon, to a tree house, a simple tent, or a transparent
inflatable sphere are just some examples

However, the main types are the following:

Tree  houses:  Who  has  never  wished  for  a  tree  House?  Built  over  a  tree  using  its  morphology,  it  is  a
wooden structure that normally uses the shapes of the trunk and strongest branches to create a
horitzontal space in a vertical world. Access is through stairs or ladders. Sometimes diferent tree houses
are interconnected with hanging bridges and can even enjoy the luxury of having running water and
electricity. The main advantage is the peaceful environment, fresh air and great views that make it
unique.

Fig. 16.2.1: Tree House in Santa Cruz Mountains Monterey Bay, Watsonville, California (US)

- Campers and RVs: Road travelers are a mostly universal tradition
- Campers have been around since the idea of a miniature House on wheels was born.
- It  can be almost anything:  from a modest  sleeping quarters  to a luxury multi-room space that

has kitchen and bathrooms.
- In the world of glamping, this alternative becomes stationaly, placed in a unique and strategic

location, at disposition of travelers that want an experience of being in a house on wheels
without the hassle of long and expensive driving

Fig. 16.2.2: Camper at Tropical Garden, Jalisco (Mexico)
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‘Safari’ tents: The idea of safari tents comes from hundreds of years back. Kings, nomads,
hunters and tourists have all equally found in tents a good option to shelter and spend the
night. Today, safari tents are a the main lodging form for luxury travels and safari expeditions
throughout the African continent and have been adopted by many glamping opetators in other
parts of the world.
- They are grand structures normally rectangular in shape, backed by an aluminum, fiberglass

or wooden structure. The walls and gable roof are ade of a sturdy weatherproof fabric.  They
are spacious and their rectangular shape makes it similar that of a house where no luxury
has been spared.

Fig. 16.2.3: Safari tent close to Nairobi (Kenya)

Yurts:  Historically built to withstand long and harsh Mongolian winters, its construction
elements are simple and funtional. It is made of a low circular base made with foldable sections
of wooden shutter. The roof is a conical crown or compression ring made of wooden bims and
suported by the outer skeleton. These beams meet at the center of the crown and are bound
together with ropes. The roof structure is often self-supporting but large yurts may have interior
posts supporting the crown
- The exterior fabric is placed over the wooden structure and it wrapped tightly around the

frame, occasionally in severral layers.
- These constructions can support strong winds and extremelly low temperatures, which

make them ideal year around.

Fig. 16.2.4: Yurt at Dzhalal-Abadskaya (Kyrgyzstan)

Cabanas: A cabana in the glamping world nothing but a typical bungalow or pre-fabricated
wooden cabin. Made with wooden walls to be able to support adversed elements, but the roof
can be made of fabric, straw or vegetable fibres that allow one to hear the sounds of nature and
the sunlight to pass through to make it more welcoming and warm possible depending on
location.
- There can be many types, dimentions and luxury levels, but usually follows the above

mentioned traits.
- A glamping cabana has one single purpose: provide and exceptional space inside a wooden

structure that is immersed in its natural surounding.

Fig. 16.2.5: Wooden Eco-cababas at the Amazonas forest (Equador)
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Tipis: A tipi is a conical tent that has its origin in the North American nomadic tribes. It is a
simple yet ingenious construction using just a few materials, and wooden poles that are placed
in a triangular shape and are bound together at the top creating the main structure skeleton,
and a golden wrap traditionally made of animal skins, and currently made of think canvas tied to
the ground and leaving an opening on the top to allow for smoke to exit, a small entrance and
sometimes  a  window  or  two.  Nowadays,  they  are  used  in  warm  environments  and  are  a
historical alternative to a modern tent.

Fig. 16.2.6: Tipi in British Columbia (Canadà)

16.3 Glamping in Catalonia

Currently, in Catalonia, there are different glamping areas. Although the main requirements and
characteristics  of  this  modality  are  not  necesseraly  present,  there  are  a  bunch  of  campings  that,  in
order to widen their offering, have placed small constructions with added amenities in an area of the
càmping. One is the Vorapac camping, located in the Aiguestortes– Estany de Sant Maurici National
Park near Espot, Lleida; another one is Cala Llevadó, in Tossa de Mar (Girona); as well as the Hotel Mil
Estrelles in Borgonyà (Girona) which has expanded its offering with  glamping.
Another modality of glamping is the “Tipiwakan” based on tipis in Maçanet de la Selva (Girona); and
although they do not use the term glamping, the tree houses in
Sant Hilari Sacalm, in Parc Natural del Montseny (Girona) is also a clear exemple.

16.3.1 Voraparc, Parc Nacional d’Aigüestortes – Estany de Sant Maurici, Espot (Lleida)

It is a camping located at the entrance of Parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici where
they allocated an area that includes luxury tents to be able to catalogue it as glamping. These tents are
always set up to allow being in touch with nature and the added convenience of having the tent ready
upon arrival. They include beds, pillows, sofas, furniture, a kitchen, heat, etc., like a regular bungalow.

Fig. 16.3.1: Luxury tents at Voraparc, Parc Nacional d’Aigüestortes – Estany de Sant Maurici, Espot (Lleida)

3.3.2 Càmping Cala Llevadó, in Tossa de Mar (Girona)
This càmping bordering the ocean offers six ‘forest cabins’ with a minimalist design of glamping style.
These ares small cosnstructions equiped as bungalows with a shower, heating, etc. It is a single space
with a double bed and a sofa-bed.

Fig. 16.3.2: Cabin at càmping Cala Llevadó, Tossa de Mar (Girona)

3.3.3 Hotel Mil Estrelles, Borgonyà (Girona)

This hotel has added its offering by installing inflatable bubble tents, designed to get you in touch with
nature, front and center and be able to sleep under the stars. The tents include amenities such as a
telescope with intructions depending on the season to be able to locate the stars in the sky.
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Fig. 16.3.3: Bubble tent at l'Hotel Mil Estrelles, Borgonyà (Girona)

3.3.4 Tipiwakan, Maçanet de la Selva (Girona)

This is a camp ground composed of two types of glamping constructions: tipis and yurts. Tipis with 3.5m
of diameter and 10 m2 can host two adults or three children. Tipis of 5.5. m diameter and 25m2  makes
for a large space that can host groups of six adults and seven to eight children.
Yurts are 4m diameter and 12.5m² and are warm and comfortable to create temporary lodging with
more luxury. They can host four adults or five to six children.

Fig. 16.3.4: Tipiwakan, Maçanet de la Selva (Girona)

3.3.5 Les cabanes als arbres, Sant Hilari Sacalm, al Parc Natural del Montseny (Girona)

As  the  name  suggests,  it  consists  of  a  complex  of  ten  wooden  cabins  built  on  trees  with  all  the
amenities and services as a hotel, complemented with a country farm house where the rest of the
services not available in the cabins are provided, in addition to five more rooms.

The cabin construction is adapted to the size and shape of each tree that holds them and their shape,
which is genereally round with 30m2 of surface.
They include the main tree trunk which crosses the central area bottom to top. There is also a terrace
of about 10m² allowing to enjoy the exterior without having to come down the tree. Users can access
via a hanging bridge or ladder.

Fig. 16.3.1: Tree cabins at Sant Hilari Sacalm, al Parc Natural del Montseny (Girona)
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17 The Area

17.1 La Cerdanya
It is a region  in Catalonia located in the heart of the Catalan Pyrenees at the source of the river Segre. It
has a alpine character with a high plateau, unique in the Catalan Pyrenees in its magnitude.
Worth mentioning is its East-West orientation with about three thousand hours of sun exposure a year.
Its geography is determined by the Pre-pyreness, Moixero and Cadi ranges, allowing for a both Atlantic
and Mediterranean sun-climates.
It is divided in High and Low Cerdanya. The first belonging to France and the second to Spain. The low
Cerdanya is Split within the provinces Girona (11 counties) i Lleida (6 counties).

- Country/Region: Spain, Catalunya.
- Provinces: Lleida and Girona
- Capital: Puigcerdà
- Area: 1085,76 m²
- Hieght: 950m a 2921m
- Population: 41.160 habitants (2001)
- Coordinates: 42º 26’ 48’’ N, 1º 57’ 10’’ E

Most of the land use is either farming or forest, except for the highest elevations where high mountain
climate allows for pairires only.
Forests are formed mainly by Abetus, Red and Black pine tree, ash trees, fir trees, elms and alpine
prairies.

Fig. 17.1.1: Ares of forest in la Cerdanya. Source: Pla Director Urbanístic de la Cerdanya

17.2 Town: Lles de Cerdanya
It is a large County of 102.80 km² and has only 237 inhabitants. It extents mainly through the valleys of
La Llosa i d’Arànser and goes from the peaks of the axial Pyrenees range, all the way down to the river
Segre, which makes for a natural delimitation  in the South.
Most of the area is forested and basically of public use. Bordering the river we find typical river-side
vegetation, and as we go up in altitude, we find oaks, followed by pines (red and black) in sub-alpine
stratus. Finally, alpine prairies dominate the highest elevations creating depressions filled by alpine
lakes, many from glacial origin.
The road accesses are from the N-260 and LV-4036, quite curvy and with steep grades

Fig. 17.2.1: Map of the towns and counties in Cerdanya. Source i-cerdanya

17.3 The forest

The forest where forest clearing is performed is located just near the cross country ski ressort of Aransa
and it is composed of the spicies Black Pine and Wild (Pinus uncinata and Pinus sylvestris)  and has a
surface of 12 hectareas

Most of the land use is either farming or forest, except for the highest elevations where high mountain
climate allows for pairires only.
Forests are formed mainly by Abetus, Red and Black pine tree, ash trees and alpine prairies.
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Fig. 17.3.1: Ares of forest in la Cerdanya. Source: Pla Director Urbanístic de la Cerdanya

17.3.1 Pinus uncinata

It  is  a  tree  that  can  reach  25  m  high,  frequently  of  conical  shape,  but  sometimes  twisted  due  to  the
action of the wind and snow. The branches are relatively wide and the foliage has dark green leaves in
pairs, 4–6 cm long.
The male cones are abundant and yellow in color. The female cones have tiny spines and are about 6
cm long and purple in color.
It tolerates harsh alpine environment, with long and cold winters with abundant snow and strong
winds.
During summer it does not tolerate well in drout and needs precipitation that usually comes in form of
storms.  It  does  not  have  a  preference  for  silica  or  calcareous  soil  and  does  well  even  in  shallow  and
rocky soil.
Climbing in altitude throughout the Pyrenean slopes, the first Black pines mix with firs in the lower end
and wild pines in the top.
Its wood is white, sometimes with salmon pink duramen, low reisin, soft and easy to cut, with very
variable quality, sometimes bad due to the high amount of nuts. It is widely used locally in construction
of small constructions, cabins, sheperd shelters...
The word “uncinata” comes from the shape of a hook, given the look gusset of the scales.

Fig. 17.3.2: Pinus uncinata at Porte, French Cerdanya. Source: Àrboles Ibericos 2013

17.3.2 Pinus sylvestris

Pinus sylvestris is an evergreen coniferous tree growing up to 40 m in height and 1 m trunk diameter
when mature.  The stem is usually straight, although it is not uncommon to find twisted ones due to the
strong action of wind. The bark of the top branches are characteristically salmon in color. Leaves are in
fascicles of two between 3-7 cm fexible and usually slighly twisted.. The seed cones are usually
symmetrical, small, no more than 6 cm long. When closed, they are pointy and greenish. The top of the
apophosis in general shows a beak, which hleps them distinguish from the  and
Male  flowers  are  usually  yellow  or  pink.  Female  flowers  are  are  very  small  had  have  the  shape  of  a
cone, usaually purple.
Cones long, conic, symmetrical or nearly so, green ripening matt grey-buff to grey-green; the top of the
apophosys usually has a beak, which constitutes a good trade to distinguish from the Pinus nigra cone.
It behaves as a typical alpine pine tree species in areas od summer draut. It tolerates well low
temperatures in winter and snow falls. It prefers sylica soil, but has no problema adapting to calcareous
soil .
Its  wood is  usually  White,  but  can occasionally  be yellow. Given its  strength,  it  is  commonly used for
beams, furniture, wood floor, etc. And the lesser quality ones for pallets, wood conglomerate, etc.
Many churches in the northern half  are made with wood from this pine tree, both for ceilings, as for
altarpieces. It was also widely used in the building of houses and palaces.
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Fig. 17.3.3: Pinus sylvestris at Porte, French Cerdanya. Source: Àrboles Ibericos 201
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18 Work of forestry work in the area

18.1 Processes previous to the forestry use

Before starting the work, one must understand and perform a series of procedures as follows:
To begin with, the land has an owner. In this case is the EMD of Arànser (Entitat Municipal
Descentralitzada), that belongs to the town of Lles de Cerdanya.

- The  EMD  proposes  the  use,  in  this  case  the  use  of  ferestry.  The  Serveis  tècnics  de  la  Generalitat  in
conjuction with expert technitians decide the area to operate (rodals).

- An area is determined, as well as the volume to exploit.
- It is made publicly known and made up for bidding. The ‘Consell Comarcal de la Cerdanya’ is the entity

that publishes the bidding in the DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)
-
- Each area comes defined with all  the characteristics  for  its  exploitation:  Area,  amount  of  wood and its

uses and destinations (biomass, saw, etc)
- If interesting enough, an offer in made to be the tenderer of this exploitation
- The expert technititans issue a license that is entered in ‘Medi Natural’ for their approval. These licenses

are normally for one year only, renewable to two.
-

18.2 Characteristics of the use

In this case is a forest use of 12ha with the following characteristics:
- Locations: Areas 10f, 10g, 10h (parcial) and 11f
- Approximate volume by species:

o 50m³ ofe Pinus sylvestris
o 845m³ of Pinus Nigra

- Total area: 12ha
- Method: Standing, with bark and risk and venture.
- Time to develope the use: Outside of the ski season when the ressort is closed
- General conditions: They have fullfilled those provided at the ‘Plec General de Condicions Tècniques

Facultatives (BOE 21/08/1975)’ Resolution of 24/04/75, and those of ‘Especial per a la regulació dels
aprofitaments de pastures, conreus, recreatius, etc.’

- Control de use: Since this is a method of risk and venture, given by the amount of trees, the control is
performed with a revision of the marked trees.

- Removal cannot be performed without previous approbal by the head engineer in charge. Machinery
that could damage the regenerated trees may not be used. In all cases, tree removal machinery will use
existing forest tracks. Those removable paths that ar most used, must be left in good shape and able to
be used by any other vehicle. The use of all forest tracks is authorized by the head engineer responsable
fot he project

- Slash: The remaining branches and bark will be shredded and/or cut to pieces smaller than 1m and left
scattered thoughout the logging area except for an area of about 20m on each side of the forest tracks,
which must be free of any debrees.

Remaining  branches  over  8  -  10cm  diameter  cannot  be  left  either.  The  area  must  be  totally  free  of
debrees non resulting from the logging process

- Final review: One proceeds to a final review of the area to ensure all above contitions are met.

18.3 Technical conditions in the classification of the use of timber

- Bole: it is the main stem of the tree measured from the base to the all the way to the top until its
diameter is 8cm (10 with bark), or else in the top branching of the tree. In case of main stem being
forked,  the largest branch will be considered the bole.

- Disintegration wood: That one with less than 12cm in diameter.
- Mechanical use timber: Timber with a diameter over 12cm that fullfills the primary classification.
- Firewood: stems or wood of medium diameter not less than 3 cm that does not apply to any of the above

classifications.
- Logging and clearing: Only the marked trees are cut. The highth of the strain does not go above 10 cm.

The fall  of the trees is directed in the direction that causes the least possible damage to the remaining
vegetation.

- Tree  removal:  It  is  performed  in  a  way  to  minimize  damage  to  remaining  trees.  The  extraction  is
branched out throughout the forest tracks and paths that have been previously assigned.

- Clearing of the area: The area is cleared according to the characteristics by the “Restes de tallada”.

18.4 Description of the work

After examining conditions, one can proceed to start work as follows:

- First, the forester engineer marks the pins as he sees fit, taking into account various factors and
prioritizes the preservation and conservation of the forest.  The marks are made on the trunk and must
be visible after the tree is cut to be able to verify that the proper trees have been cut.

- Upon entering the forest, one must be careful of the young pines, usually about two metres in height, as
these favour the renewal of the forest.

- Cutting procedure: The work crew consists of a veteran professional with a chain saw and two
apprentices- graduates with training in forestry. They cut down the tree and once it is down, the
branches are cut leaving the trunk ready to be picked.

- Deforestation: Equipment includes an Ursus tractor and a Larix cable (a specialized cable-car that drags
the chosen logs). The cable can take the load of tree trunks, both small and medium in size, up to four at
a time, or one or two large trunks. However, it  is important to bare in mind that this machinery is very
heavy and requires a suitable tractor for transport. The logs are transported to a forest clearing, where
one can access by truck to load the wood.

- The logs are left in place for the assessment of their type and quality of wood, and their desired use.
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Fig. 18.4.1: Process of deforestation by use of Ursus tractor and Larix forest cableway. Source: Own

18.5 Results from the use of Timber

The resulting products obtained from the work are:

- Timber used for sawmill:
o First Class timber- Special Woords (small size) and Structural Timber (larger size).
o Second Class timber- Wood used to build pallets.

- When the wood is straight and thin, however not very long, it is often used to make wooden railings.
- Biomass – shred. Twisted wood or with many knots that can’t  be used to saw.
- The branches and any unused timber are left in the forest to decompose. It is chopped into smaller

pieces  as  to  facilitate  and  quicken  their  process  of  decomposition.  Except  for  the  edges  of  the  forest
tracks, where 20m edges should be cleaned.

- After selecting the timber, the shipper transports the timber to sawmills or processing plants to
biomass.

- By standard of the pines’ dimensions, 300kg of wood has been selected, of which 250 is made
up of the trees’ trunk and will be used for sawmill, while the other 50kg of header will be used
as biomass.

- The result of the use has been cut down 320 pines per hectare (80 tons), with  an area of 12
hectares were cut approximately 3,800 pines (960 tons).

Fig. 18.5.1: Categories of timber: 1-. First class timber 2-.      3.- Wood used for biomass. Source: Own

Fig. 18.5.2: The proccess of cutting trees down into smaller portions, facilitating the their  decomposition. Source:
Own
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19 Informació geològica

La Cerdanya constitueix una fossa tectònica situada al Pirineu axial, limitada per falles subverticals
d'orientació NE-SO i farcida per materials neògens. La falla que limita la fossa al S ha estat al més activa,
mentre que la septentrional, de molt menor salt, està fossilitzada per dipòsits recents.

Fig. 18.5.1: Mapa geològic de la zona. Font: ICC

Fig. 18.5.2: Mapa geològic de la zona. Font: ICC
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20 CÀLCULS

20.1 Càlcul de l’estructura

Càlcul realitzat amb el programa WinEva
Estructura de fusta massissa serrada.
L’estructura  del  pòrtic  principal  pertany  a  la  classe  de  servei  nº  2  i  es  troba  sotmesa  a  les  següents
accions:

Pes propi (Càrregues permanents): 1kN/m
Ús:  0.4kN/m
Neu (de mitja durada, entre una setmana i sis mesos): 3.5kN/m
Vent a pressió: (de curta durada, menys d’una setmana): 0.4kN/m
Coneixent el valor característic de la resistència a flexió i compressió  =  18 N/mm², es poden
determinar els valors de càlcul.

El valor de  varia en funció de la combinació d’accions que es considerin en el càlcul, que són les
següents:

20.1.1 Càlcul d’estats límits últims:

:
PP+ÚS;  = 0.60 ; = 8.30 N/mm²
PP+ÚS+NEU;  = 0.80 ; = 11.08 N/mm²
PP+ÚS+VENT;  = 0.90 ; = 12.46 N/mm²
PP+NEU+VENT;  = 0.90 ; = 12.46 N/mm²

үM:

PP+ÚS;  = 0.60 ; = 1.57 N/mm²

20.1.2 Comprovació a flexió

M. max = 9.60 kN/m
Wmin = Mmax/fm,d
=

1.156.626,50mm³

Wd=(b·h²)/6 = 1.458.333,33mm³
1.458.333,33mm³ >  1.156.626,50mm³
COMPLEIX

20.1.3 Comprovació a tallant

Qd max = 8.14 kN/m
Amin = Qd max/fv,d
=

9.426,75mm³

Ad=b·h = 35.000mm³
35.000mm³ >  9.426,75mm³
COMPLEIX
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20.1.4 Comprovació pilars

Fusta C18 y ME-2
 CS2
Alçada pilar (h): 1,54 m
Ample pilar: 14,00 cm
Profunditat pilar: 25,00 cm
Kmod = 0,90
γM = 1,30
Mòd. Elast. (E) = 9,00 N/mm²
Inèr. (I) = (b·h³)/12 = 1,82E+08 mm⁴
fc,0,d=(Kmod·fc,0,k)/γM = 7,62 N/mm²
βv = 2,00
βc = 0,20

20.1.5 Comprovació  de resistència del pilar més desfavorable

Nd max = 24,42 kN
Amin = Nd max/fc,0,d = 3206,67 mm²
Ad = b·h = 35000,00 mm²
35.000mm³ >  3206,67mm³
COMPLEIX

20.1.6 Comprovació  d'inestabilitat per vinclament
λ = βv·h/(I/A)½ = 42,68
λrel = λ/π·(fc,0,k/E0,k)½
= 0,61 > 0,3
*S'ha de comprovar la inestabilitat de càrrega, ja que la geomètrica és superior.

Kv = 0,5·(1+βc·(λrel-0,3)+λrel² = 0,72
Xc = 1/(Kv+(Kv²-λrel²)½) = 0,92
σc,0,d = Nd/A = 0,70 N/mm²

σc,0,d/(Xc·fc,0,d) = 0,10 10,01%
< 100%
→ COMPLEIX

Això ens demana una secció de la biga del pòrtic principal de 14cm de base per 25 de cantell.
Introduïdes les dades al WinEva veiem com les tensions no superen els 8.30 N/mm².
Dades de les barres:
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Esquema:

Tensions:

Càlcul de les bigues perimetrals de la plataforma
L’estructura de les  bigues pertany a la  classe de servei  nº 2 i  es  troba sotmesa a accions permanents
(càrregues i pes del pòrtic).
Càrregues permanents ;

 = 0.60 ; = 8.30 N/mm²
 = 0.60 ; = 1.57 N/mm²

20.1.7 Comprovació a flexió

M. max = 8.73 kN/m
Wmin = Mmax/fm,d
=

1.051.807,23mm³

Wd=(b·h²)/6 = 1.344.000mm³
1.344.000mm³ >  1.051.807,23mm³
COMPLEIX

20.1.8 Comprovació a tallant

Qd max = 53.61 kN/m
Amin = Qd max/fv,d
=

34.146,49mm³

Ad=b·h = 35.000mm³
35.000mm³ >  34.146,49mm³
COMPLEIX
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Barres:

Accions que rep la barra dels pòrtics:

Deformacions:

Tensions:

Que no superen els 8.30 N/mm².

20.1.9 Comprovació dels muntants

Fusta C18 y ME-2 Kmod = 0,90
Alçada mur (l): 3,90 m γM = 1,30
Ample muntant: 3,80 cm Mòd. Elast. (E) = 9,00 kN/mm²
Profunditat munt: 14,00 cm Inèr. (I) = (b·h³)/12 = 8,69E+06 mm⁴
Revestiment (e): 2,00 cm fc,0,d=(Kmod·fc,0,k)/γM =  7,62 N/mm²

Qd max = 8,14 kN/m
Amin = Qd max/fc,0,d = 1068,89 mm²
Ad = b·h = 5320,00 mm²
5320,00 >  1068,89
COMPLEIX
*La càrrega que rep el muntant és molt petita i el tauler contraxapat fa que no sigui necessària la comprovació a vinclament.

20.1.10 Comprovació en cas d’incendi

L’edifici es considera com a residencial públic i ha de tenir una EI-60
Càlcul realitzat a partir de taules d’Excel per bigues i pilars de fusta en cas d’incendi.
Comprovació de la biga:
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Comprovació del pilar:

20.2 Càlcul i comprovació de les unions més rellevants.

Càlcul mitjançant excel d’unions
Unió superior del pòrtic fusta-fusta:
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Unió intermitja del pòrtic fusta-fusta:
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Unió inferior del pòrtic fusta-acer:

20.3 Paràmetres de càlcul:

Classes resistents, fusta massissa
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Coeficients de seguretat de les accions

Classes resistents
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21 CÀLCUL DE CONDENSACIONS INTERSTICIALS

Anàlisis higrotèrmic dels elements constructius pel mètode mensual prescrit a la EN13788
Com a zona climàtica ens trobem amb la més desfavorable (E1), ja que la situació de les casetes pot ser
a alta muntanya i haver-hi unes condicions climàtiques molt desfavorables.
Anàlisis del mur:

Nota: S’ha utilitzat com a barrera de vapor una capa de polietilè per fer el càlcul, però en el pressupost i
en desenvolupament de la construcció s’utilitza una barrera de vapor sostenible.

Comprovació amb el programa CALENER:

Com es pot veure el valor U és molt semblant.
Valor U màxim en zona E1: 0.55W/m²k
Valor U tancament: 0.45-0.47W/m²k
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Gràfics  d’evolució  de  temperatura  i  pressions  de  saturació  i  vapor  per  cada  mes.  En  l’eix  X  es
representen les resistències a la difusió del vapor (valors Sd). En l’eix Y es representen les temperatures
en ⁰C o les pressions de vapor en Pa.
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Anàlisis de la coberta:

Comprovació amb el programa CALENER:

Com es pot veure el valor U és molt semblant.
Valor U màxim en zona E1: 0.35W/m²k
Valor U tancament: 0.33W/m²k
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Gràfics  d’evolució  de  temperatura  i  pressions  de  saturació  i  vapor  per  cada  mes.  En  l’eix  X  es
representen les resistències a la difusió del vapor (valors Sd). En l’eix Y es representen les temperatures
en ⁰C o les pressions de vapor en Pa.
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