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INTRODUCCIÓ 

La present memòria valorada es redacta com a requisit per a la sol·licitud de 

subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, destinada en 

aquest cas a condicionar el camí d’accés a la cova Negra, una cavitat d’ 

aproximadament 70x60 metres, situada a l’espai natural protegit de la Serra del 

Montsec de Rúbies, al municipi de Llimiana (Pallars Jussà). Aquesta serralada 

prepirinenca és un espai natural protegit des del 1992, quan va ser inclosa a la Xarxa 

d’espais d’interès natural (PEIN), posteriorment inclosa a la xarxa europea Natura 2000 

per la seva singularitat orogràfica i geològica, així com pels nombrosos endemismes i 

rareses de flora i fauna que acull. 

El barranc de Barcedana és un afluent de la Noguera Pallaresa per l’esquerra, recull 

aigües de les barrancades o llaus del Montsec de Rúbies i també dels barrancs que 

davallen de la serra de Llimiana. Dóna nom a la bonica vall on es situa la cova Negra, 

amb un mosaic agroforestal harmònic de cultius de secà, pinedes i alzinars que inclou 

els pobles de Mata-solana, Sant Martí de Barcedana, Sant Miquel de la Vall, Sant 

Cristòfol de la Vall i, sobresortint a l’extrem nord-oest, Llimiana. 

La litologia calcària del Montsec afavoreix la filtració de les aigües en les roques 

calcàries clivellades i solubles que porta a la formació de coves, gralleres o querants. 

Aquest procés s’anomena carstificació.  

Aquests fenòmens càrstics es concentren en els gruixos de les calcàries de Campanià-

Maestrichita que ocupen la vessant nord i el sector més elevat del vessant sud 

d’aquesta serralada. Les cavitats conegudes són de dimensions mitjanes o petites, la 

més gran de totes és el graller del Gran Corralot, al vessant nord del Montsec d’Ares. 

L’estudi espeleològic de les cavitats dels Montsec començà a finals del segle XIX. 

L’espai Natural de la Serra del Montsec constituïda per tres zones diferenciades 

(Montsec de Rúbies, Montsec d’Ares i Montsec d’Estall), és la unitat prepirinenca 

central i en especial de les serres exteriors que presenta més diversitat i 
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representativitat dels paisatges d’aquest territori. Té una superfície total de 

30.857,78ha. Els elements dels seus sistemes naturals (geologia, flora i fauna) 

determinen un conjunt de notable interès i de gran singularitat dins de Catalunya. 

La serra del Montsec constitueix una barrera natural entre la conca de Tremp, les 

serres interiors del Prepirineu central i els primers contraforts que s’obren a la 

depressió central, el relleu és molt singular i abrupte, amb diversos elements de gran 

rellevància geològica i constitueix un dels contraforts més importants de Catalunya 

d’uns 42km de longitud. 

Pel que fa a La Cova Negra del Montsec (o de Mata-solana) es troba situada a la cara 

nord del Montsec de Rúbies, la vessant septentrional de la serralada, damunt de la 

Pinera de Perot, en el límit est del terme de Llimiana a la Vall de Barcedana. Es tracta 

d’una cavitat amb una única sala principal molt gran. La roca és calcària amb filtraci-

ons d’aigua, com correspon a totes les cavitats de la litologia del Montsec. 

La cova està inclinada en desnivell des de la boca d’entrada. El fons del seu interior es 

troba a un nivell inferior de 23 metres respecte l’entrada. La forma gairebé circular fa 

uns 70 per 60 metres. Per tant, si no fos per la llargària, hi cabria un camp reglamen-

tari de futbol. La boca d'entrada fa 28 metres d’amplada per 4 metres d’alçada, en 

forma de mitja lluna. El sostre queda molt alt, amb forma corbada còncava, té infiltra-

cions d'aigua amb roques de diferents tonalitats, amb caiguda de formacions d'esta-

lactites. El màxim del sostre pot arribar als 12 metres. 
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Il·lustració 1. Interior de la Cova Negra 

S'han explorat diverses continuacions de la sala principal, són tres vies d'escalada. 

Una via accedeix a dos pous remuntadors sense continuació a uns 10 metres per so-

bre de la cota de la boca d’entrada. 

El terra de la cavitat està format per fragments de blocs de diferents dimensions, rocs 

caiguts del sostre. En algunes parts es troben fragments d’algunes estalagmites grans. 

Són columnes de roca formades pel constant goteig d’aigua durant milers d’any. Des-

taca a la part oest una gran estalagmita al costat d’un tronc de fusta que fa de cóm 

per beure aigua. L’estalagmita porta un forat lateral degut a la col·locació del tronc. 

L’estalagmita gran més alta li han posat el nom de La Pastora. La part final de la cova 

conté una franja de terreny de fi terra argilós. 

El fons de la cova situat més baix, conserva un aire fred amb temperatura cap als 8ºC 

durant totes les estacions de l’any. Les goteres del sostre eren aprofitades per omplir 

un com de fusta per beure, ja que en aquesta part del Montsec no es troben fonts 

properes. Així que era un lloc segur on poder omplir el canti en aquesta zona, a menys 

que volguessis baixar fins la Font de l’Estanya, ja a prop del riu. Hi ha un sector en 

l’interior que pot arribar a formar un toll d’aigua. 
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En certs moments de l’estiu, la posició del sol fa que la llum pugui colar-se per 

l’entrada i arribar a algunes parets. La llum natural que incideix en el sector sud-est de 

la sala (llum de tarda) i la humitat, han provocat una proliferació verdosa de paret 

(líquens i molsa) i en els blocs despresos. 

On es troba el punt d’inici del camí hi ha un aparcament per a nombrosos vehicles i un 

cartell informatiu de la zona i la cavitat. El camí s’eleva per sobre de la vall de 

Barcedana i porta fins la cova Negra, presenta un desnivell positiu de 121m amb una 

distancia de 0,6km, un camí amb un pendent fort però ben marcat, que actualment ha 

patit un deteriorament pel pas del temps. La seva rehabilitació permetria facilitar 

l’accés a aquest indret tan singular, per canalitzar el flux de visitants cap a un espai on 

el seu impacte sobre el medi és mínim.  

OBJECTE I PROMOTOR 

La present memòria valorada té per objecte la descripció i valoració econòmica de  la 

Rehabilitació del camí d’accés a la cova negre de Llimiana municipi dins l’espai natural 

protegir de la Serra del Montsec i així afavorir el manteniment del patrimoni natural 

associat. 

El promotor és l’Ajuntament de Llimiana, amb CIF P2516200I, i domicili a la Plaça Major, 

1, Llimiana – 25639 (Pallars Jussà) 

El tècnic redactor és Jordi Abrantes Vidal, Enginyer de Forests, col·legiat número 5.986, 

amb DNI 47676587-W i domicili al C/ de les Colomines 1, 2n-1a, de Tremp (Pallars 

Jussà). 

NORMATIVA APLICABLE 

Es sol·liciten els ajuts en base a la Resolució TES/11/2021, de 21 de gener, de 

convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i 

espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 

(operacions 04.04.01 i 07.01.01). 
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Les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies estan regulats 

mitjançant l’Ordre TES/11/2021, del 21 de gener, per la qual s'aproven les bases 

reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les 

espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 

(operacions 04.04.01 i 07.01.01).  

El Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de 

desembre de 2013, estableix, entre altres disposicions, les relatives als ajuts al desen-

volupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEA-

DER), en el qual s’emmarca el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014 

– 2020 (PDR), aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 15 de juliol de 

2014, i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'Execució C (2015) 5325 

final, de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'Execució C (2015) 9760 final, 

de 18 de desembre de 2015, i per la Decisió d'Execució C (2016) 5998 final de 16 de 

setembre de 2016, per la Decisió d'execució C(2017) 5971 final de 25 d'agost de 2017, 

per la Decisió d'execució C (2018) 2520 final de 20 d'abril de 2018 i per la Decisió d'e-

xecució C(2018) 7762 final de 19 de novembre de 2018. 

 

Tal com figura a l’Annex 2 de l’ordre TES/11/2021, del 21 de gener, el PDR de Catalunya 

2014 – 2020 preveu dins la mesura 3 (operació 04.01.01), d’inversions en actius físics, 

les actuacions  següents: 

d) En senders de fins a 2 metres d'amplada, obertura de nous senders o obres i 

actuacions de condicionament de senders o trams de senders existents, amb 

finalitat excursionista i de coneixement del medi (rutes i itineraris). S'inclou la 

reparació, el condicionament i les millores en les condicions físiques del traçat i 

la plataforma i el desbrossament de la vegetació adjacent. 

OBJECTIUS 

Els objectius generals de les actuacions contemplades en aquesta sol·licitud són: 
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o Promoure i facilitar l’activitat turística al la zona protegida del Montsec de 

Rúbies. 

o Ordenació de l’ús públic i l’espai 

o Augmentar la biodiversitat d’espècies de fauna que es veuen amenaçades per la 

falta d’ordenació 

o Mantenir l’estabilitat i tranquil·litat d’altres zones del Montsec com el forat del 

gel, que acullen importants colònies de cria o hibernació de quiròpters, motiu 

pel qual els fa molt sensibles a visites, especialment d’aquelles que desconeixen 

les pautes de comportament dins d’un indret tant delicat. 

Aquesta actuació ha de permetre aconseguir dos objectius clars ordenar l’ús públic de 

l’espai, i donar resposta a problemes d’ordenació en àmbits en conflictes amb hàbitats i 

espècies amenaçades. L’interès creixent per part dels visitants del Montsec de conèixer 

les coves i els ambients rupícoles, motiu pel qual els visitants es dispersen per les 

diferents cavitats més accessibles d’aquest espai: cova dels Muricecs, cova Negra, Forat 

del Gel, etc. Algunes cavitats del Montsec acullen importants colònies de cria o 

hivernada de quiròpters, motiu pel qual les fa molt sensibles a les visites, especialment 

per part del públic en general, que desconeix les pautes de comportament dins una 

cova, i que s’ha constatat que generen moltes molèsties als quiròpters. És per aquest 

motiu que condicionant el camí ja existent a la cova Negra permetria una afluència de 

visitants concentrada a aquesta cavitat deixant d’altres disponibles per els processos 

biològics necessaris per les espècies que necessitin aquests requeriments. 

Els objectius concrets d’aquestes dues actuacions són: 

o Ordenar l’ús públic de l’espai i es facilita la seva visita i descoberta dels valors 

naturals. Disposar d’un gran aparcament de vehicles al peu del sender i 

cartellera interpretativa de l’espai i la cova. 
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o El camí a rehabilitar he de permetre una concentració de visitants, tot i el seu 

desnivell, és molt més curt que als altres itineraris a la zona del Montsec de 

Rúbies i és apte per a tots els públics. Això fa que el camí de la cova Negra 

concentri un important flux de visitants al llarg de tot l’any. 

o Donar una resposta a problemes de falta d’ordenació en àmbits en conflictes 

amb hàbitats i espècies amenaçades, facilitant i promovent el coneixement de 

l’espai. 

o Millorant el camí de la cova Negra es concentrarien en aquest indret els 

visitants interessats en les coves, situada a la zona perimetral de l’EIN del 

Montsec, pel que es reduirien el número de visites a les coves més accessibles 

situades al centre de l’espai, entre elles el Forat del Gel, un hàbitat molt 

sensible i amb una colònia d’hivernada d’almenys el ratpenat de bosc 

(Barbastella barbastellus) 

o Alleugerir la pressió a la que estan sotmeses actualment les coves de l’interior 

de l’espai, molt més sensibles que la cova Negra a les molèsties humanes, ja 

que la cova Negra té una única sala de dimensions gegantines, motiu pel qual la 

presència humana causa un perjudici mínim al medi cavernícola. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

Rehabilitació del camí  

L’actuació de condicionament del camí a la cova Negra respon a la necessitat de 

rehabilitar el camí molt deteriorat pel pas del temps i pel flux constant de visitants. 

Com que el camí es troba dins de l’espai protegit del Montsec, es tindran en compte 

una sèrie de criteris per tal de mantenir l’espai. 
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Procediment d’execució 

És durà a terme el condicionament el ferm del camí, i l’empilament en els punts que 

sigui necessari per el creixement excessiu de  la vegetació.  Com es pot veure en els 

punts indicats de la il·lustració 2. 

 

 

Il·lustració 2. Camí d'accés a la Cova Negra 

 

S’instal·laran sistemes de baranes en les zones on el pendent es més fort, o les zones 

on hi hagi més sensació de caiguda, per tal de donar més seguretat als visitants. El camí 

guanya alçada ràpidament i amb l’ instal·lació de baranes de cadena a certs punts es 

podria facilitar una mica més l’accés. S’indica un dels punts on es necessari l’ 

instal·lació de baranes a la il·lustració 3. 
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Il·lustració 3. Instal·lació de baranes de seguretat 

 

Es recol·locaran i/o substituiran aquells esglaons que estan podrits pel pas del temps. 

Aprofitant els existents en bon estat quan sigui possible o canviant-los per alguns de 

nous quan sigui necessari. 
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Il·lustració 4. Esglaons en mal estat 

 

 

És durà a terme el condicionament del ferm del camí, assegurant adequadament la 

plataforma i es desbrossarà i despedregarà el camí en els punts que sigui necessari 

degut al creixement excessiu de  la vegetació i la presència de pedra solta damunt del 

sender. Es veu en els punts indicats a les il·lustracions següents: 

 



 MEMÒRIA VALORADA PER A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS ALS ESPAIS NATURALS DE 
CATALUNYA, ALS HÀBITATS I ESPÈCIES. CONVOCATÒRIA ANY 2021 

 

[NOMBRE DEL AUTOR] AJUTS CORRESPONENTS A LA REHABILITACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS A LA 
COVA NEGRA DINS L’ESPAI PROTEGIT DE LA SERRA DEL MONTSEC  PER AFAVORIR EL 

MANTENIMENT DEL PATRIMONI NATURAL 
13 

 

 

Il·lustració 5. Manteniment del ferm del camí,   Il·lustració 6. Tram amb excés de pedra 

 

 

 

 

Tremp, 27/09/2021 

 

 

Josep Terré Escolà     Jordi Abrantes Vidal 

Ajuntament de Llimiana    Enginyer de forests nº 5986 
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PRESSUPOST 

Amidaments 

Es redacta el següent pressupost en base als preus unitaris extrets de la Tarifa de 

Forestal Catalana corresponent a l’any 2014 i 2006 en el seu defecte. 

DESCRIPCIÓ UT. QUANTITAT 

Condicionament del camí a la Cova Negra  m²  1.200,00 

Desbrossada manual de sender, de 2m d’amplada 
mitjançant desbrossadora  

m² 1.000,00 

Paret de pedra seca, amb terminació rústica, lligada 
per darrera amb formigó, en alçats de mur de fins a 2 
metres i 50cm de gruix 

m² 16,00 

Instal·lació de barana de fusta de 0,8m amb troncs 
que formen un entramat romboïdal 

m 60,00 

Instal·lació de barana metàl·lica formada per un 
suport d’acer de 0,8m i una cadena trenada en zinc 

m 80,00 

Substitució d’esglaons de fusta malmesos per uns de 
nous de fusta tractada 

ut 45,00 

 

Quadre de preus nº1 

DESCRIPCIÓ UT. PREU UNITARI 

Condicionament del camí a la Cova Negra, inclou el 
despedregat dels trams amb més pedra solta i el 
repàs del ferm 

m² 0,56€ 

Desbrossada manual de sender d’amplada variable 
mitjançant desbrossadora  

m² 0,67€ 

Paret de pedra seca, amb terminació rústica, 
lligada per darrera amb formigó, en alçats de mur 
de fins a 2 metres i 50cm de gruix 

m² 145,21€ 

Instal·lació de barana de fusta de 0,8m amb troncs 
que formen un entramat romboïdal 

m 47,39€ 

Instal·lació de barana metàl·lica formada per un 
suport d’acer de 0,8m i una cadena trenada en zinc 

m 19,76€ 

Substitució d’esglaons de fusta malmesos per uns 
de nous de fusta tractada 

ut 24,88€ 
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Pressupost de l’actuació 

 

DESCRIPCIÓ UT. PREU AMIDAMENT IMPORT 

Condicionament del camí a la Cova Negra, 
inclou el despedregat dels trams amb més 
pedra solta i el repàs del ferm 

m² 0,56€ 1.200,00 672,00€ 

Desbrossada manual de sender d’amplada 
variable mitjançant desbrossadora  

m² 0,67€ 1.000,00 670,00€ 

Paret de pedra seca, amb terminació 
rústica, lligada per darrera amb formigó, 
en alçats de mur de fins a 2 metres i 50cm 
de gruix 

m² 145,21€ 16,00 2.323,36€ 

Instal·lació de barana de fusta de 0,8m 
amb troncs que formen un entramat 
romboïdal 

m 47,39€ 60,00 2.843,40€ 

Instal·lació de barana metàl·lica formada 
per un suport d’acer de 0,8m i una cadena 
trenada en zinc 

m 19,76€ 80,00 1.580,80€ 

Substitució d’esglaons de fusta malmesos 
per uns de nous de fusta tractada 

ut 24,88€ 45,00 1.119,60€ 

SUBTOTAL 9.209,16€ 

IVA 21% 1.933,92€ 

TOTAL 11.143,08€ 

 

Tremp, 27 de setembre de 2021 

 

 

Josep Terré Escolà        Jordi Abrantes Vidal 

Ajuntament de Llimiana     Enginyer de forests nº 5986 
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