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Exposa

Que està obert el termini de presentació de propostes per a COCENTAINA PARTICIPA 2021. Que [...] vol 
presentar proposta pels Pressupostos Participatius 2021. El Projecte “Sender Ecològic Joan Pellicer al Riu Serpis” es tracta d’un 
projecte redactat els anys 2007 i 2008 que va sortir del Consell Agenda 21 Local, del qual el [...] és membre. Era un 
projecte per recuperar i revitalitzar una part del riu Serpis al terme de Cocentaina. En el seu moment es va dur a terme l’estudi i es 
va quedar sense realitzar, no sabem exactament per quins motius.

Sol·licita

Sol·licitem és que es recupere el projecte en el punt on es va deixar i es duga a terme l’execució del mateix. L'estudi tècnic i la 
viabilitat ja estaven fets, sols falta executar el projecte. El poble de Cocentaina sempre ha viscut un poc d'esquena al riu Serpis, 
aquest projecte consisteix en un sender d’uns 3,5 km de longitud que faria valdre el patrimoni natural tan ric que presenta un 
ecosistema fluvial, a pesar del seu deteriorament al llarg del temps. A banda del patrimoni natural faria valdre l'entorn de les hortes i 
Molins donant al poble un valor desconegut per a molts. En la vessant esportiva i d’esbarjo el sender seria un espai fantàstic (ruta del 
colesterol) apte per a tot el món per a la seua suavitat i trajecte pràcticament a les portes de casa. Com diu el projecte original, seria 
una primera fase d’un projecte més ampli que podria enllaçar des dels Algars fins a l’Alcúdia. Pensem que seria un gran valor afegit 
per al poble de Cocentaina. Adjuntem Document de Proposta i Projecte original del Consell Agenda 21.

Documentació addicional

(*) En virtut de l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els 
interessats podran aportar qualsevol altre document que estimin convenient
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Validesa

Original
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PROJECTE ITINERARI ECOLOGIC 
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Projecte AGENDA 21 - Sender 
Ecològic Joan Pellicer al Riu Sèrpis
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PROPOSTA [...] PER ALS PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS 2021 

 

PROPOSTA: 

El  Projecte  “Sender  Ecològic  Joan  Pellicer  al  Riu  Serpis”  es  tracta  d’un  projecte 
redactat els anys 2007 i 2008 que va sortir del Consell Agenda 21 Local [...] 
  

Era  un  projecte  per  recuperar  i  revitalitzar  una  part  del  riu  Serpis  al  terme  de 
Cocentaina.  En  el  seu  moment  es  va  dur  a  terme  l’estudi  i  es  va  quedar  sense 
realitzar, no sabem exactament per quins motius. 

El que proposem és que es recupere el projecte en el punt on es va deixar i es duga 
a terme l’execució del mateix.  

 
JUSTIFICACIÓ: 

El  poble de  Cocentaina  sempre  ha  viscut un  poc d'esquena al  riu  Serpis, aquest 
projecte  consisteix  en  un  sender  d’uns  3,5  km  de  longitud  que faria  valdre el 
patrimoni  natural  tan  ric  que  presenta  un  ecosistema  fluvial,  a  pesar  del  seu 
deteriorament al llarg del temps. 

A banda del patrimoni natural faria valdre l'entorn de les hortes i Molins donant al 
poble un valor desconegut per a molts. 

En  la  vessant  esportiva  i  d’esbarjo  el  sender  seria  un  espai  fantàstic  (ruta  del 
colesterol) apte per a tot el món per a la seua suavitat i trajecte pràcticament a les 
portes de casa. 

Com diu  el  projecte  original,  seria  una  primera fase  d’un projecte  més  ampli  que 
podria enllaçar des dels Algars fins a l’Alcúdia. Pensem que seria un gran valor afegit 
per al poble de Cocentaina. 

 
OBSERVACIONS: 

La senyalística, panells i zones de descans estan contemplades en el projecte. A 
més  hi  ha  estimació  econòmica  que  evidentment  caldria  actualitzar  perquè  han 
passat uns anys, però és un projecte suficientment interessant almenys per a tornat 
a estudiar-lo. 

Adjuntem com a annexe el Projecte original  
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Conca principal: riu Serpis 
 
Terme municipal: Cocentaina (Alacant) 
 
Tipus d’actuació: fer un itinerari didàctic i   
ecològic. 
 
Inici d’actuacions: any 2007 
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 1. Introducció  

Durant dècades l’objectiu del país ha sigut arribar a un bon creixement i  
desenvolupament  econòmic.  En  matèria  hidràulica  aquest  objectiu  s’ha  traduït  en  la 
realització de moltes infrastructures que indubtablement han contribuït a assolir el nivell 
actual de progrés i, indirectament, també ha estat una de les causes de la degradació 
dels ecosistemes. 

Un dels recursos mes afectats han estat els ecosistemes fluvials. La necessitat  d’aigua 
s’ha disparat a tots els nivells: rural, urbà, industrial i agrícola, mentre la urbanització i els 
cultius arriben fins la vora dels caixers i s’han fet moltes obres de condicionament per a 
que els rius s’adapten a les necessitats humanes.  

Aspectes geològics 

El  terme  de  Cocentaina  (Alacant)  pertany  a  la  comarca  del  Comtat.  Aquesta  zona  es 
caracteritza pel seu relleu complex i vigorós. Aquest municipi es troba a la vessant oest 
de  la  Serra  Mariola,  ocupant  també  part  de  la  vall  del  riu  Serpis,  aigües  amunt  de 
l’Embassament de Beniarrés. La cota més alta del municipi la marca el Montcabrer, cim 
de  la  Serra  de  Mariola  amb  1390m.,  mentre  que  les  cotes  baixes  corresponen  al  riu 
Serpis, al límit del terme d’Alqueria d’Asnar amb 350m. Pel sud el terme es tanca amb el 
cim de l’Ull del Moro amb 1051m. 

Una nodrida xarxa de barrancs drenen el terme, els quals desemboquen al riu Serpis. 
Són els barrancs de Perminyan, Penella, de la Sarsa, de la Foia del Palet i de Caraïta, a 
la  marge  dreta  que  drenen  i  s’ensolquen  en  els  materials  margosos  del  terciari;  i  els 
barrancs Fondo de la Mina, Capenal, Mastec, Mossèn Vicent, de la Cova, Fontanelles i 
de Pontallar a la marge esquerra i que drenen la Mariola. 

El  terme  té  una  superfície  de  52,8  km2  i  limita  al  nord  amb  Muro,  Alqueria  d’Asnar  i 
Alcosser de Planes; a l’est amb Benimarfull, Benillup i Benilloba; al sud amb Penàguila i 
Alcoi, mentre que a l’oest amb Bocairent i Agres. 

 
Hidrologia 

El terme de Cocentaina pertany a la conca del riu Serpis, que rep aquesta denominació a 
partir de la unió dels rius Barxell i Molinar, al municipi d’Alcoi. El riu Serpis drena la major 
part de les comarques de l’Alcoià i el Comtat. 

La resta dels llits del terme són rierols i barrancs amb règim intermitent de cabdals degut 
a la nodrida xarxa de barrancs comentats abans. 

Respecte  a  la  Serra  de  Mariola,  cal  ressaltar  algunes  de  les  seues  característiques 
hidrogràfiques. Així, la Serra de Mariola es divideix en tres subconques: la zona Oest i 
Sud  –  oest  alimenten  el  llit  del  barranc  Major,  que  formarà  el  Vinalopó  a  partir  de 
Banyeres.  Els  nombrosos  barrancs  de  tota  la  zona  nord  –  oest  alimenten  el  barranc 
d’Ontinyent i el barranc de Pont Trencat, que vessen en el Clarià a Ontinyent. La tercera 
subconca compren la zona Central, Oriental, Nord i Sud: la zona Central alimenta el Riu 
Barxell, la zona  Sud el Polop, i aquests rius junt al Molinar i als nombrosos barrancs del 
vessant est de Mariola, formen el riu Serpis a partir d’Alcoi. 
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Respecte  al  cabdal  dels  rius,  sols  es  disposen  de  dades  de  l’estació  d’aforament  de 
L’Orxa,  en  el  riu  Serpis.  És  la  més  pròxima  a  Cocentaina  i  presenta  les  següents 
característiques: 

Q medi                2’63 m3/deg. 

Q màx. medi       7’03 m3/seg. 

Q mín. medi        0’19 m3/seg. 

L’estiuatge  més  acusat  en  60  anys  (1918-1977)  es  de  Q  (0’010  m3/seg.,  les  majors 
riuades de 800 m 3/seg. (15-XI-1922) i 643 m 3/seg. (19-XII-1946). Evidentment l’extensió 
de la conca fluvial a L’Orxa és molt més ampla que a Cocentaina (sis vegades major). 

Es tracta d’una conca eminentment pluvial amb màxims a la primavera i aigües baixes a 
l’estiu, amb un mínim generalitzat en agost. Les màximes de tardor són menors que les 
de primavera, però, és a la tardor quan es produeixen les majors riuades. 

El  caràcter  pluvial  de  la  conca  es  més  manifest  quant  més  a  la  capçalera,  ja  que  les 
serres d’aquesta zona són menys importants que les situades al nord de Mariola. 

El riu Serpis és una de les sis Unitats de Gestió Ambientals considerades al municipi de 
Cocentaina. 

 
 

2. Antecedents 

El  riu  Serpis  travessa  el  terme  municipal  de  Cocentaina  de  sud  a  nord,  a  l’unir-se  les 
aigües  del  riu  Penàguila  i  el  riu  d’Alcoi  al  nostre  terme,  amb  un  recorregut  total  pel 
municipi  de  12,3  Km.  En  el  passat  es  van  dur  a  terme  als  marges  del  riu  actuacions 
incontrolades, fragmentades o mal dissenyades que van generar una elevada 
artificialització i degradació de l’entorn fluvial (com la implantació de polígons industrials i 
activitats  industrials  disseminades,  extraccions  d’àrids,  infrastructures  de  comunicació, 
etc.).  Aquesta  situació  es  va  veure  agreujada  per  l’aparició  d’activitats  marginals  que 
deterioraven l’ambient (ocupació de sòl de domini públic, horts marginals, abocaments de 
residus  sòlids  i  d’aigües  residuals  sense  depurar)  i  per  deficiències  en  las  vies  de 
comunicació  que  afectaven  a  la  mobilitat  en  tot  el  municipi  i,  especialment,  a  les 
connexions per a vianants entre els dos marges del riu.  

Les  conseqüències  d’aquesta  pressió  ambiental  van  ser  la  desaparició  dels  espais  de 
ribera,  amb  la  consegüent  pèrdua  de  patrimoni  natural,  d’elements  reguladors  dels 
sistema fluvial i d’elements diversificadors que potencien l’autodepuració de les aigües; la 
contaminació de les aigües superficials i freàtiques; l’absència d’una política d’informació 
i  educació  a  l’entorn  del  riu;  i  la  desvinculació  d’aquest  espai  amb  la  resta  d’espais 
públics urbans de Cocentaina.  

La principal activitat econòmica de la ciutat està centrada en el sector industrial. Aquesta 
activitat industrial concentra principalment al sector tèxtil (70% de les empreses presents 
a la ciutat), dedicat a la fabricació de tot tipus de tèxtils, confecció i estampat. Existeixen 
en menor mesura activitats relacionades amb la fusta i mobles, plàstics, agroalimentaris, 
paper i cartró, etc. 
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L’activitat industrial comporta una sèrie de càrregues ambientals associades a consums i 
emissions implicats en els processos de producció i en els mateixos productes, des de 
les fases d’obtenció de recursos fins a la producció i, fins i tot, a l’ús i destinació final dels 
productes. 

A  grans  trets  la  problemàtica  ambiental  a  la  ciutat  se  centra  en  la  gestió  del  cicle  de 
l’aigua, i en menor mesura, en la contaminació atmosfèrica i la gestió dels residus. 

Pel  que  fa  al  cicle  de  l’aigua,  es  un  problema  ambiental  greu  amb  que  s’enfronta  la 
indústria actual, tant per la carrega contaminant de les aigües residuals, com pels elevats 
cabdals que consumeix actualment. 

Destaca  el  subsector  del  rentat  de  llanes,  ja  que  genera  els  vessaments  amb  major 
càrrega  contaminant  de  tota  la  indústria  tèxtil  per  contindre  greixos  d’origen  animal, 
impureses vegetals, pols, terra, desinfectants i insecticides aplicats a les ovelles amb fins 
terapèutics.  Al  procés  de  rentat,  s’afegeixen  detergents,  carbonat  sòdic  i  de  vegades 
electròlits. 

Les altres activitats econòmiques que es desenvolupen a la ciutat tenen menys 
incidència ambiental. L’activitat agrícola ocupa una part important del municipi, amb un 
clar predomini dels conreus de secà i fonamentalment de l’olivera. 

Altres activitats amb incidència ambiental són les activitats extractives, amb una 
important  cantera  d’àrids  dins  dels  límits  del  Parc  Natural  de  la  Serra  Mariola,  i  amb 
menys impacte ambiental l’activitat comercial. 

En resum, l’entorn fluvial del riu Serpis a Cocentaina es caracteritza per la seva baixa 
qualitat  ecològica,  la  seva  tendència  cap  a  la  marginalitat,  la  manca  de  freqüentació 
social i la seva percepció negativa per part dels ciutadans.  

El  projecte  de  conservació,  sanejament,  recuperació  i  protecció  ambiental  i  social  de 
riberes, neteja i confecció de rutes a l’entorn fluvial del riu Serpis participa en l’execució 
de  les  actuacions  previstes  per  l’Oficina  de  l’Agenda  21  Local,  creada  l’any  2003  per 
impulsar les actuacions definides en el Pla d’Acció Ambiental i fomentar la participació 
ciutadana.  
 

 3. Situació de partida 

Estat actual: 

El riu Serpis es troba prou oblidat per la població 
contestana des de les ultimes generacions, havent deixant 
perdre  antigues  sendes  que  ara  es  volen  recuperar.  La 
vegetació ha anat fent-se amb elles i ara es pràcticament 
impossible utilitzar-les. 

Els seus voltants son punts d’abocadors il·legals de 
mobiliari, restes de construccions, etc. 

També els abocaments industrials a les seues aigües són 
constants. 
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Actuació proposada: 

Es proposa fer un camí d’1’5 m aproximadament de terra compactada amb passarel·les 
de  fusta  d’un  metre  d’amplària  en  les  zones  inundades.  Per  a  aconseguir-ho  s’han  de 
netejar les antigues sendes per a poder-les tornar a utilitzar, treball que requerirà el pas 
de petita maquinaria per a tallar la vegetació sobrant i desprès recollir-la i transportar-la a 
abocadors de residus procedents de les tasques anteriors. 

L’itinerari  haurà  de  baixar  pel  camí  del  Molí  Cartons  a  buscar  el  llit  del  riu  Serpis,  i 
continuar  riu  avall  fins el  Molí  la  costera,  per on  es  pujarà  a  buscar Fraga.  S’intentarà 
recuperar o posar alguna font per a fer zones d’esbarjo amb taules de fusta. 

Altre apartat important és la vegetació en el que caldrà repoblar amb espècies 
autòctones de ribera. Moltes d’aquestes espècies s’explicaran en pannells informatius de 
forma  didàctica  per  a  que  la  població  conega  l’ecosistema  de  ribera.  A  banda  dels 
pannells informatius de vegetació també hi hauran de fauna amb les espècies típiques de 
riu, ja siguen aus aquàtiques, amfibis, etc. A causa del mal estat de les aigües del riu hi 
ha  espècies  de  tortugues  i  peixos  autòctons  fonamentalment,  que encara  que  no 
estiguen presents o siguen escassos, seria convenient posar-los també als pannells.  

Altres punts informatius per a conèixer les nostres arrels seria als molins, com el de la 
Costera,  on  s’explicaria  el  funcionament  d’un  molí.  També  es  vol  marcar  el  recorregut 
amb senyals informatives dels trams amb el nom i les distàncies. 

Aquest recorregut seria una primera fase d’un projecte que hauria de començar en els 
Algars i arribar com a mínim fins el pont de les Jovades. L’itinerari podria ser l’alternativa 
perfecta a la via d’Alcoi a Muro, ja que per la via es pot arribar als Algars baixant d’Alcoi i 
tornar a agafar-la en la redona d’estampats Prats. És un itinerari adequat per a caminar o 
anar amb bicicleta. 

   
 

4. Objectius 

El  projecte  de  conservació,  sanejament,  recuperació  i  protecció  ambiental  i  social  de 
riberes,  neteja  i  confecció  de  rutes  a  l’entorn  fluvial  del  riu  Serpis  engloba  un  conjunt 
d’actuacions integrades que incideixen sobre 3 línies estratègiques:  

1. Conservació i recuperació de la biodiversitat  

Vegetació de ribera:  

En el llit del riu Serpis l’existència de corrents d’aigua condiciona la formació de bandes 
de  vegetació,  en  funció  del  grau  d’humitat  edàfica.  Hi  ha  formacions  que  viuen  dins 
l’aigua,  ja  siga  surant-ne  lliurement,  com  les  formacions  de  pas  de  granotes  (Lemna 
gibba), o be arrelades sota l’aigua, com les comunitats de Potamogeton sp. La vegetació 
amb  arrels  submergides  i  tiges  aèries  corresponen  a  les  comunitats  dominades  pels 
créixens bords (Apium nodiflorum). També es presenta una banda de senillars dominada 
pel senill (Phragmites australis) i les bogues (Thypha sp.) 

Fora de l’aigua, però depenent de la humitat edàfica, es presenten bandes de bosquines 
i  boscos.  En  una  primera  banda  s’hi  troben  salzedes  de  la  O.  salicetalia  purpureae, 
dominades per espècies del gènere Salix, com el gatell (Salix atrocinerea) o la sarga (S. 
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eleagnos subsp. angustifolia). En una banda exterior apareixen els boscos de ribera de 
O. Populetalia albae, dominats per xop blanc (Populus alba) i el pollancre (Populus nigra) 
al que acompanyen espècies pròpies de bardisses i lianes. 

En  les  rambles  i  rieres  apareixen  baladrers  dominats  pel  baladre  (Nerium  oleander), 
acompanyat per l’esbarzer (Rubus ulmifolius), la cua de cavall (Equisetum 
ramosissimum) i altres. En rambles més humides domina el roldor (Coriaria myrtifolia). 

La vegetació potencial de rius mediterranis de cabdal permanent son boscos de Salix i 
Populus alba. 

Es repoblarà amb espècies autòctones en els llocs deficitaris de vegetació i en trams del 
recorregut per fer ombra.  

Fauna del riu Serpis: 

L’escassesa  de  recursos  aquàtics  de  manera  general  en  l’àrea  mediterrània  dona  un 
valor afegit a aquesta fauna. 

Entre els mol·luscos d’aigua dolça destaca la presència d’alguns endemismes de l’est i 
sud-est ibèric, com els gasteròpods Theodoxus baeticus i Melanopsis ricarinata. 
Actualment les espècies piscícoles han quedat reduïdes als cursos mitjans. 

Pel que fa a les aus que utilitzen les aigües per a alimentar-se, destaca el blauet (Alcedo 
atthis),  seguit  de  les  cuetes  (Motacilla  alba  i  M.  cinerea),  la  polla  d’aigua  (Gallinula 
chloropus), l’agró blau (Ardea cinerea), el coll verd (Anas platyrhynchos) entre d’altres.  

L’herpetofauna  està  representada  per  la  tortuga  d’estany  (Emys  orbicularis)  i  la  serp 
pudenta (Natrix maura), mentre que els amfibis per la granota verda (Rana perezi). 

En general, es pretén millorar la qualitat ambiental de l’ecosistema fluvial. 

2. Recuperació funcional de l’àmbit del riu Serpis 

Antigament el riu Serpis era un ecosistema que aportava una gran diversitat de recursos 
tan lúdics com a font d’ingressos per a sobreviure, sent la base principal o 
complementant  a  l’agricultura.  Destaquen  els  molins  per  a  moldre  el  gra  o  fer  petites 
quantitats d’electricitat, borra, paper, cartó que aprofitaren la seua aigua, la venda de la 
fusta dels xops, etc. Al voltant del riu Serpis existeix gran nombre de senders pels quals 
els nostres avantpassats passejaren i moltes fonts i eixides d’aigua que poc a poc han 
anat desapareixent. 

Actualment, la població contestana viu d’esquenes al riu i de cara a la Serra de Mariola, 
havent deixat perdre la seua riquesa paisatgística i cultural.  

Es volen recuperar antics senders i si es possible alguna font per fer un itinerari lúdic i 
cultural  on  s’aprope  i  es  sensibilitze  la  població  cap  a  l’espai  fluvial,  potenciant  el 
coneixement ambiental dels valors naturals entre els ciutadans; ja que el riu també forma 
part del nostre patrimoni i així millorar la qualitat de l’espai públic i fomentar  la 
connectivitat del territori. 
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3. Obtenció d’un sistema de ribera didàctic 

Curiosament  a  la  ciutat  de  Cocentaina,  els  centres  educatius  queden  a  l’est  de  la 
població,  i  també  a  la  part  est  del  terme  està  el  Serpis.  Es  una  situació  idònia  per  a 
fomentar  bones  pràctiques  ambientals  promovent  activitats  d’educació  ambiental  de 
ribera  i  treballs  de  recerca    per  a  la  participació  d’escolars,  de  la  joventut  i  de  la 
ciutadania en general. 

 Es posaran cartells explicatius de fauna, vegetació, usos del sòl, etc. I es marcaran els 
trams de l’itinerari.   
 
 
 
 
 
 

1.- Dades generals: 

Nom de l’espai: PROJECTE D’ITINERARI ECOLÒGIC “Joan Pellicer” AL RIU SERPIS, 
COCENTAINA. 

Tipus d’actuació: projecte de conservació, sanejament, recuperació i protecció 
ambiental i social de riberes, neteja i confecció de rutes a l’entorn fluvial del riu Serpis 

Terme municipal: Cocentaina 

Província: Alacant 

Conca principal: Riu Serpis 

Llit del riu: Riu Serpis 
 

2. Descripció del lloc: 

Afeccions a espais protegits: forma part del Paisatge Protegit del Serpis (aprovat pel 
Consell el 13 d’abril de 2007). 

− Us del sòl: 

En  la  zona  d’actuació  i  l’entorn:  Cultius  agrícoles  o  zones  en  regeneració  amb 
vegetació de ribera. 

− Vegetació arborea predominant: 

Espècies: Populus sp., Salix sp.  

Abundància: Mitjana. 

− Vegetació arbustiva: 
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Espècies: Rosa sp., Rubus sp. 

Abundància: Mitjana. 

− Afeccions per actiitat antròpica: existeixen cultius d’oliveres, xopades, construccions 
de segona residència, molins abandonats, abocaments incontrolats i residus arrossegats 
per les aigües. 

− Grau de naturalitat del medi: El medi s’ha anat antropitzant per l’activitat agrícola. 

 

3. Descripció de l’actuació: 

− Resum: Neteja de vegetació seca i en mal estat per a recuperar antigues sendes i fer 
àrees d’esbarjo. També es retiraran els elements contaminants en el tram de l’itinerari 
(enderrocs, fustes, ferralla...). 

− Maquinaria a utilitzar: 

• Retroexcavadora mixta. 

• Motoserres. 

• Desbroçadores 

− Accés: A través de camins existents. 

− Època: indeterminada 

− Duració estimada: indeterminada 

− Tipus de residus: restes vegetals, fustes, ferralla, terres i pedres. 

− Destí residus: abocador autoritzat. 

 

4.Fase de disseny 

- Extensió aproximada: 3200m 

- Altitud: 380- 390 

- Tipus de sòl: calcari i argiles. 
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- Diagrama bioclimàtic: 
 

 

 

- Croquis de la zona  
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- Fotografies 

         

-  Causes  de  la  degradació  de  la  vegetació:  per  la  mala  qualitat  de  l’aigua,  per  la 
pressió humana, per no usar les sendes, etc. 

-  Objectius  de  la  restauració:  a  banda  de  millorar  el  bosc  de  ribera  de  l’entorn,  es 
pretén plantar arbres per a fer una senda mes agradable i còmoda per als seus visitants. 

-  Província  biogeogràfica:  regió  mediterrània,  província  iberolevantina,  subprovincia 

valenciano-catalano-provenzal 

- Pis bioclimàtic: mesomediterráni 

- Vegetació potencial: 

• 1a banda: Salzedes arbustives a la zona alta o arbòria a les zones mitjanes i 
baixes 

• 2ona banda: xopades de Populus alba i Populus nigra.   
• 3era zona: omedes d’Ulmus minor, pot aparéixer també Celtis australis, 

Hedera helix, Clematis vitalva, Rubus ulmifolius, Rosa sp. etc. 

A mesura que va degradant-se aquesta vegetació, apareixen clars amb arbustos 
espinosos (esbarzers, pruneres, rosers, cirerers de pastor), matolls espinosos 
(herbassars amb Cicuta yezguera) fins pastorals d’espècies gramínies i nitròfiles.   

 

5. Fase d’execució  

1- Desbrossament del terreny: 

La principal missió es facilitar la preparació del terreny per a l’activitat principal que es 
durà a terme, llevant la vegetació sobrant. 

Serà selectiva, en línia per on anirà l’itinerari, afectarà al matoll arrancant-lo i la forma 
d’actuació serà combinant la manual i la mecanitzada. 

2-    Preparació física del sòl 

Des  del  punt  de  la  restauració  d’espècies,  amb  la  preparació  del  terreny  es  pretén 
aconseguir una millora en l’estructura del sòl, modificant la compactació per a que hi haja 
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un millor desenvolupament dels sistemes radicals. Es realitzaran clots manuals amb aixà, 
barró o plantador per les facilitats del terreny. 

Després  de  desbrossar  les  sendes,  hi  haurà  que  omplir  buits  de  terra  per  tal  de 
condicionar i acomodar l’itinerari. 

Pel  tipus  de  sòl  i  les  aportacions  que  rep,  pareix  estar  en  bon  estat  y  no  esta  previst 
afegir cap material orgànic en les zones on es plantarà vegetació. 

3-    Plantació 

Per  la  disponibilitat  d’espècies  en  vivers  es  preferible  l’utilització  de  plantes  que  de 
llavors. S’implantaran espècies  vegetals nascudes en  vivers, en el sòl  prèviament 
preparat, per mètode manual. 

Algunes de les avantatges importants de la plantació son: menor risc de patir plagues o 
malalties  en  les  primeres  edats,  major  probabilitat  d’èxit  en  condicions  difícils,  efecte 
visual mes ràpid, etc. 

Per contra, també te inconvenients: cost elevat de producció de plantes en viver, major 
necessitat d’operaris i d’equip, mes cures durant el transport de les plantes des del viver 
fins el lloc de plantació, risc de pèrdua d’exemplars per una incorrecta manipulació dels 
mateixos, etc. 

Una  volta  elegit  el  mètode  de  plantació  per  a  introduir  espècies,  hi  ha  que  tindre  en 
compte que s’ha de realitzar en època de parada vegetativa o ‘a sàvia parada’(entre la 
parada de creixement de la tardor i l’inici de la primavera), hi ha que cuidar l’embalatge, 
el transport, el viver, la presentació de les plantes que es demanarà que estiga en envàs, 
etc.  

Elecció d’espècies: 

Una bona selecció d’espècies vegetals es clau per a que la restauració tinga èxit. Per 
això s’ha procedit a fer una selecció d’espècies a partir de l’inventari de flora de la zona, 
presentant atenció l’estat actual, grau de desenvolupament, estat sanitari de la vegetació 
circumdant,  la  vegetació  potencial  de  la  zona,  els  factors  ecològics,  la  resistència  a 
plagues, la disponibilitat en viver i el fi principal d’aquest treball.  

Tenint en compte tots els factors mencionats, les espècies seleccionades per implantar 
son: 
PORT NOM CIENTÍFIC NOM COMÚ 
Arbustiu Salix Vimer 
Arbustiu Acer opalus Auró 
Arbori Celtis australis Llidoner 
Arbustiu Retama monosperma  
Arbustiu Viburnum tinus Marfull 
Arbustiu Rhamnus alaternus Aladern 
Arbustiu Prunus avium Pomereta 
Arbustiu Nerium oleander Baladre 
Arbori Salix alba Salze 
Arbori Salix babilonica Salze 
Arbori Populus alba Xop blanc 
Arbustiu Ulmus pumila resistans Om 
Arbustiu Arbutus unedo Arborcer 
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Arbustiu Crataeus monogyna Cirerer de pastor 
Arbustiu Pistacea lentiscus Llentiscle 
Arbori Ficus carica Figuera 
Arbustiu Tilia platiphilios Tiler 

Totes  les  espècies  utilitzades  vindran  en  envàs  per  tal  de  mantenir  la  humitat  en  les 
arrels,  aspecte  fonamental  en  les  espècies  de  ribera,  entre  altres.  Tots  els  envasos 
utilitzats  deuen  evitar  la  rotació  de  les  arrels  per  evitar  el  seu  estrangulament.  A  més 
deuran complir els criteris de qualitat bàsics, es a dir, tenir un conjunt de característiques 
morfològiques  que  permetin  la  seua  òptima  plantació  en  el  camp.  La  qualitat  de  una 
planta  ve  determinada  pel  seu  aspecte  exterior,  per  tant  serà  apta  per  a  ser  utilitzada 
quan  existeixi  un  equilibri  entre  la  part  aèria  i  les  arrels,  tinga  una  altura  i  dimensions 
acords amb l’edat i estiga lliure de defectes.  

4- Manteniment post-restauració 

Alguns  dels  cuidats  posteriors  que  poden  ser  necessaris  son  l’eliminació  d’espècies 
competidores, la reposició de peus morts (marres), les podes a partir del tercer any des 
de la plantació per ajudar la guia principal i empastifant el tall amb ‘mastique’ per evitar la 
producció de nusos i invasions de malalties,  i inclòs el reg. 

Una volta a l’any es realitzaran birbes, a mitjan maig, que consisteix en netejar la zona on 
estan  les  espècies  arbòries  implantades  per  eliminar  la  competència  amb  espècies 
invasores per l’aigua i nutrients en les èpoques de major dèficit, dins de un cercle de 0,5 
m de diàmetre al voltant de la planta 

6. Característiques i valoració d’impactes potencials: 

Els  residus  generats  procedeixen  bàsicament  de  les  restes  vegetals  procedents  dels 
treballs de neteja de vegetació, tractant-se en qualsevol cas de residus inerts.  

.Valoració global del impacte: Compatible amb el medi ambient 
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7. Pressupost 

- Desbrossament del marge del riu per on passe la senda ⇒ 1500-2000 

metres 

- Zones recreatives ⇒ 2 zones a ser possible en lloc on es recupere alguna 

font 

 

 
 
 

- Passarel.les                    ⇒                   4uts. x 10 m x  162 €/m  =  6480 € 
 
                            Flora    ⇒ 6 unitats 
      -  Cartels       Fauna  ⇒ 6 unitats  14x(744panel+225paper)=14x969=13566 € 
                            Molins ⇒ 2 unitats 
                                                
      -     Senyalització          pilonets ⇒ 10 unitats x 52  € = 520 € 
                                            ruta ⇒ 2 unitats x 298 € = 596 €                        1116 € 
 

- Tríptics ⇒          10000 unitats                                       ⇒                  2500 € 
 
- Itinerari didàctic  ⇒      2000unitats                               ⇒                   4000 € 

 
- Bancs                                           ⇒                10 unitats x 389 €   =   3890 € 

 
- Taules                                         ⇒                6 unitats  x  354 €  =     2124 € 

 
- Papereres                                    ⇒                  6 unitats x 299 €   =   1794 € 

 
- Arbres      l                                    ⇒                                                   6000  € 

 
 

                                            Total :                  37.570 € 
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 ANNEX 1. Pressupost 
 
Passarel·les 
Passarel-la rígida  
Dimensions : ample 1’6 m x 2 m llarg  (preu ml).............................................162 € 
 
 
 
 
 
Cartells 
Dimensions: Altura total: 2.10 
m x amplària total: 1.90 m 
................744 + 225 €  
Materials: fusta de pi 
tractada en autoclau. 
Cargols en acer galvanitzat.  
Pannell tauler fenòlic. 
Cargols electrogalvanitzads. 
 
 
Empresa: URBA-QUIP 
SUMINISTROS URBANOS 
www.isaba.com 
 
 
 
 
 
Cartells de ruta  
Dimensions: Alt total: 1.80 m x amplària total:1.40 
m...................................298 €  
Materials: fusta de pi tractada en autoclau. 
Cargols en acero galvanitzat. 
 
Empresa: URBA-QUIP SUMINISTROS URBANOS 
www.isaba.com 
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Pilonets 
Dimensions: Alt total: 0.80 m x amplària total: 0.10 m ……..52€ 
 
 
Materials: fusta de pi tractada en autoclau. 
 
Empresa: URBA-QUIP SUMINISTROS URBANOS 
www.isaba.com 
 
 
 
 
 
 
 
Bancs 
Dimensions: llarg: 1.90 m x Altura seient: 0.40 m x Altura respatller: 0.90 m 
...........................................389€ 
Materials: fusta de pi tractada en autoclau. 
Cargols en ferro galvanitzat. 
 
Empresa: URBA-QUIP SUMINISTROS URBANOS 
www.isaba.com 
 
 
 
 
 
 
Taules 
Taula de Picnic amb dos bancs 
2230x750x45...........................354 € 
 
Empresa: Beach Trotters, s.l. 
www.maderexter.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paperera 
Paperera Rústica de 100 litres, amb tapa, diàmetre 0.5 m, alt 1 m. 
Construïda en fusta de pi tractat i ànima d’acer...................299 € 
 
Empresa: Fitor Forestal   (Baix Empordà) 
                    Telf:972643758 
 
 
 



 

Ajuntament de Cocentaina

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Exp. 27/2021 - Pressupost Participatiu 2021

INFORME DE VIABILITAT DE LES PROPOSTES

Rebuda la seua proposta amb NRE 623 de data 31/01 /2021 li informe que la proposta 
presentada  per  vostè  «Sender  ecològic  -Joan  Pellicer-  al  riu  Serpis» ha  sigut 
valorada tècnicament com a  VIABLE.

En el cas de no estar d’acord amb l’informe elaborat pel tècnic especialista municipal 
tindrà  fins  al  5  d’abril per  a  justificar  el  seu  desacord,  presentant-lo  per  registre 
d’entrada a la seu electrònica o presencialment al SIC. Altrament, pot personar-se i 
demanar cita  amb el  tècnic que signa l’informe perquè li  explique el  contingut  i  la 
motivació de l’informe.

En cas de no haver-hi  resposta, recorde que el  silenci administratiu és negatiu en 
aquest  cas  i  que  està  regulat  per  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques.

Isabel Sancho Carbonell
ADL

Document signat digitalment
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