
 
 

Variable 
Nivell 

Dificultat tècnica Desnivell Temps de 
Marxa 

efectiva 

Condició 
física 

necessària 

Altres factors 

Camí ample i de 
passeig.  
  
No és necessària la 
senyalització. 

  
Molt freqüentat. 
Dificultat mínima.  
  

1 

Per als no avesats a 
caminar per muntanya 

Fins a 
200 m. 

D’1 a 2 
hores 

Mínima Bardissar o camp a 
través. 

Camí ample i de bon 
fer. Sovint senyalitzat.  

Possibilitat freqüent 
de climatologia 
adversa  

    
Regularment 
freqüentat.  

(vent, boira, neu, gel) 

    
Alguna dificultat.   
    

2 

Per a marxadors 
habituals. 

Fins a 
500 m 

De 2 a 4 
hores 

Lleugera 

  

Camí estret, pedregós i 
irregular. 

Passos aeris equipats  

    
No necessàriament 
senyalitzat. 

(claus, cadenes, 
cables) 

    
Progressions curtes 
amb ajut de les mans 
(I). 

  

    

3 

Per a excursionistes 
habituals. 

Fins a 
700 m 

De 4 a 6 
hores 

Mitjana 

  

Sender abrupte o 
inexistent. 

Cal material específic 
en època hivernal  

    
Poc o gens senyalitzat. 
Normalment, poc 
freqüentat. 

(piolet, grampons) 

    

4 

Trams de neu, sense 
geleres i/o grimpades 
(II-III). 

Fins a 
900 m 

De 6 a 8 
hores 

Intensa 

  

Itinerari d’Alta 
Muntanya. 
  
Sovint fora de les rutes 
establertes. 
  
Gens o escassament 
freqüentat. 
  
Progressió mitjançant 
tècniques d’alta 
muntanya més de III. 

  

5 

Apte només per a 
muntanyencs experts o 
acompanyat d’aquests. 

Fins a 
1.500 m 

Més de 8 
hores 

Específica Passos aeris no 
equipats 

 
Forma de classificar un itinerari: 

 Cal respectar l'ordre de les variables (dificultat tècnica - desnivell - temps de marxa efectiva - 
altres factors)  

 Cada variable té un número assignat, que correspon al nivell de dificultat.  
 El nivell "0", es pot fer servir a altrers factors, quan no es donin les característiques tècniques o 

meteorològiques.  
 El resultat ha de ser un codi de 5 dígits, i és el que indica el grau de dificultat de l'itinerari, per 

exemple: 32234 (Camí estret, pedregós i irregular. Fins a 500 metres de desnivell. De 2 a 4 hores 
de marxa. Preparació física mitjana. Cal material específic en època hivernal (piolet, grampons)  

 Si respectem l'ordre inicial, qualsevol itinerari classificat com a 4XXXX, en general serà més difícil 
que una de nivell 3XXXX.  

 


