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1 Introducció 

El pla de gestió recull el disseny de totes les actuacions a realitzar a la zona d’actuació durant 

el projecte LIFE+ "Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)" i estableix els 

criteris base per a la gestió futura d’aquests espais naturals. 

L’objectiu principal del projecte és la recuperació d’hàbitats riparis al riu Ter, especialment 

els boscos al·luvials amb vern (Alnus glutinosa) (hàbitat 91E0*), les galeries de salze (Salix 

alba) i àlber (Populus alba) (hàbitat 92A0) i les llacunes temporànies mediterrànies (hàbitat 

3170*). El projecte inclou com a objectiu l’ordenació dels accessos a les zones restaurades, 

per evitar la degradació d’aquests ecosistemes com a conseqüència de l’elevada 

freqüentació humana que puntualment es dóna en àrees suburbanes, i per tal de donar a 

conèixer els valors naturals d’una manera compatible amb la preservació de les àrees 

naturals. 

Riparia-Ter es desenvolupa a l’espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (ES5120011), 

entre els anys 2010 i 2013.  

Es treballa en quatre zones:  l’Illa de la Pilastra (Bescanó, Sant Gregori i Salt), les Deveses i 

hortes (Salt i Girona), el Bosc de Can Salvatella i l’Illa de Pedret (Girona) i l’Illa d’Avall (Jafre).  

La superfície d’intervenció del projecte LIFE+ és aproximadament de 140 hectàrees. 

Les accions principals proposades en el projecte LIFE es poden resumir en: 

• La restauració i reforestació dels boscos de ribera degradats. 

• La recuperació de zones humides temporànies, incloses llacunes temporals, 

associades al sistema fluvial. 

• L’aplicació de la gestió silvícola per tal de millorar la regeneració de boscos de ribera 

madurs. 

• El control de plantes exòtiques invasores. 

• L’ordenació d’accessos per a prevenir i regular la freqüentació excessiva, i evitar la 

degradació d’aquests ecosistemes. 

El pla de gestió de l’Illa d’Avall constituirà el marc d’ordenació d’aquest espai en relació a la 

conservació de la natura i la biodiversitat, essent explícitament coherent amb totes les 

administracions actuants en aquests espais. Sobretot es pretén garantir l’èxit de les accions 

de conservació. A mitjà termini es pretén, a més, arribar a una gestió cohesionada amb el LIC 

del Baix Ter, que sigui coherent amb els objectius de la Xarxa Natura 2000.  
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L’objectiu final, doncs, va més enllà de la recuperació i protecció dels hàbitats de les zones 

concretes d’aquest projecte. 

A part del pla de gestió, també s’ha redactat un pla d’ordenació d’accessos per a les quatre 

zones on s’actua amb el projecte Riparia-Ter,  en el què es regula l’accessibilitat als espais 

(en aquest cas concret a l’Illa d’Avall), ordenant tant el trànsit rodat com el de vianants. 

L’objectiu és canalitzar la freqüentació a la zona i protegir aquells espais més vulnerables 

que pateixen un major deteriorament per efecte de l'elevada freqüentació, i així poder-ne 

garantir la seva conservació. 

En referència a l’Illa d’Avall, dins el marc del projecte LIFE +, també s’ha redactat una 

memòria valorada de creació de basses temporànies amb bosc de ribera, en la què es 

defineixen les especificacions tècniques necessàries per a l’eliminació de vegetació exòtica 

invasora i la creació de tres basses d’inundació temporània amb bosc de ribera, en un canal 

d’inundació no reblert que hi ha a l’Illa. 
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2 Antecedents 

Des del Consorci Alba-Ter s’ha treballat per promoure la restauració de diversos espais 

fluvials que han sofert processos de marginació i pèrdua de l’hàbitat en el tram fluvial inclòs 

en aquesta zona d’actuació. 

Pel que fa al planejament urbanístic, el 2007 es va aprovar el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal, amb l’objectiu de conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació 

dels recursos naturals, dels valors paisatgístics i arqueològics. 

La zona d’actuació forma part del Projecte de recuperació dels espais naturals emblemàtics 

que impulsa el Consorci Alba-Ter des de l’any 2003.  

Fa uns anys es va fer el “Projecte bàsic de la restauració mediambiental de l’Illa de Vall al riu 

Ter al seu pas pel T.M. de Jafre. Terme municipal de Jafre – comarca del Baix Empordà (15 de 

maig 1998”). 
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3 Estat legal 

Tot l’àmbit d’actuació està inclòs dins la Xarxa Natura 2000. 

D’altra banda, a l’Illa d’Avall hi ha una zona que forma part del Domini Públic Hidràulic del riu 

Ter, amb totes les implicacions que això comporta derivades de l’actual llei d’aigües, incloent 

la necessitat d’evitar el deteriorament dels ecosistemes aquàtics i millorar el seu estat de 

conservació. 

El marc legal en matèria d’aigües l’estableixen les tres normatives següents: 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas. 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació 

en matèria d’aigües de Catalunya. 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

A continuació es realitza un extracte de les disposicions bàsiques contingudes a la legislació 

que afecten el present treball: 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas 

Art. 2. Definición de dominio público hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente 

establecidas en esta Ley: 

a. Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 

independencia del tiempo de renovación. 

b. Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

c. Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 

d. Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de 

los recursos hidráulicos. 

e. Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta 

de producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados 

anteriores. 
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Art. 5. Cauces de dominio privado 

 

 

 

 

Art. 8. Modificaciones de los cauces 

 

 

-  Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació 

en matèria d’aigües de Catalunya 

Art. 1. Objecte 

 

 

 

 

Art. 4. Competències de la Generalitat 

 

 

 

 

 

 

 

1. Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas 

pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. 

2. El dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni construir 

obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en 

perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las 

avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas. 

Las situaciones jurídicas derivadas de las modificaciones naturales de los cauces se 

regirán por lo dispuesto en la legislación civil. En cuanto a las modificaciones que se 

originen por las obras legalmente autorizadas se estará a lo establecido en la concesión 

o autorización correspondiente. 

1.1 Aquesta Llei té per objecte ordenar les competències de la Generalitat i les dels 

ens locals en matèria d’aigües i obres hidràuliques, regular, en l’àmbit d’aquestes 

competències, l’organització i el funcionament de l'Administració hidràulica a Catalunya, 

mitjançant una actuació descentralitzadora, coordinadora i integradora que ha de 

comprendre la preservació, la protecció i la millora del medi, i establir un nou règim de 

planificació i economicofinancer del cicle hidrològic. 

a) La planificació hidrològica en les conques compreses íntegrament en el territori de 

Catalunya, i la participació en la planificació hidrològica que correspon a l'Administració 

general de l'Estat, particularment en la que afecti a la part catalana de les conques dels 

rius Ebre, Garona i Xúquer. 

b) L’ordenació i la concessió dels recursos i els aprofitaments hídrics, fins i tot 

l’aprofitament de les aigües residuals i, en general, totes les funcions d’administració i 

control de la qualitat del domini públic hidràulic, inclosos l’atermenament i la 

modificació i la correcció dels llits fluvials, en les conques compreses íntegrament en el 

territori de Catalunya.  
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c) L’administració, la gestió i el control de qualitat dels aprofitaments hídrics 

corresponents a conques hidrogràfiques situades al territori de Catalunya compartides 

amb altres comunitats autònomes, inclòs l’exercici de la funció executiva de policia del 

domini públic hidràulic i la tramitació fins a la proposta de resolució dels expedients que 

s’hi refereixen, en els termes establerts per la legislació vigent en la matèria, llevat de 

l’atorgament de concessions d’aigua. 

d) La programació, la promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació dels aprofitaments 

hídrics i de les obres hidràuliques que es facin a Catalunya que no tinguin la qualificació 

legal d’interès general de l'Estat o la realització de les quals no afecti una altra comunitat 

autònoma. 

e) L’execució i l’explotació de les obres hidràuliques de titularitat estatal i les d’àmbit 

supracomunitari que li deleguin o encomanin amb la transferència de les dotacions 

econòmiques corresponents. 

f) La intervenció administrativa dels abocaments que puguin afectar les aigües 

superficials, subterrànies i marítimes. 

g) L’exercici de les atribucions que aquesta Llei li confereix en relació amb les xarxes 

bàsiques d’abastament i els sistemes de sanejament. 

h) La regulació i l’establiment d’auxilis econòmics i l’atribució de recursos econòmics a 

corporacions locals, altres entitats i particulars per a la realització dels objectius de la 

planificació hidrològica. 

i) La determinació de la política d’abastament i de sanejament d’aigües i la coordinació 

de les administracions competents. 

j) La promoció i l’execució, si escau, de les actuacions de política hidrològica que són 

necessàries per pal·liar els dèficits i desequilibris que hi ha a Catalunya. 

k) L’establiment de normes de protecció de les zones inundables. 

l) El control i la tutela de les comunitats d’usuaris, en els termes establerts per aquesta 

Llei. 

m) La prestació, quan sigui procedent, dels serveis públics dependents o derivats 

d’aprofitaments i obres hidràuliques. 

n) En general, el compliment de les funcions relatives a l’administració i la gestió dels 

recursos hídrics que estableix la legislació sobre aigües i les que li siguin transferides, 

delegades o encomanades per l'Administració general de l'Estat. 
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Art. 5. Competències dels ens locals 

 

 

 

 

 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

Art. 4. 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto 

por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (artículo 4 del texto refundido de la Ley 

de Aguas). La determinación de ese terreno se realizará atendiendo a sus características 

geomorfológicas, ecológicas, hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así 

como las referencias históricas disponibles. 

2. Se considerará como caudal de la máxima crecida ordinaria la media de los máximos 

caudales anuales, en su régimen natural producidos durante diez años consecutivos, que 

sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente y que tengan en 

cuenta lo establecido en el apartado 1. 

1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima 

del nivel de aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. 

2. La protección del dominio público hidráulico tiene como objetivos fundamentales los 

enumerados en el artículo 92 del texto refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las 

técnicas específicas dedicadas al cumplimiento de dichos objetivos, los márgenes de los 

terrenos que lindan con dichos cauces están sujetas en toda su extensión longitudinal: 

a. A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se 

regula en este reglamento. 

b. A una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el uso 

del suelo y las actividades que en él se desarrollen. 

Corresponen als ens locals, d’acord amb la legislació de règim local, amb la de sanitat i 

amb les previsions d’aquesta Llei, les competències relatives als àmbits següents: 

a) L’abastament d’aigua potable. 

b) El clavegueram i el tractament d’aigües residuals. 

c) El control sanitari de les aigües residuals. 

d) L’exercici de les funcions que aquesta Llei els atribueix. 
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Art. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 

 

 

 

 

 

 

 

1. La zona de servidumbre para uso público definida en el artículo anterior tendrá los 

fines siguientes: 

a. Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. 

b. Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, 

conservación y salvamento, salvo que por razones ambientales o de seguridad el 

organismo de cuenca considere conveniente su limitación. 

2. Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar 

especies no arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso 

señalado en el apartado anterior. Las talas o plantaciones de especies arbóreas 

requerirán autorización del organismo de cuenca. 

1. En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del 

cauce quedan sometidos a lo dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y 

usos de suelo 

a. Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

b. Las extracciones de áridos. 

c. Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

d. Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en 

régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de 

la masa de agua, del ecosistema acuático, y en general, del dominio público hidráulico. 

 

3. La regulación de dichas zonas tiene como finalidad la consecución de los objetivos de 

preservar el estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los 

ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de las 

corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos colindantes con los 

cauces en la laminación de caudales y carga sólida transportada. 

4. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los 

embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y 

márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse 

la anchura de dichas zonas en la forma que se determine en este Reglamento. 
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A més, la zona d’actuació està catalogada a escala local per l’Ordenació urbanística vigent en 

el municipi. 

Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Ajuntament de Jafre (que va ser 

aprovat definitivament el 21 de juny de 2008), l’Illa d’Avall està considerada com a sòl no 

urbanitzable. En concret, “zona de protecció de l’illa d’Avall”, com a element singular en el 

Meandre que descriu el Ter en el terme de Jafre. I mereix una protecció especial per les seves 

característiques hidrològiques i geològiques, que cal fomentar per a la seva recuperació com 

a zona humida. 

S’identifica amb la clau SNU ia (veure il·lustració 1), que ve regulada en l’article 117 de la 

Normativa urbanística, constituït per sòls que destaquen les seves característiques 

ecològiques i hidràuliques. Els usos admesos únicament són els de manteniment i millora 

d'aquest espai, els compatibles amb I'educació mediambiental, i I'ús extractiu d'àrids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 1. Règim del sòl de la zona d’actuació. 

Font: POUM de Jafre, 2007. 
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3.1 Titularitat dels terrenys 

Tota la zona d’actuació és de titularitat pública, pertany a l’ajuntament de Jafre, i es treballa 

en el desenvolupament de projectes de gestió i ordenació d’aquests espais mantenint 

contactes periòdics amb aquest ens local. 

La zona equivalent al domini públic hidràulic és propietat i competència de l'Administració, 

en concret l’Agència Catalana de l’Aigua, que hi exerceix certes restriccions d'usos. 

4.2.1 Figures de protecció o planificació del territori 

- Zona inclosa en Xarxa Natura 2000, segons la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE). 

Correspon a l’espai ES512001 Riberes del Baix Ter.  

- A l’Illa d’Avall hi ha comunitats vegetals i entorns naturals que estan considerats com a 

hàbitats d’interès comunitari per la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell, de 

21 de març de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna 

silvestres, modificada per la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre, per la que 

s’adapta al progrés científic i tècnic la directiva 92/43/CEE). 

- Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la 

Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva), redactat d’acord amb la Llei 

23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, la qual defineix tres instruments de 

planejament. 

- Pla Hidrològic de les Conques internes de Catalunya, que en l’article 12 recull el deure 

d’establir els cabals de manteniment del riu. 

Segons aquest, l’Illa de Jafre (o Illa d’Avall) està inclòs en l’Inventari dels espais i connectors 

que integren la xarxa d’espais de protecció especial. 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Ajuntament de Jafre, aprovat definitivament el 

juny de 2008. 

Segons aquest, l’Illa d’Avall es tracta de sòl no urbanitzable, i en concret es considera Zona 

de protecció de l’Illa d’Avall, com a element singular en el Meandre que descriu el Ter en el 

terme de Jafre. Normativa aplicable a les actuacions del Pla 

La normativa que afecta la planificació realitzada és la següent: 
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Normativa específica de protecció del medi natural: 

- Llei catalana d’espais naturals (Llei 12/85, de 13 de juny). 

- Llei estatal de conservació dels espais naturals i la fauna i flora silvestre (Llei 4/89, de 26 de 

novembre).  

- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (Decret 343/2006 de 

19 de setembre). 

- El PEIN té els orígens en la determinació legal que fa el capítol III (articles 15 al 20) de la Llei 

12/85, de 13 de juny, d'espais naturals. Aquesta Llei ha estat modificada per la Llei 12/2006, 

de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 

22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/85, d'espais naturals, de la Llei 

9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 

d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

D'altra banda, el PEIN és un instrument de planificació territorial, amb categoria de pla 

territorial sectorial, i s'equipara a altres instruments d'aquest tipus que es deriven de la Llei 

23/1983, de 21 de novembre, de política territorial.  

- Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE), aprovada el 21 de maig pel Consell de les 

Comunitats Europees, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora 

silvestres. L’aprovació definitiva del Projecte Xarxa Natura 2000 inclou l’espai ES512001 

Riberes del Baix Ter.  

El Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a 

garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 

silvestres, transposa aquesta Directiva a la legislació espanyola. La Directiva 79/409/CEE, de 

2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres coneguda també com la 

Directiva d’aus, complementa la Directiva d’hàbitats. Posteriorment, el Consell de les 

Comunitats Europees va aprovar la Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que va 

adaptar al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE. 

L’annex II recull les espècies d’interès comunitari la conservació de les quals necessita que es 

designin zones especials de conservació, l’annex IV recull les espècies d’interès comunitari 

que requereixen de protecció estricta i l’annex V recull les espècies la recol·lecció de les 

quals pot ser objecte de mesures de gestió. 

- El Conveni de Berna, on l’annex II recull els tàxons estrictament protegits i l’annex III recull 

els tàxons protegits. 

- Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 
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Normativa en matèria d’aigües: 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas. 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació 

en matèria d’aigües de Catalunya. 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

- Llei d’aigües (Llei 29/85 de 2 d’agost). 

- Reglament de domini públic hidràulic (Reial Decret 849/86 d’11 d’abril). 

Normativa específica de regulació de l’accés del medi natural: 

- Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. Modificada 

per la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 

modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 

12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la 

Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.  
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4 Descripció de l’espai 

4.1 Situació i accés 

L’Illa d’Avall (zona d’actuació TER 4 del projecte LIFE+) està situada a Catalunya, a l’extrem 

nord-est de la Península Ibèrica, dins la comarca del Baix Empordà, i a la plana al·luvial del 

riu Ter. La zona es troba a tocar del riu Ter, al sud del nucli urbà de Jafre, i limitant al sud 

amb el terme Municipal de Foixà. La superfície total de la zona d'actuació és de 30,04 ha. 

 

Il·lustració 2. Mapa de situació de les zones d’actuació 

Font: elaboració pròpia a partir de ICC, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 3. Mapa de situació de la zona TER 4 dins la conca del Baix Ter. Font: PEF, ACA, 2009. 
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La finca és de titularitat municipal de l'ajuntament de Jafre i es troba poblada per boscos de 

ribera, zones arbustives i prats secs amb pins. La resta del terreny correspon a zona de 

domini públic hidràulic. 

És un espai influenciat pel curs del riu Ter, que havia estat aïllat antigament durant els 

moments de crescuda important del riu. A l’est de l’àmbit de gestió havia existit una platja 

de sorra fluvial que ha quedat fixada per la manca d’avingudes d’ençà de la construcció dels 

embassaments i la regulació artificial del cabal del Ter. Actualment s'observa un mosaic molt 

divers de formacions de ribera, en estats diferents de conservació, així com algunes 

formacions mediterrànies, fenassars i herbassars ruderals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 4. Ortofotomapa de la zona d’actuació TER 4 

Font: ICC, 2009. 
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A la zona s’hi accedeix des de la carretera comarcal GI-634 i travessant el poble de Jafre pel 

Carrer Major fins al Mas de la Salvetat, al que s’hi arriba pel Camí del Pla i el de la Salvetat. 

Des del mas es segueix el mateix camí que arriba fins al Molí de Jafre, on es travessa el Rec 

del Molí i es continua cap al sud pel camí que voreja el Ter fins trobar el trencant a la dreta 

que s’endinsa a l’illa. Aquest és l’únic accés rodat actual a l’illa, el Camí de l’Illa d’Avall, que 

arriba fins al sud de l’espai bifurcant-se cap a l’est en dos punts. El primer ressegueix 

l’escarpament sud de la terrassa actual del braç mort de riu, i el segon arriba fins al centre de 

l’illa, on hi ha el traçat del circuit il·legal de motocròs. 

Hi ha tres corriols que recorren l’illa i això fa que algunes zones siguin de difícil accés, 

especialment si es té en compte l’efecte de les nevades de principis del passat mes de març 

que han deixat obstruït l’accés principal, el Camí de l’Illa d’Avall, per la caiguda dels canyers 

del voltant del camí. 

De la mateixa manera, el corriol que comunica els dos camins principals i que permet vorejar 

tot l’espai ha quedat tancat per la caiguda de canyars i d’alzines, a l’alçada del curs 

abandonat  del riu que travessa l’Illa d’Avall. 

4.2 Medi físic 

4.2.1 Climatologia  

L’illa d’Avall està situada a terra baixa, a la zona climàtica mediterrània i presenta un clima 

mediterrani de tipus subhumit, també anomenat clima mediterrani de les planes i 

muntanyes litorals. Les precipitacions són una mica més elevades que al litoral i oscil·len 

entre els 600 i els 750 l/m2/any de mitjana, però el màxim pluviomètric segueix coincidint 

amb la tardor. El període d’aridesa estival es redueix a dos mesos (juliol i agost). Les 

temperatures mitjanes anuals són properes als 15ºC i els hiverns un xic més freds que al 

litoral (mitjanes de gener entre 7 i 8ºC), tot i que les glaçades no són habituals. Les mitjanes 

estivals són similars a les del litoral (entorn dels 23ºC), però l’allunyament del mar provoca 

una major amplitud tèrmica, amb màximes més altes i mínimes més baixes que a la costa.  

Aquest tipus de clima és propi de les planes interiors de l’Empordà i de la major part de la 

serralada Litoral (massissos de les Gavarres i de Cadiretes). Una de les característiques més 

rellevants que presenta és la presència d’un període d’aridesa estival i de dos màxims 

pluviomètrics anuals concentrats a la primavera i especialment a la tardor. Les temperatures 

són relativament suaus durant l’hivern i una mica més altes a l’estiu, presentant una acusada 

irregularitat en les precipitacions i una considerable amplitud tèrmica, a més d’un cert efecte 

de la inversió tèrmica i menor grau de continentalitat. 
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La zona d’actuació presenta, com a la majoria de contrades mediterrànies, una distribució 

irregular de les precipitacions al llarg de l’any, així com una gran variabilitat interanual en la 

precipitació, per això s’ha representat a sota l’evolució recent de la precipitació anual i la 

precipitació mitja mensual. Com s’observa als gràfics, la variació anual és molt considerable, 

mentre que la mitja mensual demostra una regularitat en la distribució anual de les pluges, 

amb els característics pics primaverals i màxims a la tardor.  

 

Il·lustració 5. Evolució de la Precipitació anual a Jafre 1941-1999. Font: PEF, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 6. Diagrama de precipitació mitja mensual amb dades de l’estació meteorològica de Jafre. 

Font: PEF, 2009. 
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Aquesta irregularitat condiciona el creixement i la distribució de les comunitats mesòfiles, ja 

que permet que eventualment qualsevol mes pugui esdevenir àrid i que no siguin rars els 

períodes d’aridesa de fins a 4 mesos, tot i que en mitjana, l’aridesa es concentri al mes de 

juliol. Això fa que la primavera, tardor i especialment l’hivern tinguin rangs de variació alts, 

on alguns mesos poden passar entre un any i l’altre, d’àrids o secs a subhumits o perhumits. 

És evident que el fet que els mesos primaverals siguin àrids o perhumits, condiciona 

fortament a les comunitats vegetals, ja que són mesos determinants en el desenvolupament 

i el cicle anual de les plantes. 

L’efecte de la inversió tèrmica és poc patent a la zona d’actuació, ja que l’efecte 

d’encalmament dels vents del nord que es dóna a les planes del sud del Massís de les 

Gavarres no succeeix a la plana de l’Empordà de forma tan evident i condiciona un clima 

certament més sec.  

Segons la classificació proposada per Bolòs i Vigo, 1984,  sobre la tipologia bioclimàtica,  a la 

l’Illa d’Avall li correspon una primavera de tipus temperada-humida, un estiu estival-àrid, 

una tardor humida i un hivern subhivernal-humit, amb gradient definit de temperatures 

entre l’estival i el subhivernal. 

El vent representa un factor climàtic de molta importància a la zona, és constant al llarg de 

l’any tot i que habitualment amb poca força, amb una mitjana anual de 1,5-2 m/s amb pics a 

la primavera amb domini del component N. 

4.2.2 Geologia i geomorfologia 

L'espai Riberes del Baix Ter està situat a la plana que s'obre entre la Serralada Transversal i 

els massissos prelitorals de les Guilleries. Es tracta d'una zona predominantment 

sedimentària, una plana quaternària originada per les aportacions sedimentaris del mateix 

riu amb escàs o nul relleu i que s'estén fins a la costa Mediterrània, situant-se sempre per 

sota dels 150 metres sobre el nivell del mar.  

El relleu i la geomorfologia present a la zona d’actuació han estat modelats al llarg dels anys 

per l’acció de la dinàmica fluvial del riu, quedant estructurat en àmplies terrasses fluvials que 

s’endinsen en el territori. Actualment, i en especial els darrers decennis, aquesta dinàmica 

s’ha vist alterada per la construcció de preses i embassaments, que han generat una 

deficiència de cabal i d’aportació de sediment. 
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Il·lustració 7. Mapa geològic de la zona TER 4 

Font: ICC, 2009. 

La zona d’actuació està situada en la seva totalitat sobre la terrassa del riu Ter, 

concretament a la terrassa baixa (T0) i la terrassa mitja (T2). La terrassa actual (T0) correspon 

al llit actual del riu, de 0-2 m d’alçada aproximadament, i per tant, tot i que en la zona que 

ens ocupa no representa gaire superfície de ribera degut a que és una tram fluvial on 

domina l’erosió, és molt present al nord de l’illa i inclou les barres fluvials del riu, formades 

per materials detrítics (bàsicament sorra i llims). Per la seva proximitat al llit funcional és la 

zona que s’inunda amb major freqüència.  

En el mapa geomorfològic es distingeix un eventual braç est com una ampla franja contínua 

de terrassa actual (T0) formada per sorres que uneix de nord a sud els dos extrems del 

meandre que forma l’Illa d’Avall. L’escarpament sud de la terrassa mitja (T2) separa 

bruscament el llit d’aquest antic curs de l’illa fluvial, pel nord queda limitat pel marge de la 

plana al·luvial i en el cas l’extrem nord, a la zona del Molí de Jafre, coincideix amb el llit d’un 

canal abandonat reblert que forma part d’un altre braç de riu encara més gran i antic que 

feia el mateix recorregut que l’anterior però endinsant-se àmpliament a la plana al·luvial i 

desguassant més al sud de l’illa.   

Encara és possible identificar el llit d’un altre antic braç de riu, més petit, que discorria per 

dintre de l’illa de nord a sud-est i format principalment per sorres i graves i una fina capa 

superficial de llims sorrencs.  
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Il·lustració 8. Mapa geomorfològic de la zona TER 4 

Font: PEF, Agència Catalana de l’Aigua, 2009. 

La terrassa baixa (T1) pràcticament no apareix a la zona d’actuació tot i que sí ho fa més a 

l’est, al marge de la riba oposada del Ter. Està separada del llit major per un escarpament i 

se situa entre el llit del riu i el marge de la terrassa alta (T3), formant estretes barres fluvials a 

la riba oposada a la zona d’actuació. Està constituïda generalment per dos trams, l’inferior 

format per sediments granulars grollers i el superior per materials fins dipositats per 

decantació, bàsicament graves i sorres d’origen paleozoic amb llims argilosos i sorrencs, 

formant un horitzó de 2 a 5 metres de potència. Va ser formada al Holocè basal, per tant és 

més recent que les terrasses superiors.  

La totalitat de l’illa fluvial forma part de la terrassa mitja (T2) que es troba aproximadament  

2-5 metres sobre el nivell del riu Ter i data del Plistocè superior. Està dipositada sobre els 

sediments de la terrassa alta (T3), que no és present a la zona d’actuació però sí en la ribera 

oposada. Aquesta terrassa està formada per graves, gravetes i sorres a més de materials 

llimosos i argilosos superficials en alguns casos, amb una potència que oscil·la entre els 10 i 

els 25 metres. 
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És important remarcar que la numeració de les terrasses fluvials es fa seguint el criteri 

geomorfològic i, en cas de parlar de dipòsits geològics pròpiament dits, es donaria un 

desajustament en l’ordre que pot ser enganyós, de manera que la Terrassa T1  passaria a ser 

la Terrassa geològica T2.  

Tot i que com ja s’ha dit, els dipòsits geològics de l’Illa d’Avall són d’origen quaternari, a la 

zona del Molí de Jafre, l’extrem nord del meandre que forma l’illa, afloren puntualment 

materials d’origen terciari, principalment materials gresosos sorrencs que daten de l’Eocè i 

que estan parcialment coberts per conglomerats amb intercalacions d’argiles i gresos d’edat 

miocènica (Miocè superior). També afloren materials terciaris a l’extrem sud, a la riba 

oposada del riu i ja dintre del terme Municipal de Foixà, i per tant, fora de l’àmbit d’actuació. 

Per altra part, és important assenyalar que la plana al·luvial del Ter al seu tram baix es troba 

parcialment coberta per dipòsits sorrencs de dunes eòliques fixes, algunes de les quals 

provenen de l’erosió dels meandres i dels dipòsits de llera antics. La zona que ens ocupa no 

n’és una excepció i el seu efecte és patent. 

4.2.3 Edafologia 

L’Illa d’Avall està formada per un sòl franc arenós, especialment a la Terrassa actual (T0) i la 

terrassa baixa (T1). Les zones més elevades desenvolupen un sòl més profund amb un únic 

horitzó en formació, especialment a les terrasses mitja i alta, i per contra, a les barres fluvials 

més elevades i sorrenques el sòl que hi trobem és esquelètic. En el cas del llit del principal 

curs fluvial abandonat, que antigament havia estat una extensa platja fluvial, trobem un 

estret horitzó de sòl en formació sobre un profund sorral. 

La part central alta de l’illa està parcialment coberta de sorres a la meitat nord. 

Aparentment, la sorra hi va quedar dipositada per efecte del vent a partir dels materials 

sorrencs dipositats a les pròpies barres fluvials i probablement  també als propers cordons 

de dunes litorals (efecte de les ja esmentades dunes eòliques fixades). 

Segons la classificació USDA distingirem els sòls de la zona d’estudi en dos tipus 

principalment, els entisòls i inceptisòls, d’entre els quals, per la seva superfície en destaquen 

els xerofluvents: 

- Entisòls, són sòls amb perfil poc o gens diferenciat perquè el material que els forma 

és de molt recent deposició. 
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o Sòls de lleres fluvials. Aquest tipus de sòls s'assenten damunt de dipòsits 

sedimentaris recents, sotmesos encara a la dinàmica fluvial i, per tant, 

inestables. De fet, es pot considerar que no són sòls realment constituïts 

(domini del sargar o directament codolars), llevat dels marges més externs i 

estables, on dominen els fluvisòls, materials on s’estableixen els boscos de 

ribera. 

o Sòls de les zones al·luvials. Els trobem en les zones immediates al riu que són 

castigades per les avingudes en temps de recurrència curts i per tant 

sotmeses a inundacions de forma més o menys regular. Són sòls joves 

ocupats per boscos de ribera i formen una franja entorn el Ter i els seus 

còrrecs més recents.  

- Inceptisòls, només tenen un horitzó en ple desenvolupament degut novament a que 

són sòls joves, tot i que no tant com els entisòls. 

o Tipus Xerorthent, poc profunds i sorrencs o pedregosos, propis de les barres 

fluvials més elevades. Sovint, els més sorrencs esdevenen sòls esquelètics. 

o Tipus Xerochrept, molt més gruixuts i dominants a la Terrassa III. 

4.2.4 Hidrologia 

El riu Ter és el principal curs fluvial que ha modelat el paisatge de les quatre zones d’actuació 

del projecte LIFE+. Es tracta del riu més important de la província de Girona, tot i que 

actualment el seu cabal està regulat pel complex de pantans de Sau, de Susqueda i del 

Pasteral, que daten del 1959 i els quals desvien un elevat percentatge de l’aigua de la conca, 

majoritàriament per a l’abastament de Barcelona. El transvasament d’aigua, però, no va ser 

efectiu fins al cap de set anys i mig de la inauguració, a finals de l’any 1966, quan els 

embassaments van ser plenament operatius. 

En ser un riu regulat, el seu règim de cabals està totalment alterat, i això provoca un canvi en 

la seva dinàmica. És per això que el cabal més elevat el trobem a l’estiu i no a l’hivern i la 

tardor. Les dades reals contrasten amb les de la següent taula de cabals de manteniment 

establerta per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

 

Il·lustració 9. Cabals de manteniment teòrics del Ter al seu pas per Girona- estació d’aflorament EA 83R01 

Font: Agència Catalana de l’Aigua in Pou, Q. et al. 2009. 

Girona gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 
             

Cabal m3/s 3,70 3,70 3,70 4,81 4,81 3,70 2,96 2,96 2,96 3,70 3,70 3,70 
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Il·lustració 10. Cabals del Ter en els principals períodes de retorn al seu pas per Girona 

Font: Agència Catalana de l’Aigua in Pou, Q. et al. 2009. 

A les taules anteriors hi ha representats els cabals de manteniment del Ter durant diferents 

mesos de l’any. Aquests cabals de manteniment es van determinar per Resolució de la 

Generalitat l’any 2006 (Resolució MAH/2465/2066, de 13 de juliol) i la seva implantació en el 

territori és progressiva. Cabals inferiors a aquests causen un greu impacte en l’ecosistema 

fluvial del curs baix. Actualment el cabal que porta el Ter al seu pas per Jafre oscil·la entre els 

6 i els 30 m³/s, tret de quan hi ha situacions excepcionals. 

A prop del límit nord de la zona d’actuació hi ha el Rec del Molí (en obres per a la seva 

canalització durant la redacció del present projecte), i donat que fa molts anys que no circula 

aigua per cap braç secundari, es pot dir que el Ter és l’únic curs fluvial de la zona que manté 

una dinàmica més o menys natural. Això sí, aquesta dinàmica està totalment vinculada als 

pantans abans esmentats, que han reduït dràsticament l’efecte i la recurrència de les 

avingudes, habituals anys enrere, i principals responsables del mosaic de zones humides 

existents i encara presents en alguns casos.  

S’ha de sumar l’efecte de retenció del sediment circulant al riu per part de les preses, que 

esbiaixa l’equilibri erosió-sedimentació, afavorint l’erosió i per tant l’enfonsament del canal 

fluvial a la terrassa i l’enduriment del pendent de les ribes a més de drenar l’aqüífer 

superficial. Aquest fet, juntament amb la important disminució del cabal del Ter degut al 

transvasament cap a Barcelona, són els principals factors que alteren la dinàmica natural del 

riu dificultant l’alimentació de braços secundaris en moments d’avinguda i la formació i 

manteniment de basses temporànies en aquests.  

Antigament, abans de la construcció dels embassaments, preses, gavions, motes i d’altres 

alteracions morfològiques de la riba, el Ter estava format per nombrosos braços dinàmics, 

permanents i temporals, al llarg dels seus trams mitjà i baix, formant grans illes, platges i 

extensos codolars, així com importants zones humides i d’aiguamoll, que es formaven en 

aquells cursos que quedaven aïllats després de grans riuades i es desfeien quan en patien 

alguna. A la zona TER 4, el braç de riu principal que formava l’Illa d’Avall encara era actiu al 

1957, com s’observa a les fotografies aèries de l’època.  
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Il·lustració 11. Fotografia aèria de la zona TER 4, 1956-1957 

Font: ICC. 

L’evolució històrica del riu Ter ha estat lligada a la pertorbació ocasionada per les grans 

riuades. És sabut que el riu ha canviat el seu curs diverses vegades en els darrers segles, i per 

tant la seva dinàmica està ben documentada. Hi ha referències en aquest aspecte, 

especialment de la darrera gran riuada que data de l’any 1940, abans de la inauguració dels 

pantans, i d’aleshores ençà, només hi ha hagut una avinguda de considerables dimensions a 

l’any 1962.  

4.2.5 Aigües subterrànies 

L’aqüífer superficial s’estén pràcticament per tota la plana al·luvial, impregnant els materials 

de la mateixa, bàsicament graves i sorres amb un gruix mitjà d’uns 10 m. Aquest aqüífer es 

pot considerar lliure tot i que sovint es troba recobert per una capa de llims sorrencs d’entre 

1 i 3 metres de potència. S’ha de tenir en compte que les zones més rendibles de l’aqüífer 

coincideixen amb el traçat d’antigues lleres del Riu Ter, presents en la zona d’actuació.  
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Sota aquest aqüífer superficial existeixen puntualment altres aqüífers intermedis més 

profunds ubicats en les intercalacions de sorres i graves amb una proporció variable de 

materials fins que apareixen a les formacions argiloses i llimoses profundes sovint de forma 

irregular i ocupant una extensió limitada. 

Hi ha també un aqüífer profund a partir dels 33 metres detectat al terme veí de Verges. 

Aquest és de forma més regular i extensió més àmplia que els anteriors i format únicament 

per sorres i graves. 

El comportament d’aquests aqüífers a la zona d’actuació és difícil de definir, però sembla ser 

que el riu Ter recarrega l’aqüífer superficial a l’est, al proper Pla del Frare i aigües avall del 

l’illa. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 12. Quantificació de les extraccions d’aigua subterrània actives al Baix Ter segons els diferents usos 

Font: Caracterització addicional de la massa d’aigua subterrània 33 (Massa 33) fluviodeltaic del Baix Ter, 

GeoServei, S.L. per encàrrec de l’ACA, 2008. 

4.3 Medi biòtic 

4.3.1 Hàbitats 

La descripció dels hàbitats i les comunitats vegetals presents a la zona d’actuació es basa en 

els hàbitats CORINE de presència comprovada o documentada en aquest tram fluvial de 

forma històrica, contrastada amb el present treball de camp i de cartografia de la vegetació. 

En el cas dels hàbitats d’interès comunitari, es fa èmfasi en el codi vigent de la Directiva 

92/43 i s’indica entre parèntesis la correspondència amb els Hàbitats d’Interès Comunitari, 

afegint un asterisc a aquelles comunitats vegetals considerades prioritàries per la Directiva 

Hàbitats. 
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HÀBITAT CORINE HIC 
SUPERFÍCIE 

(m
2
) 

Basses i tolls temporers mediterranis 22.5 3170* 0 

Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 44.3432
+
 91E0* 0 

Alberedes, boscos en galeria de Salix alba i Populus alba 44.6 92A0 0 

 
Salzedes  de terra baixa i de la muntanya mitjana 44.1412 92A0 3.469 

 
Alberedes amb lliri pudent 44612 92A0 5.856 

 
Omedes de terra baixa 44,62 92A0 624 

 
Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa 44.637

+
 92A0 49.107 

 
Pollancredes 44612 92A0 56.313 

Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis 37.4 6420 0 

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 34.511/ 4.5131 6220* 39.606 

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) amb sotabosc de brolles o 
bosquines 

42.8315 9540 58.160 

Alzinars i carrascars 45.3121
+
 9340 9.257 

Alzinars amb roures (Quercus pubescens) de terra baixa 45.3122
+
 9340 0 

Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi 24.225  3250 - 

Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-

Agrostidion orlades d'àlbers i salzes 
24.51/ 21.53 3280 - 

                

Il·lustració 13. Hàbitats d’interès comunitari descrits a la zona, amb el codi en hàbitat CORINE 

(correspondència europea), el codi d’HIC (* els prioritaris) i la superfície que representen a l’Illa d’Avall. 

La zona TER 4 presenta una poca representació d'hàbitats fluvials, entre els quals cal 

destacar els boscos en galeria de salze (Salix alba) i àlber (Populus alba) (HIC 92A0) i les 

zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea (altrament dits prats 

mediterranis rics en anuals i basòfils) (HIC 6220*). La recuperació d'aquests hàbitats, 

especialment el primer, centra gran part de les tasques proposades dins del projecte LIFE+ i 

constitueix un dels seus objectius clau. Cal esmentar que a l’illa no hi trobem avui dia cap 

zona inundable fora del propi curs del Ter, tot i que antigament n’hi havia algunes 

d’associades als braços secundaris del riu. 

Aquests hàbitats d’interès esmentats no presenten un bon estat de conservació, es troben 

bastant degradats, i és important actuar-hi per intentar-los conduir cap al punt de màxima 

diversitat. Els principals factors que influeixen en la degradació d’aquests hàbitats són les els 

factors biòtics (espècies exòtiques que han envaït la zona, dificultats de regeneració de les 

espècies autòctones, fitopatologies, etc.). Tot i que no cal oblidar que l’home també hi ha 

influït, alterant la morfodinàmica fluvial, amb la manca de planificació, etc. 
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Vegetació de la ribera del Ter 

Dins les aigües corrents del Ter, trobem alguns petits codolars sorrencs i platges que en 

moments d’avinguda queden despoblats de vegetació, i en èpoques d’estabilitat allotgen 

comunitats obertes de llonja (Andryala ragusina) i cascall marí (Glaucium flavum) de rambles 

i rieres de terra baixa (HIC 3250) acompanyades sovint pel malcoratge blanc (Mercurialis 

tomentosa). En zones més arrecerades del corrent i d’acumulació de sediment, trobem 

fangars fluvials de vores de riu, amb gespes nitròfiles de Polypogon viridis, Paspalum 

distichum i P. vaginatum (HIC 3280) entre d’altres. Tots dos es troben a la zona amb una 

superfície molt petita. 

En zones someres de la vora del riu apareixen de forma puntual i escassa els creixenars, 

dominats pels créixens bords (Apium nodiflorum), amb créixens de cavall (Veronica 

anagallis-aquatica), romàs (Rumex conglomeratus) i créixens vers (Rorippa nasturtium-

aquaticum).  

 A causa de l’excés de pendent dels marges la ribera de l’illa presenta una franja estreta de 

bosc de ribera, sovint molt mal constituïda, amb claps grans de negundos (Acer negundo) i 

canyes i alguns pollancres aïllats que envolten els pocs peus de salze i freixe de fulla estreta 

(Fraxinus angustifolia) que hi creixen.  

La primera línia de bosc de ribera està formada bàsicament (i de forma molt discontínua) per 

una primera línia de sargar de terra baixa (HIC 92A0) amb saulic (Salix purpurea) 

principalment i potser també alguna sarga (Salix elaeagnos), i un estrat herbaci molt pobre i 

sovint ruderalitzat on només apareixen l’herba sabonera (Saponaria officinalis) i la 

carbassina (Bryonia cretica subsp. dioica) entre algunes altres plantes característiques 

d’aquesta formació. 

A l’extrem sud de l’illa, protegint una petita platja fluvial, apareix la única taca de salzeda 

(HIC 92A0) de la zona, formada principalment per la saula (Salix alba) entre la qual creixen 

sovint alguns peus de pollancre (Populus x canadensis) acompanyats novament d’un 

sotabosc pobre i ruderalitzat format per diverses espècies de poligonàcies del gènere 

Rumex, a més d’altres plantes oportunistes com Galium sp., Stellaria media, Fumaria 

capreolata, Urtica dioica, Rubus ulmifolius, etc. 

La vegetació al·lòctona és abundant en aquests ambients, especialment als marges i les 

clarianes, destacant per la seva abundància el miraguà (Araujia sericifera) i el negundo (Acer 

negundo), a més de la canya (Arundo donax) i el plàtan (Platanus orientalis var. acerifolia), 

aquests últims localitzats a la zona est de l’espai, a tocar del riu. 
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Immediatament després d’aquesta estreta franja trobem grans pollancres (Populus x 

canadensis) que sovint no constitueixen una albereda com tocaria degut sobretot a l’elevat 

pendent dels marges, i la seva presència es limita a no més d’una única filera d’arbres o bé a 

alguns peus aïllats, amb sotabosc molt variable, que va des d’un herbassar ruderal com el 

descrit anteriorment, fins a una formació relativament natural amb Lamium flexuosum, 

Rannunculus ficaria, Arum italicum, Chelidonium majus i altres. Sovint aquests ambients 

apareixen dominats completament per la cicuta (Conium maculatum) i l’ amor d'hortelà  

(Galium aparine), especialment a la zona nord de l’illa. Aquí també abunden les espècies 

exòtiques com el negundo i el miraguà (Araujia sericifera), i més puntualment també la 

canya i els narcisos (Narcissus sp.)  

En una zona elevada a prop de l’entrada de l’antic braç de riu que aïllava l’espai, amb sòls 

més profunds, apareix l’única clapa d’albereda amb lliri pudent (Iris foetidissima) que queda 

a l’espai, una arbreda pròpia del territori ruscínic i dels Prepirineus centrals,  sovint 

acompanyada d’om (Ulmus minor) i amb un sotabosc on hi són freqüents elements de la 

salzeda i de la bardissa amb roldor, amb domini clar de l’esbarzer (Rubus ulmifolius), a més 

de Lamium flexuosum, Rannunculus ficaria, Ornithogallum umbellatum i on hi manca el 

propi lliri pudent (Iris foetidissima). Aquesta albereda es troba totalment envoltada de 

canyars i negundos. 

A les zones de ribera més elevades i allunyades del riu, ja al límit entre el domini de ribera i 

els prats mediterranis apareix una àmplia franja de freixeneda de terra baixa (92A0), 

formada principalment per freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia) i alguns pollancres 

(Populus × canadensis) i amb sotabosc d’arç blanc (Crataegus monogyna), sanguinyol 

(Cornus sanguinea), romegueres (Rubus ulmifolius, R. caesius), gavarrera (Rosa canina), 

vidalba (Clematis vitalba), gatassa (Ranunculus ficaria) i gatmaimó (Tamus communis) entre 

d’altres. És molt habitual trobar fortament ruderalitzat el sotabosc de l’àmbit de la 

freixeneda igual que en els hàbitats anteriors, i puntualment és abundant l’heura (Hedera 

helix). Es tracta d’un hàbitat en forta regressió a la zona a causa de la competència amb el 

negundo, que actualment ocupa la major part de la superfície de domini d’aquesta formació. 

Existeixen rodals de negundo que han substituït totalment la freixeneda, tot i que encara 

queden zones on el freixe és abundant. 

En determinats punts al voltant del riu es poden localitzar alguns saücs (Sambucus nigra) 

petits saücars (bosquines de Sambucus nigra, higròfiles i subnitròfiles), amb vidalba 

(Clematis vitalba) i esbarzer (Rubus ulmifolius),  
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De forma localitzada apareixen a l’illa importants clapes d’altres formacions mediterrànies 

de ribera com la omeda de terra baixa (HIC 92A0) amb mill gruà (Lithospermum 

purpurocaeruleum), dominada per l’om (Ulmus minor), de la que encara es conserven dues 

petites clapes als extrems nord-oest  i est de l’illa, sempre limitant entre el bosc de ribera i 

els fenassars. A la zona est apareixen barrejats amb alguns peus de joves de lledoner (Celtis 

australis) i també freixes de fulla estreta (Fraxinus angustifolia). 

Finalment, de les bosquines, matollars i bardisses generalment preforestals o postforestals 

propis d’ambients frescals de terra baixa, s’han considerat com a més comuns a la zona les 

bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), sovint amb sanguinyol (Cornus sanguineus), i de 

forma relictual també petits saücars (bosquines de Sambucus nigra) amb vidalba (Clematis 

vitalba), esbarzer (Rubus ulmifolius), lligats sobretot als punts més obacs i ombrívols dels 

boscos de ribera.  

Vegetació dels braços fluvials 

Dels antics braços fluvials que travessen l’Illa d’Avall, el més gran i principal, responsable  de 

l’aïllament temporal que patia la zona en èpoques d’avinguda, està avui dia ocupat per un 

herbassar ruderal alternat amb fenassar a l’extrem nord-oest que poc a poc i a mesura que 

va baixant de cota cap a l’est, va quedant ocupat per una pollancreda de Populus × 

canadensis) amb un sotabosc més humit i sovint ocupat novament per espècies oportunistes  

amb presència d’algunes plantes  de l’albereda i la salzeda com l’ortiga morta (Lamium 

flexuosum), el saüc (Sambucus nigra), la gatassa (Ranunculus ficaria), la llet de gallina 

(Ornithogallum umbellatum) a més d’altres puntualment molt abundants com la cicuta 

(Conium maculatum), la celidònia (Chelidonium majus) i diverses espècies de geranis (un dels 

més abundants és Geranium rotundifolium). L’espècie exòtica més abundant en aquesta 

zona és el miraguà, que s’enfila als pollancres, especialment als més aïllats i situats als 

marges de l’arbreda. 

Vegetació dels ambients mediterranis 

La diversitat de comunitats mediterrànies de terra baixa presents a la zona és remarcable. 

Principalment es situen a les parts centrals més altes de l’illa, a la darrera línia del bosc de 

ribera i en contacte amb els prats secs, especialment al voltant de l’accés principal a l’illa. 

Només hi ha representació dels boscos esclerofil·les per part de l’alzinar amb marfull (9340) 

dominat per l’alzina (Quercus ilex) i acompanyat per Hedera helix, Rubia peregrina, 

Viburnum tinus, Ruscus aculeatus, Smilax aspera, Asparagus acutifolius i Rhamnus alaternus 

entre d’altres espècies.  
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Les taques d’alzinar apareixen normalment poc definides i en contacte directe amb les 

formacions de ribera, i en algun cas esdevenen en pinedes mediterrànies de pi pinyer (HIC 

9540) amb estrats arboris de pi pinyer (Pinus pinea) i altres alguns pins blancs (Pinus 

halepensis), presentant un sotabosc molt variat i dominat principalment per brolles 

calcícoles de terra baixa dominades per romaní (Rosmarinus officinalis), amb un bon número 

de teròfits anuals i també d’orquídies, entre les que destaquen la Barlia robertiana i Ophrys 

sphegodes entre d’altres. 

Apareixen en alguns marges d’alzinar els matollars de ginestó (Osyris alba) amb Euphorbia 

characias i romegueres. El ginestó juntament amb el matapoll (Daphne gnidium), i alguns 

matolls d’aladern (Rhamnus alaternus) i ginesta (Spartium junceum) fan de marge entre el 

bosc i els petits prats secs que apareixen a la zona més sorrenca i seca de l’illa. 

Dins dels prats i les formacions herbàcies de terra baixa que es fan a l’espai, en destaquen 

els fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), alguns amb densitats molt altes 

d’aristolòquies (Aristolochia sp.) amb espunyidella blanca (Galium lucidum) etc. Són 

formacions herbàcies típicament medioeuropees de sòls profunds i llimosos que ocupen tot 

tipus de clarianes del bosc de ribera i altres formacions més o menys humides, i sovint 

pateixen invasions de plantes exòtiques dels ja esmentats gèneres Aster i Artemisia. A l’illa 

els trobem sobretot als voltants del camí principal i al marge de les freixenedes. També 

apareixen els llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) en determinats punts de la 

pineda i la zona oest del camí principal. 

Aquells sòls més sorrencs dels que es parlava anteriorment (a la zona de la pineda) són 

ocupats pels  prats secs mediterranis,  de la classe Thero-Brachypodietea (HIC 6220*). Les 

plantes que caracteritzen els prats secs són molt diverses, com ara els melgons (Medicago 

sp.), el lli (Linum usitatissimum) i el crespinell gros (Sedum sediforme) a més de, Micropus 

erectus, Sherardia arvensis, Anthyrrinum orontium i Dipcadi serotinum, entre moltes altres. 

Aquests hàbitats tenen un gran interès florístic que convé preservar i mantenir, ja que a l’illa 

ocupen una escassa superfície i a més es troben ocupats en part per el traçat del circuit de 

motocròs. 

Vegetació ruderal de marges de camins 

La zona d’actuació compta amb algun corriol, els marges dels quals són ocupats per 

comunitats ruderals de terra baixa, on hi abunda la malva (Malva sylvestris), la fumària 

(Fumaria officinalis), el trèvol pudent (Psoralea bituminosa), la lleteresa (Euphorbia 

helioscopia), el boixac de camp (Calendula arvensis), l’erísim (Sisymbrium officinale) i moltes 

altres espècies. Als marges més allunyats del camí principal també s’hi poden trobar la 

ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides) i el sarronet de pastor (Capsella bursa-pastoris) entre 

d’altres. 
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Les zones més humides solen ser ocupades per les veròniques (Veronica persica), els pans de 

cucut (Oxalis sp.), el morró (Stellaria media), els blets blancs (Chenopodium album), el fenàs i 

els melgons (Medicago arabica, Medicago minima etc.). 

L’extrem nord de l’antic braç de riu està ocupat per un extens herbassar ruderal amb alguns 

peus dispersos de tamariu (Tamarix africana) que a la vora del camí del Molí deriva en un 

cardonar de card marià (Silibum marianum) i a les zones menys remenades tendeix al 

fenassar amb molt de fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides) entre d’altres gramínies. 

4.3.2 Flora 

A partir dels inventaris de vegetació realitzats durant la redacció d’aquest pla de gestió, 

s’han citat gairebé 200 espècies de plantes a l’àmbit de l’illa, entre les quals destaquen per la 

seva abundància i el seu interès les aristolòquies (Aristolochia longa subsp. paucinervis i A. 

rotunda). També remarcar la presència d’orquídies com la flor de l’home penjat (Aceras 

anthropophorum), l’abellera (Ophrys sphegodes subsp. sphegodes) i la Barlia robertiana. 

Dels codolars cal destacar la presència de dues asteràcies típiques d’aquests ambients, 

Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa, i Artemisia campestris subsp. glutinosa i el bident 

frondós (Bidens frondosa). 

A l’Annex II es pot consultar la llista complerta d’espècies vegetals presents a la zona 

d’actuació, organitzades en grups i acompanyades del seu estatus de conservació a la 

Directiva d’Hàbitats i Espècies, l’hàbitat del que són pròpies i la unitat fitosociològica a la que 

pertanyen o són característiques.  

Veure annex II. Llista de plantes citades a la zona d’actuació. 

4.3.3 Fauna 

El patrimoni faunístic de la zona TER 4 és poc divers, però tot i així s’hi poden trobar espècies 

rares a nivell local o regional, algunes de les quals són objecte de protecció internacional. 

L'enclavament manté una representació notable de invertebrats, amfibis, peixos i 

especialment aus vinculades al medi fluvial, encara que alguns d'ells es troben en regressió. 

Cal esmentar, així mateix, la recolonització recent de Lutra lutra en aquest tram. Dins de 

l'avifauna, Egretta garcetta, Ardea cinerea i Nycticorax nycticorax són espècies visitants 

regulars de l'espai, i en el cas dels peixos, és molt destacable la presència de la bavosa de riu 

(Salaria fluviatilis). 
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A continuació s’exposa una breu relació de les espècies animals més representatives de la 

zona d’actuació, organitzades en grans grups i acompanyades del seu estatus actual, les 

figures de protecció i estatus de conservació més importants tant a nivell global, estatal, 

regional com local. Depenent del grup tractat, es facilita informació de catalogació de les 

espècies a les llistes més representatives com són: 

- La Directiva d’Hàbitats i Espècies, on l’annex II recull les espècies d’interès comunitari la 

conservació de les quals necessita que es designin zones especials de conservació, l’annex IV 

recull les espècies d’interès comunitari que requereixen de protecció estricta i l’annex V 

recull les espècies la recol·lecció de les quals pot ser objecte de mesures de gestió. 

- El Conveni de Berna, on l’annex II recull els tàxons estrictament protegits i l’annex III recull 

els tàxons protegits. 

- El CNEA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas), cataloga les espècies que 

requereixen mesures de protecció en quatre categories: 

• PE, espècies i subespècies “en perill d’extinció” 

• SA, espècies i subespècies “sensibles a l’alteració de l’hàbitat” 

• VU, espècies i subespècies “vulnerables” 

• IE, espècies i subespècies “d’interès especial” 

• NC, espècies i subespècies no catalogades. 

- L’esborrany del CFAC (Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya). 

- La llista vermella de la IUCN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura), incloent 

l’estatus proposat pels atles i llibre vermell d’Espanya, i en el cas de les aus, també per 

l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2001. Es diferencien les següents categories:  

• NE, tàxons no avaluats 

• DD, dades insuficients,  

• EX, extingits 

• EW, extingit en estat silvestre 

• CR, en perill crític 

• EN, en perill 

• VU, vulnerable 

• NT, quasi amenaçades 

• LC, preocupació menor. 
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Invertebrats 

Com passa amb altres grups d’éssers vius, l’elevada diversitat d’hàbitats presents a la zona, 

que comprèn des de zones humides així com de prats secs i altres formacions mediterrànies, 

presenta com és natural, una elevada diversitat d’invertebrats, especialment artròpodes. Per 

contra, tot i ser el grup animal més diversificat a la zona, també és el menys estudiat. 

Els mol·luscs mereixen una menció a part, especialment pel que fa a les nàiades, uns 

mol·luscs bivalves de gran mida que han sofert una forta regressió les darreres dècades 

degut a la degradació dels llits fluvials, i la contaminació de l’aigua. Sembla que també els ha 

afectat negativament la regressió de les espècies autòctones de peixos, donat que la forma 

larvària d’aquests mol·luscs requereix de la presència de peixos els quals parasita.  

A la conca del Ter, hi ha citades almenys tres espècies de nàiades autòctones, pertanyents a 

tres gèneres diferents (Anodonta, Unio i Potomida) que han quedat relegades a petits 

afluents i recs tributaris del riu.  

Totes tres espècies Unio mancus, Anodonta anatina i Potomida littoralis han estat citades 

recentment al Rec del Molí al seu pas per l’Illa d’Avall, a pocs metres del límit nord de la zona 

d’actuació. Aquesta mateixa primavera es va realitzar una operació de rescat d’un nucli de 

nàiades detectades durant les obres de canalització del mateix rec, i per altra part, tot i no 

disposar de cites dins del tram fluvial del Ter que recorre l’illa, encara avui, no es pot 

descartar la seva presència al riu. També cal dir que darrerament han aparegut al Ter 

diverses espècies de bivalves exòtics dels gèneres Corbicula i Anodonta, que es poden haver 

vist afavorits pels canvis en el règim hidrològic del riu. Actualment són abundants al curs baix 

del Ter i probablement siguin presents al tram fluvial que ens ocupa, més concretament 

Anodonta woodiana, la qual s’ha citat recentment als mateixos llocs que les espècies 

autòctones de nàiades. 

Cal destacar la presència del cranc vermell o cranc de riu americà (Procambarus clarkii), 

espècie nord-americana introduïda i per fortuna poc abundant a la zona, i es desconeix tot i 

que es creu probable, la presència històrica del cranc de riu autòcton (Austropotamobius 

pallipes subsp. lusitanicus), actualment desaparegut de la majoria de la seva àrea de 

distribució principalment degut a l’efecte de l’afanomicosi, però que encara conserva 

poblacions relictes en diversos afluents del Ter. 
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Espècie / Estatus conservació CNEA 
Dir. Hab. 

C. Berna IUCN Estatus TER 4 
92/43/CEE 

      

Cerambyx cerdo - Annex II, IV II LC Reproductor 

Euphydryas aurinia - Annex II, IV III LC Reproductor 

Zerynthia rumina - - II LC Reproductor 

Austropotamobius pallipes lusitanicus VU Annex II, V III VU Sense dades 
      

            
Il·lustració 14. Invertebrats d’interès a la zona d’actuació 

Font: Elaboració pròpia a partir de fonts diverses. En vermell, espècies de recent extinció. 

Peixos 

La comunitat piscícola a la conca del Ter ha estat molt alterada per les introduccions 

realitzades per l’home al llarg de la història. De les onze espècies amb presència comprovada 

en l’actualitat a la zona d’actuació, només quatre (veure Taula 5), són pròpies de la conca del 

Ter.  

Entre les espècies al·lòctones més esteses a la zona, hi trobem la carpa (Cyprinus carpio), el 

barb de l’Ebre (Luciobarbus graellsii), el gardí (Scardinius erythrophthalmus), el peix sol 

(Lepomis gibosus) i en baixes densitats també la madrilleta vera (Rutilus rutilus), el carpí 

(Carassius auratus) i la gambúsia (Gambusia holbrooki) a més de la pseudorasbora 

(Pseudorasbora parva), una espècie  d’origen asiàtic recentment detectada al Baix Ter i 

citada també a la zona d’actuació, que es considera una autèntica plaga a nombrosos llocs 

d’Europa on ha estat introduïda. Es tracta d’un peix oportunista que es reprodueix molt 

ràpidament i a més és portador d’un paràsit intracel·lular potencialment letal 

(Sphaerothecum destruens) que pot afectar a altres espècies de cipriniformes autòctons del 

riu. 

Espècie / Estatus conservació 
Llei 

CNEA CFAC 
Dir. Hab. C. 

Berna 
IUCN 

LR 
01 

Estatus 
TER 4 22/2003 92/43/CEE 

         
Anguila (Anguilla anguilla) - NC VU - - CR VU Present 

Barb de muntanya (Barbus meridionalis) - NC NC Annex II, IV III NT VU Molt rar 

Bagra (Squalius laietanus) - NC NC - - LC VU Escàs 

Bavosa de riu (Salaria fluviatilis) D IE IE Annex III III LC EN Escàs 

Espinós (Gasterosteus gymnurus) D NC NC - - LC EN Extingit 
         
                  

Il·lustració 15. Peixos d’interès a la zona d’actuació. Font: Elaboració pròpia a partir de fonts diverses 

En vermell, espècies de recent extinció. En negreta, espècies que tenen algun dels nivells d'amenaça  

de la llista de la IUCN a nivell global. 

Destaca especialment la presència de la bavosa de riu (Salaria fluviatilis) al tram de riu Ter 

que discorre per la zona d’actuació. Es tracta d’una de les últimes poblacions conegudes 

d’aquest peix tan amenaçat a tota la conca del Ter i per tant, és evident la seva importància. 
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L’anguila és, a nivell internacional, l’espècie animal més amenaçada que es pot trobar a 

l’àmbit del projecte. Es manté en baix nombre a l’Illa d’Avall, ajudada per algunes 

repoblacions puntuals d’angules, ja que té problemes per remuntar el riu a causa de 

rescloses i preses. La greu situació que viu l’espècie a tot Europa ha portat al Consell 

Europeu a elaborar un pla integral de recuperació de la mateixa, i incloure-la recentment en 

la categoria de CR (en perill crític). 

Les poblacions de bagra del nord-est (Squalius laietanus) i barb de muntanya (Barbus 

meridionalis) han patit una fortíssima regressió a tot el tram baix del Ter per causes molt 

diverses com l’alteració del règim hidrològic del riu, la manca de cabal, la competència amb 

espècies introduïdes, la contaminació etc. Al tram que ens ocupa el barb de muntanya és 

absent o bé molt rar, donant-se la seva presència només de manera molt puntual. El cas de 

la bagra del nord-est és similar, i tot i que es compta amb cites recents de l’espècie al terme 

de Jafre, s’ha de considerar com a escassa i de presència puntual. 

Antigament diversos peixos migradors anàdroms remuntaven les aigües del Ter. És el cas de 

l’esturió (Accipinser sturio), que s’hauria extingit ja fa uns dos segles, mentre que la saboga 

(Alosa fallax nilotica), i potser la guerxa (Alosa alosa), haurien remuntat aquest rius fins fa 

poques dècades, malgrat les poques evidències que n’han deixat. També es desconeix si en 

el passat l’espinós (Gasterosteus gymnurus), que manté poblacions aïllades a la conca del 

Baix Ter, havia habitat la zona, i malgrat no disposar de dades sembla molt probable que sí. 

Amfibis i rèptils 

La comunitat d’amfibis de la zona és molt poc coneguda. S’han citat les espècies més 

comunes al llarg de tota la conca del Baix Ter però es desconeix la presència del gripau 

d’esperons (Pelobates cultripes) tot i que l’hàbitat sembla ser a priori molt adequat, a falta 

això sí, de zones inundables on reproduir-se. Es tracta de l’espècie d’anur que ha patit la 

regressió més forta a Catalunya en els darrers anys, en part pel fet que necessita més temps 

per completar el seu cicle larvari i és pitjor competidor que altres espècies més oportunistes 

com el gripau pintat (Discoglossus pictus), espècie exòtica originària del nord d’Àfrica que 

actualment és l’amfibi més abundant de tot l’àmbit del projecte.  
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Espècie / Estatus conservació 
Llei 

CNEA 
Dir. Hab. 

C.Berna IUCN LR 02 Estatus TER 4 
22/2003 92/43/CEE 

        
Tòtil (Alytes obstetricans) D IE Annex II, IV III LC NT Reproductor 

Gripau comú (Bufo bufo) D NC - III LC LC Reproductor 

Gripau corredor (Epidalea calamita) D IE Annex IV III LC LC Reproductor 

Reineta (Hyla meridionalis) D NC Annex IV III LC NT Reproductor 

Granota verda (Pelophilax perezi) - NC Annex V III LC  Reproductor 
        
Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) C NC Annex II, IV II NE VU Rep. possible 

Llangardaix ocel·lat (Timon Lepidus) D IE Annex II, IV III VU LC Reproductor 

Serp d’aigua (Natrix maura) D IE - III LC LC Reproductor 

Serp de collaret (Natrix natrix) D IE - III LC LC Reproductor 
        
                

Il·lustració 16. Amfibis i rèptils d’interès a la zona d’actuació. Font: Elaboració pròpia a partir de fonts diverses. 

En negreta, espècies que tenen algun dels nivells d'amenaça de la llista de la IUCN a nivell global. 

Es desconeix si en el passat habitaven altres espècies més lligades a les zones inundables, 

com és el cas del tritó palmat (Lissotriton helveticus) i el tritó verd (Triturus marmoratus), i es 

suposa present a la tortuga de rierol al riu, tot i que per les condicions que presenta el riu a 

la zona d’actuació, hauria de ser molt escassa. La granoteta de punts (Pelodytes punctatus) 

també està citada a la zona d’actuació però es desconeix la seva situació actual. 

Pel que fa als rèptils, els més comuns a la zona són la serp verda (Malpolon monspessulanus) 

i la serp blanca (Rhinechis scalaris) als marges de bosc i les bardisses, la serp llisa meridional 

(Coronella girondica) i el sargantaner comú (Psammodromus algirus) als codolars i zones 

sorrenques més seques i la serp d’aigua (Natrix maura), la serp de collaret (Natrix natrix) i el 

vidriol (Anguis fragilis) a les zones més humides i properes al riu. També són presents de 

forma puntual el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus), la sargantana ibèrica (Podarcis 

hispanica) i el dragó comú (Tarentola mauretanica). Pel que fa al lludrió llistat (Chalcides 

striatus), tot i que s’ha citat a la zona d’actuació es desconeix la seva situació actual. 

Aus 

La comunitat ornítica de l’Illa d’Avall és relativament diversa si es té en compte l’escassa 

superfície que presenta. El nombre d’espècies reproductores a l’Illa no és excessivament 

elevat, i en destaquen el blauet (Alcedo atthis), l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus), 

la tórtora vulgar (Streptopelia turtur), el picot garser petit (Dendrocopos minor), i 

possiblement també el siboc (Caprimulgus ruficollis), però sobretot es tracta d’una zona 

important de trànsit i d’alimentació durant l’època de reproducció d’altres espècies de la 

perifèria i especialment en època d’hivernada.   
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Així mateix, és destacable la nombrosa presència de rapinyaires a la zona d’actuació durant 

l’època de reproducció, on s’ha pogut observar l’aligot (Buteo buteo), l’àguila marcenca 

(Circaetus gallicus), l’àguila calçada (Aquila pennata), el milà negre (Milvus migrans), l’astor 

(Accipiter gentilis), el xoriguer (Falco tinnunculus), el falcó mostatxut (Falco subbuteo), el 

gamarús (Strix aluco), l’òliba (Tyto alba), el xot (Otus scops) i el mussol comú (Athene 

noctua). 

A la taula següent hi ha la relació de les aus més interessants des del punt de vista de la 

conservació que es poden trobar o són propis de la zona tractada. 

Espècie / Estatus conservació 
Llei 

CNEA 
Dir. Aus. 

IUCN LR 02 ACN02 Estatus TER 4 
22/2003 RD439/90 

        
Falcó mostatxut (Falco subbuteo) C IE Annex I - NT NT Estival no rep. 
Milà negre (Milvus migrans) C IE Annex I - NT VU Estival no rep. 

Blauet (Alcedo atthis) C IE Annex I - NT VU Reproductor 

Tórtora vulgar (Streptopelia turtur) C - Annex I - VU VU Migrador 

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) C IE Annex I - - NT Estival no rep. 

Agró roig (Ardea purpurea) B IE Annex I - - NT Migrador 

Bernat pescaire (Ardea cinerea) B IE Annex I - - NT Hivernant 

Martinet blanc (Egretta garzetta) C IE Annex I - - NT Hivernant 

Esplugabous (Bubulcus ibis) C IE Annex I - - NT Hivernant 

Becadell comú (Gallinago gallinago) - NC Annex II/0 - EN NE Hivernant 

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) D IE - - VU CR Hivernant 

Águila pescadora (Pandion haliaetus) A IE Annex I - CR NE Migrador 

Falcó de la reina (Falco eleonorae) C IE Annex I - NT NT Migrador 
        
                

Il·lustració 17. Aus d’interès a la zona d’actuació. Font: Elaboració pròpia a partir de fonts diverses. 

Mamífers 

A la taula següent hi ha la relació dels mamífers més interessants des del punt de vista de la 

conservació que es poden trobar o són propis de la zona tractada. 

Espècie / Estatus conservació 
Llei 

CNEA 
Dir.Hab. 

C.Berna IUCN LR 02 
Estatus  
TER 3 22/2003 92/43/CEE 

Rat penat clar d’aigua (Myotis daubentonii) C IE Annex IV II LC NE ? 
Ratapinyada pipistrel·la nana (Pipistrellus 

pygmaeus) C NC Annex IV II LC NE ? 
Ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus 

ferrumequinum) C NC Annex IV II LC NE ? 

Llúdriga (Lutra lutra)* A IE Annex II, IV II NT NT Reproductor 

Rata d’aigua (Arvicola sapidus) - NC - - VU VU Extingit 

Turó (Mustela putorius) - VU Annex V III LC Extingit 

                

Il·lustració 18. Mamífers d’interès a la zona d’actuació. Font: Elaboració pròpia a partir de fonts diverses 

*Indica espècie autòctona o no provinent de reintroduccions. En vermell, espècies de recent extinció.  

En negreta, espècies que tenen algun dels nivells d'amenaça de la llista de la IUCN a nivell global. 
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Els mamífers més comuns a la zona, començant pels carnívors són la guilla (Vulpes vulpes), la 

geneta (Genetta genetta), el gorjablanc (Martes foina), el teixó (Meles meles) i el visó 

americà (Mustela vison), que va experimentar una ràpida expansió als últims vint anys, en 

detriment del turó (Mustela putorius) que en els darrers anys s’ha extingit pràcticament a 

gran part de Catalunya i per descomptat també a la zona d’actuació. La llúdriga (Lutra lutra) 

també és una espècie extingida a l’espai, recentment però, ha recolonitzat de forma natural 

tot el tram fluvial que ens ocupa a partir dels exemplars alliberats pel Projecte Llúdriga a la 

conca del Fluvià i la Muga a mitjans de la dècada dels noranta i actualment hi ha evidències 

de la seva reproducció. 

Entre els rosegadors trobem el conill (Oryctolagus cuniculus), el ratolí de bosc (Apodemus 

sylvaticus), el talpó (Microtus duodecimcostatus) i la mussaranya comuna (Crocidura 

russula). La rata d’aigua era possiblement present en un passat recent, però actualment es 

troba extingida. 

Cal estudiar millor els quiròpters i els micromamífers ja que probablement el nombre 

d’espècies presents sigui major del aquí referenciat. 

Veure annex II. Llista d’espècies de fauna citades a la zona d’actuació. 

4.4 Valors paisatgístics i de connectivitat 

El paisatge vegetal de la zona perifèrica a l’espai TER 4 està format per camps de conreu de 

secà i plantacions de pollancres als terrenys planers més propers al Ter, amb masos aïllats 

dedicats a la ramaderia intensiva. Hi és molt proper el nucli urbà del municipi de Jafre. 

La zona presenta un mosaic amb una important representació del bosc de ribera caducifoli, 

tot i que en un estat de conservació bastant degradat, a més de diverses formacions 

mediterrànies entre les quals destaquen els prats secs, on s’hi pot trobar una interessant 

formació vegetal herbàcia de llocs secs, situada als erms sorrencs.  

D’altra banda, al voltant dels accessos trobem una bona representació de comunitats 

herbàcies ruderals, de marges i camins, així com vegetació  de zones suburbanes, que sovint 

no són apreciades degut a què les espècies que les formen acostumen a ser cosmopolites o 

considerades males herbes, però que per contra, tenen un paper ecològic i de connectivitat 

molt important, i dels que depenen gran quantitat d’organismes. 

El riu Ter és l’eix vertebrador de les comunitats animals i vegetals de la zona, i exerceix el seu 

paper de corredor biològic assegurant la connectivitat i el flux longitudinal de les espècies.  

L’Illa d’Avall és considerada un espai i connector que integra la xarxa d’espais de protecció 

especial de les comarques gironines. 
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El municipi de Jafre està inclòs en tres unitats d’interès, segons el Catàleg d’espais d’interès 

natural i paisatgístic de les comarques gironines (La Copa i Diputació de Girona, 2009), que 

són: 

- Plans al·luvials del riu Ter 

- Parc agrari del Baix Empordà 

- Serrà de Valldevià, Ventalló i Muntanya de Sant Grau. 

4.5 Característiques socioeconòmiques 

4.5.1 Usos humans a l’interior de l’espai 

Degut a la proximitat al riu, i a la seva condició de domini públic hidràulic, al llarg de la zona 

d’actuació no s’hi realitza actualment cap activitat d’aprofitament ramader o agrícola. Tot i 

això està situada a prop del poble de Jafre, un municipi petit de 419 habitants (segons 

IDESCAT, 2009) on tot i no haver-hi excés de freqüentació humana, encara s’hi desenvolupen 

tota una sèrie d’usos antròpics.  

L’ús educatiu i el científic és pràcticament absent i l’ús lúdic en general baix, essent el més 

habitual les passejades de lleure (per exemple per recollir espàrrecs a la primavera), passejar 

gossos i excursions naturalistes. Dels usos esportius que es practiquen a la zona, en destaca 

la pràctica del caiac com al més important.  

Encara existeix al centre de l’Illa d’Avall el traçat d’un circuit il·legal de motocròs que 

s’utilitza de manera descontrolada per part d’uns pocs motoristes. 

La pesca recreativa al riu Ter està permesa tot i que ha patit un retrocés important i 

aparentment ja no s’hi practica. El mateix passa amb la caça, però en aquest cas encara es 

practica, al vedat de l’àrea privada de caça G-10045 – Jafrenc, i pot influir en la distribució i 

abundància de moltes espècies d’aus i mamífers a l’illa, especialment durant l’hivern.  

4.5.2 Usos humans que afecten l’espai des de l’exterior 

De tots els usos que afecten l’espai, el que ho fa d’una forma més notòria, fins el punt 

d’haver canviat totalment la seva dinàmica natural del riu i comprometre la pervivència de 

les seves característiques originàries, és el transvasament del Ter.  

Les extraccions d’àrids dutes a terme a la conca del Ter, combinades amb l’efecte barrera de 

les preses, han disminuït molt l’arribada de sediments pel riu, de manera que estan 

provocant un encaixament d’aquest en el seu llit. Per la seva part, els abocaments d’aigües 

residuals, encara que relictuals, alteren la qualitat de l’aigua del Ter. L’activitat agrària és 

molt present en l’entorn rural de la zona d’actuació, on els usos més estesos són els conreus 

de secà (cereals i farratges) i als terrenys propers al riu les plantacions de caducifolis 

(conreus d’arbres de creixement ràpid per a l’obtenció de fusta). 
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4.5.3 Aspectes econòmics i població 

La població resident a l’interior de la zona d’actuació és inexistent, i tampoc hi ha cap 

vivenda construïda. Només hi ha alguns habitants en masos propers a la zona d’actuació, el 

més important el Mas de la Salvetat, dedicat a la ramaderia intensiva de bestiar boví i a 

l’agricultura i el deshabitat Molí de Jafre. 

Una altra part important és l’explotació forestal, bàsicament dedicada a plantació de 

caducifolis de ribera (pollancres). Aquestes plantacions es localitzen als marges de riu a poca 

distància de la zona d’actuació i sovint ocupen terrenys propicis per a l’establiment del bosc 

de ribera. Aquestes plantacions, tot i estar formades per pollancres, no es poden considerar 

bosc de ribera donat que les seves característiques de diversitat d’espècies, constitució del 

sotabosc i estructura (completament allunyada del bosc en galeria) anul·la les seves funcions 

ecològiques. 

Existeix un sector terciari basat en els esports de riu (caiac) que tot i no estar centrat en la 

zona d’actuació, la utilitza com a punt important en les seves activitats. Concretament 

l’empresa Kayak del Ter que promou l’activitat a la zona i dedica un dels seus tres itineraris 

al tram de Colomers a Verges, passant per l’Illa de Jafre. L’activitat està oberta al públic 

durant tot l’any tot i que durant els mesos d’hivern l’afluència és molt baixa (menys de 50 

persones en total). Durant el període de màxima activitat que va de juliol a mitjans de 

setembre, poden passar fins a 100 persones diàries per l’Illa d’Avall. 

4.6 Afectacions biòtiques i abiòtiques 

4.6.1 Invasió d'espècies vegetals exòtiques 

S'ha constatat la presència d'espècies vegetals exòtiques amb caràcter invasor dins dels 

hàbitats de ribera i les comunitats adjacents. Les espècies més agressives en la zona que 

tractem són les següents: la canya (Arundo donax), el negundo (Acer negundo), l’ailant 

(Ailanthus altissima) i el miraguà (Araujia sericifera). Aquestes espècies envaeixen de 

manera especialment agressiva zones on s’haurien de desenvolupar hàbitats forestals riparis 

i les podem trobar a la majoria de zones del projecte de forma difusa encara que en alguns 

espais presenten invasions massives.  

Arundo donax, forma grans canyers arreu de l’espai, distribuint-se en forma de clapes a les 

fondalades i marges de zones deprimides i d’ecotó entre els fenassars i el bosc de ribera, on 

a vegades s’hi troba barrejat. Constitueix l’espècie invasora que ocupa més superfície de tot 

l’àmbit del projecte. 
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Ailanthus altissima, es troba a les barres fluvials i marges dels prats secs, formant claps. Es 

localitzen dos nuclis al centre de l’illa, un d’ells al propi escarpament de la terrassa mitja, al 

marge de l’antic braç abandonat, i l’altre dins la pineda de pi pinyer, molt a prop de la 

primera. 

Acer negundo, és juntament amb la canya l’espècie invasora que ocupa més superfície a la 

zona d’actuació. Sovint es troba barrejat amb freixes i pollancres però arriba a formar rodals 

molt grans, que tenen l’aparença d’autèntics ‘’boscos’’. Alguns individus de l’extrem est, al 

costat del riu, són extremadament grans, amb diàmetres superiors als pollancres més alts. Se 

n’han trobat de 40 i 45 cm de diàmetre. 

Araujia sericifera, és una planta enfiladissa que es pot trobar sobre de qualsevol arbre de 

l’illa, fins i tot utilitza com a suport alguns dels pocs salzes de la punta sud de la zona.La 

presència d'aquestes espècies vegetals impedeix el normal desenvolupament dels hàbitats 

riparis naturals a causa de la competència interespecífica que s'estableix entre aquests 

tàxons i les espècies pròpies dels hàbitats. Els hàbitats més afectats són els boscos de ribera 

de Populus alba (92A0), els propis de sorrals fluvials i en menor mesura, els prats secs 

mediterranis.  

4.6.2 Desaparició i degradació de boscos de ribera 

Els hàbitats de ribera generalment ocupen, i encara fragmentàriament, només els primers 

metres contigus a la vora a causa de la presència d'una intensa activitat agrícola, silvícola i 

d'extracció d'àrids. Hi ha un elevat grau de degradació a causa de la proximitat d'activitats 

humanes i això comporta una pèrdua de l'estructura de les comunitats vegetals, alteracions 

en la composició d'espècies, banalització i ruderalització.  

En el cas de la salzeda i l’albereda això s'agreuja per les dificultats de regeneració d'aquest 

hàbitat constatades en el territori a causa de la manca de cabal del riu i de l’enduriment dels 

pendents del canal fluvial a causa de l’augment de l’erosió i la manca de sediment derivats 

de l’alteració de la dinàmica natural del riu per part dels embassaments de Sau i Susqueda. 

Alguns hàbitats com els boscos en galeria de salzes i àlbers ocupen estrets cinturons, i en el 

cas de l’Illa de Jafre ocupen punts concrets i aïllats quan no han desaparegut completament 

a causa de la seva substitució per espècies exòtiques més tolerants a la sequera o bé s’han 

substituït per explotacions forestals fusta de Populus i Platanus (molt habitual en zones 

properes).  

La desaparició i degradació dels boscos de ribera afecten a tots els hàbitats de ribera (des 

dels arenals del llit fluvial fins a les comunitats més distals), encara que els més dràsticament 

amenaçats són els hàbitats forestals de Populus alba (hàbitat d’interès comunitari 92A0). 

Aquests hàbitats ocupen actualment un percentatge molt petit de la superfície potencial que 

podrien ocupar en aquesta àrea.  
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4.6.3 Artificialització de ribes i marges fluvials 

L’artificialització dels marges fluvials comporta una forta reducció de la superfície ocupada 

pels hàbitats de ribera, especialment els forestals, que requereixen d'una major superfície 

per a la seva instal·lació. Per tant, l’àmplia franja de zonació d'hàbitats que potencialment 

hauria d'ocupar les ribes es veu reemplaçada per un estret cinturó d'uns pocs metres ocupat 

per comunitats fragmentàries, on els hàbitats més afectats són especialment l’albereda, la 

freixeneda i l’omeda.  

Altres modificacions possibles de les ribes fluvials es vinculen a les explotacions agrícoles i 

forestals de l'antiga plana d'inundació, explotacions extractives d'àrids, modificacions del 

perfil topogràfic, etc., que no es troben representades en l’àmbit de gestió de l’Illa d’Avall.  

4.6.4 Desaparició i degradació de zones humides associades al medi fluvial 

Al llarg del curs fluvial del riu Ter abans hi havia nombrosos aiguamolls d'extensió variable 

compostos per zones d'inundació difusa en moments d'avinguda, a més de llacunes, 

temporals o permanents, sovint associades a antics llits del propi riu. A mesura que el riu ha 

anat perdent la seva dinàmica fluvial natural, fruit de les diverses obres hidràuliques 

escomeses en la seva llera i de la disminució progressiva de cabals pel un major consum de 

l'aigua, aquests aiguamolls han anat desapareixent progressivament. 

Aquest procés regressiu s'ha donat per la combinació de dos factors que han operat 

simultàniament. D'una banda, el manteniment artificiós d'un llit fix ha evitat la formació de 

nous aiguamolls, fet que en el passat generalment succeïa de manera abrupta després de 

grans avingudes, com a part d'un procés natural de contínua transformació de la morfologia 

de l'ecosistema fluvial. De l'altra banda, els aiguamolls existents han vist accelerat el seu 

procés natural de dessecació i rebliment, a través de l'acció humana directa, sovint per 

ampliar les zones agrícoles properes o per a altres usos, com extracció d'àrids fluvials, en 

terrenys fins aquell moment considerats com inútils. 

Els pocs aiguamolls restants al llarg del riu Ter que no han desaparegut directament, estan 

patint un procés acusat de degradació dels seus ecosistemes, generalment a causa de l'excés 

de freqüentació humana, però també a causa de la contaminació directa per abocaments 

diversos i de l'acumulació de deixalles i runes. En el cas concret de la contaminació, el seu 

impacte s'ha vist magnificat per l'alteració del règim hídric d'aquests aiguamolls, i molt 

especialment de les seves llacunes. Això ha portat sovint a una notable eutrofització 

antropogènica. 
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En el tram baix del riu Ter és on aquesta regressió s'ha donat de forma més acusada, donada 

l'àmplia extensió de plana al·luvial antigament inundada de manera recurrent pel riu. En 

canvi, és precisament aquí on s'ha aconseguit controlar o eliminar en gran mesura la 

dinàmica natural del riu, canalitzant a un curs en bona part rectilini, en què els aiguamolls 

fluvials han gairebé desaparegut, a excepció del propi llit fluvial.  

A la zona TER 4 hi ha un curs abandonat no reblert del Ter, que antigament, i només després 

de grans avingudes com la del 1940, formava una extensa platja fluvial on segurament 

apareixien basses associades que actualment han desaparegut en disminuir notablement el 

cabal efectiu del Ter i regular artificialment la seva dinàmica hidrològica. 

4.6.5 Degradació dels sistemes naturals per excés de freqüentació 

El lliure accés de persones i sobretot el trànsit rodat són en general les principals causes de 

degradació i fragmentació dels espais naturals objectiu d'aquest projecte. L'accés lliure 

comporta en alguns punts i moments una afluència massiva de persones, amb les 

consegüents afectacions sobre els hàbitats i les espècies, com l’excés de trepig o les 

molèsties sobre la fauna salvatge. Però, més habitualment, l'accés públic a les riberes fluvials 

s'efectua de manera difusa tant en l'espai com en el temps, generant un impacte de vegades 

difícilment observable a primera vista, però real. Aquest impacte pot ser degut a una 

infinitat d'activitats diverses. Entre les més evidents estarien els abocaments de deixalles, 

l'abandonament d'animals domèstics, la penetració a zones de vegetació vulnerable o en 

regeneració, etc.  

Si es volen compaginar les diferents activitats lúdiques que es realitzen en algunes de les 

zones d'actuació amb la conservació dels ecosistemes cal ordenar els accessos, i en general 

els usos públics que es duen a terme en aquestes zones. Probablement doncs, no es tracta 

tant de prohibir certes activitats, inclòs l'accés lliure, sinó d’ubicar-les i regular-les 

adequadament perquè la seva afectació sigui mínima.  

Els accessos motoritzats a les zones d'actuació són el que genera major impacte però fins i 

tot algunes activitats aparentment innòcues, com el simple accés per al passeig, poden tenir 

un impacte considerablement alt sobre els hàbitats i les espècies, quan s'exerceixen de 

forma continuada, persistent i sobretot desordenada. Un dels impactes concrets d'aquesta 

amenaça és la pèrdua de la tranquil·litat i la seguretat necessàries per a reproduir amb què 

es troben algunes espècies animals com a conseqüència de les molèsties humanes. En 

aquesta tram del riu això afectaria, per exemple, a la recuperació de les poblacions de 

llúdriga (Lutra lutra), així com a la recuperació de colònies de nidificació de diversos ardeids 

(Nycticorax nycticorax, entre d'altres). 

Encara existeix al centre de l’Illa d’Avall el traçat d’un circuit il·legal de MotoCross que 

s’utilitza de manera descontrolada per part d’uns pocs motoristes. 
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4.6.6 Reducció de l'abundància i la diversitat faunístiques 

No es disposa de dades sobre l'evolució històrica de la major part de les poblacions de fauna, 

però s'han observat tendències regressives per a nombroses espècies característiques del 

medi fluvial en tots els trams del Ter. 

Les causes d'aquesta regressió són múltiples, incloent la fragmentació i degradació dels 

hàbitats, l’explotació (caça i pesca) o recollida directa, la introducció d'espècies animals 

exòtiques, la disminució del cabal del riu i l’alteració del règim hídric fluvial natural. En 

qualsevol cas, la complexitat de les causes que estan a la base del problema de la regressió 

d'espècies de fauna, justifica contemplar com una amenaça específica en el context d'aquest 

projecte.  

Algunes espècies han desaparegut de les zones d'actuació proposades per aquest projecte, 

tot i que conserven nuclis poblacionals no massa lluny. Altres espècies, sense haver 

desaparegut encara d'aquestes zones, estan veient com es redueixen les seves poblacions i 

zones de distribució. És el cas de tots els amfibis, especialment el gripau d’esperons i els 

urodels, i també de tots els peixos i d'algunes aus. En el cas dels mamífers, cal destacar la 

recolonització recent per part de Lutra lutra, després d'un exitós programa de reintroducció 

dut a terme en una comarca propera. En qualsevol cas, aquest procés de recuperació es 

veurà beneficiat i probablement accelerat per les actuacions previstes en aquest projecte. La 

situació per a d’altres espècies de mamífers és poc coneguda. 

En el cas de les aus cal esmentar específicament la situació dels ardeids. Tot i que 

actualment ja no mantenen colònies de nidificació conegudes, sembla donar-se nidificació 

esporàdica de Nycticorax nycticorax, mentre que Ixobrichus minutus nidifica en alguns punts 

al llarg del baix Ter. Altres espècies com Egretta garzetta, Bubulcus ibis, Ardea cinerea, 

Casmerodius albus i Ardea purpurea són visitants regulars de la zona d’actuació, bé siguin 

estivals no reproductors o hivernants.  

Cal destacar que fins a la dècada dels 80, hi havia una colònia mixta de Nycticorax nycticorax 

i Egretta garzetta a l’illa de Canet, a Canet de la Tallada, a només 5 km a l’est de la zona 

d'actuació TER 4, que en aquell moment constituïa un dels pocs i més important nuclis de 

nidificació d'aquestes aus a Catalunya. Encara que aquesta colònia va desaparèixer com a 

conseqüència de les molèsties humanes, actualment hi ha una altra colònia mixta important 

amb Bubulcus ibis, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta i Ardea ralloides, a les Illes Medes, 

uns illots situats just al davant de la desembocadura del Ter. La desaparició de la colònia de 

Canet de la Tallada coincideix amb l'aparició de la colònia de les Illes Medes, citada per 

primer cop a l'any 1982, pel que se li atribueix la mateixa identitat. En el cas del martinet de 

nit, diverses parelles es van instal·lar a Girona, al costat de l'Hospital durant uns anys, però 

finalment es van desplaçar cap a la colònia de les Medes. 
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Per tot això, les possibilitats de recuperació espontània de nous nuclis reproductius en les 

zones d'actuació són altes si es recuperen hàbitats riparis i es redueix la seva degradació 

difusa.  

En tot cas, s’ha documentat suficientment la disminució de la densitat poblacional i de les 

àrees de distribució, o fins i tot extinció local, de nombroses espècies animals vinculades al 

medi fluvial tot i que la quantificació i valoració real d'aquest procés regressiu per a la major 

part d'espècies, no és possible per l'absència d'estudis específics, i no es pot anar més enllà 

de l'elaboració de llistats d'espècies detectades a la zona. 

4.6.7 Projectes esmentats com a possibles amenaces 

El context territorial de les zones d'actuació del present projecte està localitzat en una àrea 

amb una posició estratègica òptima des del punt de vista de les comunicacions amb Europa i 

amb la resta de Catalunya. Aquesta localització converteix aquest territori en un espai on en 

el futur poden confluir diverses infraestructures que d'alguna manera influirien l'espai fluvial 

del riu Ter, però en tot cas, la zona TER 4 seria de lluny la menys afectada per la seva situació 

d’aïllament. 

Els altres projectes que d'una manera o altra poden afectar els espais inclosos en el projecte, 

no tenen avui dia de projecte executiu i d'avaluació d'impacte ambiental. S’han volgut 

prendre en consideració, i no és encara segura la seva execució, perquè siguin tinguts en 

compte com a possibles amenaces als espais objectes del projecte. De tota manera cal 

ressaltar que la voluntat és informar de totes les possibles amenaces que puguin afectar els 

espais del projecte tot i que no constitueixin actualment un risc real. Com a norma general 

de funcionament, des del Consorci Alba-Ter i els ajuntaments afectats s'està al corrent de 

tots els projectes que afecten a l'àmbit fluvial i el seu estat de tramitació, així com els seus 

procediments d'avaluació d'impacte ambiental, revisant la documentació, quan existeix, i 

formulant les al·legacions pertinents als projectes perquè s'incloguin les mesures correctores 

i compensatòries pertinents el cost ha d'anar a càrrec dels promotors de l'obra objecte del 

projecte. 

- Les obres de canalització del Rec del Molí no afecten a la zona d’actuació, però sí que 

afecten en la zona immediata del seu límit nord. 

Problemes ambientals existents:  

- Circuit de motocròs. 

- Acopis de runes. 



 

PLA DE GESTIÓ DE L’ILLA D’AVALL  51 

5 Objectius 

Tot al llarg del riu Ter, els ecosistemes riparis han estat reduïts en superfície i deteriorant-se 

en qualitat per causes diverses, la gran majoria de les quals relacionades amb la pèrdua de 

les dinàmiques naturals del riu, que ha permès l’ocupació d’aquests espais per usos 

agrícoles, industrials i urbans. A dia d’avui, en algunes zones del riu, els ecosistemes riparis 

s’han vist reduïts a una presència testimonial en una estreta línia al costat del riu. Aquest 

procés ha afectat especialment les zones d’inundació temporal adjacents al riu, incloent les 

basses i llacunes temporals associades als braços del riu, i als boscos de ribera. 

L’objectiu principal del projecte és la recuperació d’hàbitats riparis al riu Ter, especialment 

boscos de ribera amb Alnus glutinosa (Hàbitat 91E0*), galeries de Salix alba i Populus alba 

(Hàbitat 92A0) i llacunes temporànies Mediterrànies (Hàbitat 3170*). El projecte inclou com 

a objectiu l’ordenació dels accessos en les àrees restaurades per tal d’evitar la degradació 

d’aquest ecosistemes com a conseqüència de l’alta freqüentació humana que puntualment 

es dóna en àrees suburbanes, i per tal de donar a conèixer els valors naturals d’una manera 

compatible amb la preservació de les àrees naturals. 

Òbviament, la pèrdua d’hàbitats riparis al riu Ter ha tingut un fort efecte negatiu en les 

comunitats animals. Tot i així, aquestes comunitats encara inclouen algunes espècies 

incloses en els annexes de la Directiva Hàbitats, com Lutra lutra, Austropotamobius pallipes, 

Mauremys leprosa, Emys orbicularis, Triturus marmoratus, Alytes obstertricans, Pelobates 

cultripes, Hyla meridionalis, o  Barbus meridionalis, entre d’altres, i també diverses espècies 

incloses in els annexos i Directiva Ocells, com ara Nycticorax nycticorax, Ardea cinerea, 

Egretta garcetta, Ixobrychus minutus o Alcedo atthis, entre d’altres. Totes aquestes espècies 

probablement es veuran directament beneficiades per la restauració d’hàbitats prevista en 

el projecte LIFE+. 

Les accions principals proposades en el projecte LIFE+ es poden resumir en: 

• La restauració i reforestació dels boscos de ribera degradats. 

• La recuperació de zones humides temporànies, incloses llacunes temporals, 

associades al sistema fluvial. 

• L’aplicació de la gestió silvícola per tal de millorar la regeneració de boscos de ribera 

madurs. 

• El control de plantes exòtiques invasores. 

• L’ordenació d’accessos per a prevenir i regular la freqüentació excessiva, i evitar la 

degradació d’aquests ecosistemes. 
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Els objectius genèrics del Projecte LIFE+ es tradueixen a l’Illa d’Avall en els següents objectius 

concrets: 

• Millorar la freixeneda mitjançant reducció de la competència. 

• Recuperar l’albereda i altres boscos de ribera, sobre espais ocupats per fenassars i 

prats humits, i en zones envaïdes per negundo. 

• Crear zones humides amb bosc de ribera en un antic braç del riu. 

• Controlar les espècies exòtiques invasores, especialment negundo i canya. 

• Millorar l’alzinar, mitjançant actuacions silvícoles per a fomentar el seu vigor. 

• Ordenar els accessos i l’ús públic. 
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6 Descripció de les actuacions 

6.1 Actuació T4.1. Plantació de bosc de ribera en herbassars ruderals humits 

L’objecte de l’actuació és aforestar l’extrem nord de l’Illa d’Avall. L’aforestació es realitzarà 

amb àlbers (Populus alba) i freixes (Fraxinus angustifolia) a raó de 600 peus/ha. 

Per assolir una distribució similar a la regeneració natural la plantació es farà en densitat 

variable en funció de les característiques del sòl. 

6.1.1 Àmbit d’actuació 

L’actuació es situa a l’extrem nord-oest de l’Illa d’Avall, actualment ocupat per un herbassar 

ruderal humit i fenassar. La superfície d’actuació 23.148 m2. 

6.1.2 Característiques dels treballs 

- S’obriran forats amb tractor amb barrina helicoïdal fins a una profunditat de 1 metre 

amb una densitat 600 peus/ha. Els forats no seguiran un marc regular sinó que es 

buscarà una distribució aleatòria evitant que la distància entre peus sigui inferior als 

3 metres. 

- En la franja més propera al límit est de l’Illa amb els camps de conreu, la plantació 

inclourà espècies de matollar per tal de densificar la vegetació i evitar l’accés 

motoritzat incontrolat. 

- La plantació es realitzarà entre els mesos de gener i febrer. S’utilitzarà planta de 

planter cultivat a partir de llavor i/o estaca procedents de peus del mateix riu Ter. 

 

Il·lustració 19. Herbassar ruderal 
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- A les espècies forestals a utilitzar en la repoblació se’ls aplicarà el Real Decret 

289/2003, de 7 de març, sobre comercialització dels materials forestals de 

reproducció. 

- Es realitzarà un reg en el moment de la plantació i un segon a l’estiu. 

- La quantitat aportada en cada reg serà de 50 litres per planta.  

- Es contempla la possibilitat de realitzar una reposició de marres de fins el 20% del 

peus plantats en la reforestació. En el moment de la reposició de marres es realitzarà 

un tercer reg per a tota la plantació. 

6.2 Actuació T4.2. Creació de basses temporànies amb bosc de ribera 

Redacció d’una memòria valorada per a l’excavació de tres basses temporànies, dues d’elles 

ubicades sobre zones actualment envaïdes per canyar i creació d’una zona humida 

temporània amb bosc de ribera. 

6.2.1 Àmbit d’actuació 

L’actuació es situa a l’antic braç del riu que es troba al nord de l’Illa, actualment cobert per 

una pollancreda amb claps de canya i sotabosc banalitzat i amb domini de la bardissa als 

fondals humits. La superfície d’actuació és de 4.057 m2. 

6.2.2 Característiques dels treballs 

- Per al control de canyes, prèviament al desarrelat dels rizomes del canyar es 

realitzarà una desbrossada amb tractor amb desbrossadora de martells. 

- En la desbrossada del canyar es procurarà conservar la regeneració d’espècies 

autòctones i arbustives autòctones. 

- De manera immediata després de la desbrossada, es desarrelaran els rizomes del 

canyar amb retroexcavadora assolint una profunditat de 0,5 metres. 

- Les restes vegetals i de terra que s’originin en l’excavació del rizoma es retiraran de la 

zona d’actuació i es gestionaran en una planta de compostatge. 

- L’excavació de les basses es realitzarà amb retroexcavadora o giratòria i es farà 

seguint les indicacions de la memòria valorada. 
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- Es reforestarà amb salze (Salix alba) al perímetre de la bassa. En segona línia es 

plantaran àlbers (Populus alba). La densitat de la plantació serà 600 peus/ha amb un 

marc de plantació irregular, en funció de les característiques del sòl i buscant la 

naturalitat en la distribució espacial. 

- La plantació es realitzarà entre els mesos de gener i febrer. S’utilitzarà planta de 

planter cultivat a partir de llavor i/o estaca procedents de peus del mateix riu Ter, o 

bé plançó de viver a arrel nua. 

- Es realitzarà un reg en el moment de la plantació i dos regs més a l’estiu. 

- A les espècies forestals a utilitzar en la repoblació se’ls aplicarà el Real Decret 

289/2003, de 7 de març, sobre comercialització dels materials forestals de 

reproducció. 

- Es realitzarà un reg en el moment de la plantació i un segon a l’estiu. 

- La quantitat aportada en cada reg serà de 50 litres per planta.  

- Es contempla la possibilitat de realitzar una reposició de marres de fins el 20% del 

peus plantats en la reforestació. En el moment de la reposició de marres es realitzarà 

un tercer reg per a tota la plantació. 

 

Il·lustració 20. Zona on hi anirà una bassa 

6.3 Actuació T4.3. Control d’espècies exòtiques invasores:  Acer negundo i 

potenciació del bosc de ribera 

Control d’espècies exòtiques invasores (Acer negundo) en zones de domini del bosc de 

ribera. 
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6.3.1 Àmbit d’actuació 

L’actuació es situa a tot el contorn de la meitat sud de l’Illa d’Avall, entre la pollancreda de 

primera línia de bosc de ribera i limitat pels fenassars, prats secs i canyars a l’interior. La 

superfície de l’actuació és de 59.074 m2. 

6.3.2 Característiques dels treballs 

- Es realitzarà una estassada selectiva del matollar en tot l’àmbit d’actuació per tal de 

reduir competència sobre els peus d’espècies de ribera autòctones.  

- L’estassada es realitzarà amb tractor amb desbrossadora de martells en la major part 

de la superfície i en els punts de més difícil accés i prop dels peus arboris, es 

realitzarà l’estassada amb motodesbrossadora. 

- Es reduirà l’estrat arbustiu i herbaci fins a un 20% de fracció de cabuda coberta, 

respectant sempre les espècies protegides i les espècies considerades d’interès 

especial. Es respectarà també la regeneració d’ àlber (Populus alba), salze (Salix alba), 

freixe (Fraxinus angustifolia) i alzina (Quercus ilex). 

- En la una tallada de selecció sobre els peus d’Acer negundo s’eliminarà el 50% de la 

fracció cabuda coberta. S’eliminaran prioritàriament els peus femella, que es 

marcaran prèviament a l’actuació, i es mantindran els peus mascle que tinguin 

capçades desplegades i que generin condicions d’ombra.  

- Els peus de plàtan que es troben dispersos a la zona d’actuació es tallaran juntament 

als negundos fent incisions en forma de cassoleta a la soca per afavorir el podriment 

d’aquesta i evitar el rebrot.  

- La relació de prioritat de conservació de les espècies és la que segueix: 

1. Vern (Alnus glutinosa). No se n’han observat peus a la zona d’actuació. 

2. Salze (Salix alba) 

3. Àlber (Populus alba) 

4. Freixe (Fraxinus angustifolia) 

5. Alzina (Quercus ilex) 

6. Pollancre (Populus nigra)  

- Com a tercer criteri, també es retiraran en primer lloc els peus que presentin 

malformacions o malures. 
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- En el cas de peus de regeneració de rebrot es realitzarà una selecció de tanys en 

salzes i alzines. Com a norma general es deixaran la meitat dels tanys, però en peus 

on els tanys tinguin diàmetres molt diferenciats es mantindran els peus més 

vigorosos i ben formats que presentin garanties d’estabilitat. 

- Les restes generades de diàmetre en punta prima superior a 8 cm es trossejaran 

mitjançant motoserra a una mida no superior a 2,2 m i es transportaran a planta de 

biomassa. 

- L’apilament d’aquestes restes es realitzarà formant piles distanciades un mínim de 25 

metres i que acumulin un volum superior a 2 metres cúbics. 

- Les restes generades de diàmetre inferior a 8 centímetres es trituraran “in situ” 

deixant trossos de diàmetre inferior als 15 cm. 

 

 

Il·lustració 21. Negundos 

6.4 Actuació T4.4. Control de vegetació exòtica invasora: ailant (Ailanthus 

altissima) 

Controlar una petita taca d’ailants (Ailanthus altissima) que es troba a la part central de 

l’Illa. 
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6.4.1 Àmbit d’actuació 

L’actuació es situa a la part central i nord de l’Illa, separada en dos claps. Un d’ells es troba 

dins la zona de pineda de pi pinyer amb sotabosc de brolla de romaní. L’altre clap es troba al 

marge de l’escarpament de la terrassa baixa a l’antic braç de riu que aïllava l’espai en 

èpoques d’avinguda, proper a la zona on s’ha previst la creació de basses temporànies. La 

superfície de l’actuació és de 1.723 m2. 

6.4.2 Característiques dels treballs 

- Els peus d’ailant de diàmetre inferior a 2 cm s’eliminaran manualment mitjançant 

una arrancada amb arrel inclosa. També s’eliminaran aquells peus de diàmetre 

superior que siguin susceptibles d’arrencada, arrel inclosa, donades les condicions del 

terreny o del peu. 

- Els peus de diàmetre superior a 2 cm que no siguin susceptibles d’arrencada es 

tractaran amb fitocides sistèmics entre l’agost i l’octubre, essent recomanable 

aprofitar el moment de màxim vigor de la planta, o bé el moment previ a la parada 

vegetativa, quan l’arbre transporta la saba a les arrels. S’aplicarà un tractament basal 

als primers 30-45 cm del tronc mitjançant injecció. Per això es perforarà el tronc amb 

una barrina, amb un angle aproximat de 45o i  s’injectarà glifosat diluït amb aigua. 

- S’injectarà entre 1 i 2 ml del producte fitocida Glifosat al 100% de concentració i de 

tal forma que s’asseguri que el producte no degoteja fora les incisions.  

- Un cop els peus morts, deixant un any com a mínim des de l’aplicació dels productes i 

fora de temporada d’alt risc d’incendi, als mesos de novembre i desembre. Superat el 

període de residència del producte, es procedirà a la tala dels peus morts i el seu 

transport a planta de biomassa per a la seva revalorització. 

- Es realitzarà una inspecció anual per tal de monitoritzar la zona tractada i eliminar 

manualment els possibles nous plançons i rebrots mitjançant arrencada amb arrel. 

-  
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Il·lustració 22. Clapa d’ailants 

6.5 Actuació T4.5. Millora forestal de l’alzinar i la freixeneda 

Millora estructural i de l’estat sanitari de l’alzinar i la freixeneda que ocupen la part central 

de l’Illa. 

6.5.1 Àmbit d’actuació 

L’actuació es localitza a la zona sud de l’Illa d’Avall, a les clapes d’alzinar que formen una 

franja entre el prats i el canyar que voreja el Camí de l’Illa d’Avall. L’alzinar es troba 

parcialment envaït per canyes i notòriament malmès per l’efecte de les nevades del passat 

març de 2010. La superfície de l’actuació és de 11.939 m2. 

6.5.2 Característiques dels treballs 

- Es realitzarà una estassada selectiva del matollar en tot l’àmbit d’actuació per tal de 

reduir competència sobre els peus d’espècies de ribera autòctones.  

- L’estassada es realitzarà amb tractor amb desbrossadora de martells en la major part 

de la superfície i en els punts de més difícil accés i prop dels peus arboris, es 

realitzarà l’estassada amb motodesbrossadora. 
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- Es reduirà l’estrat arbustiu i herbaci fins a un 20% de fracció de cabuda coberta, 

respectant sempre les espècies protegides i les espècies considerades d’interès 

especial. Es respectarà també la regeneració d’ àlber (Populus alba), freixe (Fraxinus 

angustifolia) i alzina (Quercus ilex). 

- Es realitzarà una reducció de competència mitjançant aclarida, per tal d’afavorir les 

espècies objectiu d’aquest Pla. La relació de prioritat de conservació de les espècies 

és la que segueix: 

1. Àlber (Populus alba) 

2. Freixe (Fraxinus angustifolia) 

3. Alzina (Quercus ilex) 

4. Pollancre (Populus nigra) 

- Es realitzarà una selecció de tanys de l’alzinar, deixant 2 o 3 peus per soca, per tal de 

potenciar el seu creixement i vitalitat, eliminant els tanys dominats o decrèpits. 

- També es realitzarà la tallada sanitària de restes en peu, generades pels danys 

ocasionats per la nevada de l’hivern 2009-2010. 

- En la resta de peus es buscarà afavorir els peus més vigorosos i ben formats i amb 

capacitat per a desplegar capçades i originar les condicions d’ombra que dificultin la 

proliferació d’espècies al·lòctones oportunistes. 

- Les restes generades de diàmetre en punta prima superior a 8 cm es trossejaran 

mitjançant motoserra a una mida no superior a 2,2 m i es transportaran a planta de 

biomassa. 

- L’apilament d’aquestes restes es realitzarà formant piles distanciades un mínim de 25 

metres i que acumulin un volum superior a 2 metres cúbics. 

- Les restes generades de diàmetre inferior a 8 centímetres es trituraran “in situ” 

deixant trossos de diàmetre inferior als 15 cm. 

-  
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Il·lustració 23. Alzinar 

6.6 Actuació T4.6. Elaboració del pla d’ordenació d’accessos 

Redacció d’un pla d’ordenació d’accessos a l’Illa d’Avall. 

6.6.1 Àmbit d’actuació 

Tota l’Illa d’Avall. 

6.6.2    Característiques dels treballs 

S’ha redactat un Pla d’ordenació d’accessos i de l’ús públic, que contempla les següents 

actuacions: 

- Restricció de l’accés motoritzat amb la col·locació de la barrera es farà amb una 

barrera de fusta amb unions metàl·liques de 4 m de longitud i 1 m d’alçada, La tanca 

de fusta es situarà a 25 metres de la cruïlla amb el camí del molí de Jafre.  

- Instal·lació d’un banc que es situarà abans de la tanca de fusta, al costat del camí, 

serà un banc de fusta amb respatller de 2,2 metres de longitud. 

- Habilitació d’un itinerari per l’illa i exposi una mostra de les actuacions realitzades a 

l’Illa, però que mantingui bona part d’aquesta aïllada de l’accés públic. 

- Per a l’adequació de l’itinerari s’esbrossarà tot el traçat que te una longitud de 1277 

metres amb una amplada mitja d’1,5 metres. Al llarg del recorregut s’instal·laran set 

banderoles, direccionals i d’informació dels hàbitats pels que creua l’itinerari. Les 

banderoles seran metàl·liques, de 45×20 cm, amb suport de fusta tornejada 

impregnada i quedaran a una alçada de 2,25 metres. 
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- Senyalització divulgativa i direccional. S’instal·larà un cartell a l’entrada de l’Illa, al 

costat del Camí de l’Illa d’Avall i just després de la tanca de fusta. El cartell seguirà les 

instruccions del Manual Tècnic de Senyalització d’Espais Naturals Protegits del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge, donat que es tracta d’un espai inclòs en 

la Xarxa Natura 2000. 

- Reposició i millora de cinc banderoles direccionals que indiquen l’accés a l’illa des del 

nucli urbà de Jafre. 

 

Il·lustració 24. Entrada a l’illa 
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7 Planificació 

7.1 Temporalització dels treballs 

2010 

Actuació Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

T4.2 
Memòria valorada de basses 
temporànies 

            

T4.6 Pla d'ordenació d'accessos             
 

 2011 

Actuació Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

T4.2 
Eliminació del canyar             

Excavació de les basses             

T4.3 
Estassada selectiva             

Eliminació de negundos             

T4.4 
Aplicació de fitocides en 
ailants 

            

T4.5 
Estassada             

Millora silvícola de l'alzinar             
 

2012 

Actuació Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

T4.2 

Plantació de salzes i àlbers             

Reg             

Control de rebrots 
d'exòtiques 

            

T4.4 
Control de rebrots d'ailant             

Tallada d'ailants morts             
 

2013 

Actuació Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

T4.1 

Plantació d'àlbers i freixes             

Reg             

Reposició de marres             

T4.2 

Reposició de marres             

Reg             

Control de rebrots 
d'exòtiques 

            

T4.4 Control de rebrots d'ailant             
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8 Pressupost 

8.1 Amidaments 

ACTUACIÓ T4.1. Plantació de bosc de ribera en herbassars ruderals humits 

Unitats Concepte Amida. 

u 
Obertura mecànica de sots amb barrena helicoïdal de 0,5 m de diàmetre i 1 m 
de profunditat 

1.446,75 

u Plantació manual de Fraxinus angustifolia de dues sabes en contenidor de 3L 868,05 

u Plantació manual de Populus alba de dues sabes en contenidor de 3L 578,70 

m
3
 

Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant 
cisterna de 10000 l, incloses la càrrega i transport des de punt d'abastiment 
fins el lloc d'ús 

72,338 

u Reposició manual de marres de Fraxinus angustifolia 520,83 

u Reposició manual de marres de Populus alba 231,48 

ACTUACIÓ T4.2. Creació de basses temporànies amb bosc de ribera 

Unitats Concepte Amida. 

m
3
 Excavació del terreny fins a una fondària de 0,5 m amb retroexcavadora 601,75 

m
3
 

Transport a planta de compostatge de residus vegetals especials amb una 
densitat de 0,75 Tm/m

3
 

601,75 

m
2
 Desbrossada de canyes amb tractor amb desbrossadora de martells 2.407 

m
3
 Excavació del terreny amb retroexcavadora 3.308 

m
3
 

Aportació de sorra per al seu reaprofitament en planta, inclou l’import del 
transport 

3.308 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada entre 0,8 i 1,5 metres, amb 
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc. 

2654 

u 
Obertura mecànica de sots amb barrena helicoïdal de 0,5 m de diàmetre i 1 m. 
de profunditat. 

49 

u Plantació manual de Populus alba d’una saba en contenidor de 2L 20 

u Plantació manual de Salix alba d’una saba en contenidor de 2L 29 

m
3
 

Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant 
cisterna de 10000 l, incloses la càrrega i transport des de punt d'abastiment 
fins el lloc d'ús 

2,46 

u Reposició manual de marres de Salix alba 6 

u Reposició manual de marres de Populus alba 4 

ACTUACIÓ T4.3. Control d’espècies exòtiques invasores (Acer negundo) 
 i potenciació de bosc de ribera 

Unitats Concepte Amida. 

m
2
 Tallada de peus fins assolir densitat propera als 600 peus/ha 59.074 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada entre 0,8 i 1,5 metres, amb 
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 

59.074 

ACTUACIÓ T4.4. Control de vegetació exòtica invasora: Ailanthus altissima 

Unitats Concepte Amida. 

m
2
 Aplicació d'herbicida per a l'eliminació de flora al·lòctona 1.723 

m
2
 Control i arrencada de plançons de flora al·lòctona 1.723 
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ACTUACIÓ T4.5. Millora forestal de l’alzinar i la freixeneda  

Unitats Concepte Amida. 

m
2
 Aclarida de selecció amb arbrat mitjanament dens (400 - 800 peus/ha) 11.939 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada entre 0,8 i 1,5 metres, amb 
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc. 

11.939 

ACTUACIÓ T4.6. Ordenació d’accessos a l’Illa d’Avall  

Unitats Concepte Amida. 

m
2
 Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada entre 0,8 i 1,5 metres, amb 

desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc. 
4537 

m
2
 Arranjament del ferm d'un camí forestal, amb aportació, estesa i compactació 

de material 
2268,5 

u UT Instal·lació de plafó explicatiu de l'actuació sobre 2 suports 1 

u UT Instal·lació d'una barrera de pas de fusta basculant sobre un dels suports 1 

u Instal·lació d'una banderola direccional de 45x20 cm amb impressió de vinil a 
una cara 

13 

u Instal·lació d'un banc de fusta de 2,2 metres de longitud amb respatller 1 

u Transport i col·locació de pedres granítiques, entre 200 i 400 kg per 
obstaculitzar el trànsit rodat 

3 

u Transport de la senyalització d'ordenació d'accessos i del material per al seu 
muntatge sobre terreny 

1 

 

8.2 Preus bàsics 

MÀ D'OBRA 

Unitats Concepte Preu/ut. (€) 

h Peó amb formació especifica o cap de colla 24,22 

h Peó especialitzat 21,41 

h Peó auxiliar 19,71 

h Peó eventual 17,5 

MAQUINÀRIA 

Unitats Concepte Preu/ut. (€) 

h Tractor de 100 CV de potència, amb braç desbrossador 45,59 

h Tractor de 100 CV de potència, amb desbrossadora de martells 42,19 

h Tractor de rodes de 61 a 75 CV 34,35 

h Motoanivelladora de 126 a 150 CV 55,65 

h Compactador pneumàtic 100 CV, 20 Tm 44,18 

h Retroexcavadora mitjana 60,38 

h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 46,24 

h Camió per a transport de 7 Tm 32,3 

h Motoserra 2,68 

h Motodesbrossadora 5 

h Trepant 3,56 
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MATERIALS 

Unitats Concepte Preu/ut. (€) 

Ut Xeringa 0,05 

l Productes fitosanitari 12,32 

m
3
 Aigua 1,01 

u Fraxinus angustifolia d'una saba en AF, a partir de llavor 1,67 

u 
Fraxinus angustifolia de dues sabes, en contenidor de 3L a 
partir de llavor 

2,71 

u 
Populus alba d'una saba, en contenidor de 2L a partir 
d'esqueix 

2,13 

u 
Populus alba de dues sabes, en contenidor de 3L a partir 
d'esqueix 

2,71 

u Salix alba d'una saba, en contenidor de 2L a partir d'esqueix 2,11 

u 
Salix alba de dues sabes, en contenidor de 3L a partir 
d'esqueix 

2,61 

m
3
 Morter de ciment pòrtland amb grava a 1:10 50,84 

m
3
 Sauló garbellat 18,00 

m
3
 Morter de ciment pòrtland amb grava a 1:10 50,84 

ut 
Barrera de pas per a camins de 4 metres de fusta tornejada 
impregnada amb ferramenta d'acer zincat en calent 

320,24 

ut 
Banderola direccional de 40×20 cm impresa en vinil sobre 
planxa d'alumini amb suport de fusta tornejada impregnada 

125,00 

ut 
Plafó informatiu 135×135 cm imprès en vinil per una cara 
sobre planxa d'alumini amb dos suports de fusta tornejada 
impregnada 

840,00 

ut 
Banc de fusta de 2,2 metres amb respatller, inclou els 
ancoratges 

1135,87 

ALTRES 

Unitats Concepte Preu/ut. (€) 

t 
Transport a planta de compostatge de residus vegetals 
especials amb una densitat 0,75 t/m

3
 

32 

 
 
 
 

8.3 Unitats d’obra 

u Obertura mecànica de sots amb barrena helicoïdal de 0.5 m. de diàmetre i 1 m 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Tractor de rodes de 61 a 75 CV 34,35 0,02 0,82 

h Peó eventual 17,50 0,01 0,10 

% Medis auxiliars 0,82 0,02 0,02 

   Import 0,94 

u Plantació manual d'Alnus glutinosa d'una saba en contenidor de 2L 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,05 1,04 

u 
Alnus glutinosa d'una saba, en contenidor de 2L a 
partir de llavor 

2,11 1,00 2,11 

% Medis auxiliars 1,04 0,02 0,02 

   Import 3,17 
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u Plantació manual d'Alnus glutinosa de dues sabes en contenidor de 3L 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,05 1,04 

u 
Alnus glutinosa de dues sabes, en contenidor de 3L 
a partir de llavor 

2,61 1,00 2,61 

% Medis auxiliars 1,04 0,02 0,02 

   Import 3,67 

u Plantació manual de Fraxinus angustifolia d'una saba en AF 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,05 1,04 

u 
Fraxinus angustifolia d'una saba en AF, a partir de 
llavor 

1,67 1,00 1,67 

% Medis auxiliars 1,04 0,02 0,02 

   Import 2,73 

u Plantació manual de Fraxinus angustifolia de dues sabes en contenidor de 3L 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,05 1,04 

u 
Fraxinus angustifolia de dues sabes, en contenidor 
de 3L a partir de llavor 

2,71 1,00 2,71 

% Medis auxiliars 1,04 0,02 0,02 

   Import 3,77 

u Plantació manual de Populus alba d'una saba en contenidor de 2L 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,05 1,04 

u 
Populus alba d'una saba, en contenidor de 2L a 
partir d'esqueix 

2,13 1,00 2,13 

% Medis auxiliars 1,04 0,02 0,02 

   Import 3,19 

u Plantació manual de Populus alba de dues sabes en contenidor de 3L 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,05 1,04 

u 
Populus alba de dues sabes, en contenidor de 3L a 
partir d'esqueix 

2,71 1,00 2,71 

% Medis auxiliars 1,04 0,02 0,02 

   Import 3,77 

u Plantació manual de Salix alba de d'una saba en contenidor de 2L 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,05 1,04 

u 
Salix alba d'una saba, en contenidor de 2L a partir 
d'esqueix 

2,11 1,00 2,11 

% Medis auxiliars 1,04 0,02 0,02 

   Import 3,17 
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u Plantació manual de Salix alba de dues sabes en contenidor de 3L 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,05 1,04 

u 
Salix alba de dues sabes, en contenidor de 3L a 
partir d'esqueix 

2,61 1,00 2,61 

% Medis auxiliars 1,04 0,02 0,02 

   Import 3,67 

u Plantació manual de Sambucus nigra d'una saba en contenidor de 2L 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,05 1,04 

u 
Sambucus nigra d'una saba, en contenidor de 2L a 
partir d'esqueix 

2,11 1,00 2,11 

% Medis auxiliars 1,04 0,02 0,02 

   Import 3,17 

u Plantació manual de Sambucus nigra de dues sabes en contenidor de 3L 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,05 1,04 

u 
Sambucus nigra de dues sabes, en contenidor de 3L 
a partir d'esqueix 

2,61 1,00 2,61 

% Medis auxiliars 1,04 0,02 0,02 

   Import 3,67 

u Plantació manual d'Ulmus minor d'una saba en contenidor de 2L 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,05 1,04 

u 
Ulmus minor d'una saba, en contenidor de 2L a 
partir de llavor 

2,13 1,00 2,13 

% Medis auxiliars 1,04 0,02 0,02 

   Import 3,19 

u Plantació manual d'Ulmus minor de dues sabes en contenidor de 3L 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,05 1,04 

u 
Ulmus minor de dues sabes, en contenidor de 3L a 
partir de llavor 

2,71 1,00 2,71 

% Medis auxiliars 1,04 0,02 0,02 

   Import 3,77 

u Reposició manual de marres d'Alnus glutinosa 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,06 1,25 

u 
Alnus glutinosa de dues sabes, en contenidor de 3L 
a partir de llavor 

2,61 1,00 2,61 

% Medis auxiliars 1,25 0,02 0,02 

   Import 3,88 
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u Reposició manual de marres de Fraxinus angustifolia 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,06 1,25 

u 
Fraxinus angustifolia de dues sabes, en contenidor 
de 3L a partir de llavor 

2,71 1,00 2,71 

% Medis auxiliars 1,25 0,02 0,02 

   Import 3,98 

u Reposició manual de marres de Populus alba 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,06 1,25 

u 
Populus alba de dues sabes, en contenidor de 3L a 
partir d'esqueix 

2,61 1,00 2,61 

% Medis auxiliars 1,25 0,02 0,02 

   Import 3,88 

u Reposició manual de marres de Salix alba 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,06 1,25 

u 
Salix alba de dues sabes, en contenidor de 3L a 
partir d'esqueix 

2,61 1,00 2,61 

% Medis auxiliars 1,25 0,02 0,02 

   Import 3,88 

u Reposició manual de marres de Sambucus nigra 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,06 1,25 

u 
Sambucus nigra de dues sabes, en contenidor de 3L 
a partir d'esqueix 

2,61 1,00 2,61 

% Medis auxiliars 1,25 0,02 0,02 

   Import 3,88 

u Reposició manual de marres d'Ulmus minor 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,06 1,25 

u 
Ulmus minor de dues sabes, en contenidor de 3L a 
partir de llavor 

2,71 1,00 2,71 

% Medis auxiliars 1,25 0,02 0,02 

   Import 3,98 

u 
Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant cisterna 
de 10000 l, incloses la càrrega i transport des de punt d'abastiment fins el lloc d'ús 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Oficial 1a jardiner 21,41 0,20 4,28 

h Camió cisterna de 10000 l 45,99 0,20 9,20 

h Peó 17,50 0,20 3,50 

h Cap de colla 24,22 0,04 0,97 

m
3
 Aigua 1,01 1,00 1,01 

% Medis auxiliars 8,75 0,02 0,18 

   Import 19,13 
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m
2
 Desbrossada de canyes, amb tractor amb desbrossadora de martells 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h 
Tractor de 100 CV de potència, amb desbrossadora 
de martells 

42,19 0,01 0,25 

    0,25 

m
3
 Excavació del terreny fins a una fondaria de 0,5 m, amb retroexcavadora 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Retroexcavadora mitjana 60,38 0,10 5,74 

   Import 5,74 

m
3
 Excavació del terreny amb retroexcavadora 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Retroexcavadora mitjana 60,38 0,10 5,74 

   Import 5,74 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada entre 0,8 i 1,5 metres, amb 
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó 17,50 0,01 0,18 

h Motodesbrossadora 5,00 0,01 0,05 

% Medis auxiliars sobre la mà d'obra 0,18 0,02 0,00 

   Import 0,23 

m
2
 Tallada de peus fins assolir densitat propera als 600 peus/ha 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,00 0,06 

h Motoserra 2,68 0,00 0,01 

% Media auxiliars sobre la ma d'obra 0,06 0,02 0,00 

   Import 0,07 

m
2
 Aplicació d'herbicida per a l'eliminació de flora al·lòctona 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó amb formació especifica o cap de colla 24,22 0,01 0,19 

h Trepant 3,56 0,00 0,01 

ut Xeringa 0,05 0,00 0,00 

l Productes fitosanitari 12,32 0,00 0,01 

% Medis auxiliars 0,19 0,02 0,00 

   Import 0,22 

m
2
 Control i arrencada de plançons de flora al·lòctona 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,00 0,04 

% Medis auxiliars 0,04 0,02 0,00 

   Import 0,04 

m
2
 Aclarida de selecció amb arbrat mitjanament dens (400 - 800 peus/ha) 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,00 0,05 

h Motoserra 2,68 0,00 0,01 

% Medis auxiliars sobre la mà d'obra 0,05 0,02 0,00 

   Import 0,06 
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m
2
 

Manteniment de la desbrossada de canyes, amb desbrossadora manual de braç amb 
capçal de disc 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó eventual 17,50 0,01 0,18 

h Motodesbrossadora 5,00 0,01 0,05 

% Medis auxiliars sobre la mà d'obra 0,41 0,02 0,01 

   Import 0,24 

m
2
 Desbrossada de canyes, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de disc 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó eventual 17,50 0,02 0,41 

h Motodesbrossadora 5,00 0,02 0,11 

% Medis auxiliars sobre la mà d'obra 0,41 0,02 0,01 

   Import 0,53 

m
2
 

Manteniment de la desbrossada de canyes, amb tractor amb desbrossadora de 
martells 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h 
Tractor de 100 CV de potència, amb desbrossadora 
de martells 

42,19 0,00 0,08 

    0,08 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva amb desbrossadora manual. Inclou eliminació 
de restes 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó 19,71 0,02 0,30 

h Motodesbrossadora 5,00 0,02 0,08 

% Medis auxiliars sobre la mà d'obra 0,30 0,02 0,01 

   Import 0,38 

m
2
 

Arranjament del ferm d'un camí forestal, amb aportació, estesa i compactació de 
material 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

m
3
 Sauló garbellat 18,00 0,05 0,90 

h Camió 20 Tm 41,00 0,00 0,12 

h Motoanivelladora de 126 a 150 CV 55,65 0,00 0,17 

h Compactador pneumàtic 100 CV, 20 t. 44,18 0,00 0,13 

h Camió cisterna de 10000 l 45,99 0,00 0,14 

m
3
 Aigua 1,01 0,02 0,02 

% Medis auxiliars 0,30 0,02 0,01 

   Import 1,49 

ut Instal·lació de plafó explicatiu de l'actuació sobre dos suports 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 1,50 32,12 

h Peó auxiliar 17,50 1,50 26,25 

m
3
 Morter de ciment pòrtland amb grava a 1:10 50,84 0,02 1,10 

ut 
Plafó informatiu 135×135 cm imprès en vinil per 
una cara sobre planxa d'alumini amb dos suports 
de fusta tornejada impregnada 

840,00 1,00 840,00 

% Medis auxiliars 58,37 0,02 1,17 

   Import 900,63 
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ut Instal·lació d'una barrera de pas de fusta basculant sobre un dels suports 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 2,00 42,82 

h Peó auxiliar 17,50 2,00 35,00 

m
3
 Morter de ciment pòrtland amb grava a 1:10 50,84 0,03 1,31 

ut 
Barrera de pas per a camins de 4 metres de fusta 
tornejada impregnada amb ferramenta d'acer 
zincat en calent 

320,24 1,00 320,24 

% Medis auxiliars 77,82 0,02 1,56 

      Import 400,92 

ut 
Instal·lació d'una banderola direccional de 45x20 cm amb impressió de vinil a una 
cara 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó auxiliar 17,50 1,00 17,50 

ut 
Banderola direccional de 45×20 cm amb impressió 
de vinil a una cara 

125,00 1,00 125,00 

% Medis auxiliars 17,50 0,02 0,35 

      Import 142,85 

ut Instal·lació d'un banc de fusta de 2,2 metres amb respatller 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó auxiliar 17,50 1,75 30,63 

m
3
 Morter de ciment pòrtland amb grava a 1:10 50,84 0,03 1,53 

ut Banc de fusta de 2,2 metres amb respatller 1.135,87 1,00 1.135,87 

% Medis auxiliars 30,63 0,02 0,61 

      Import 1.168,64 

u 
Transport i col·locació de pedres granítiques, entre 200 i 400 kg per obstaculitzar 
el trànsit rodat 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Camió per a transport de 7 Tm 32,30 0,50 16,15 

h Retroexcavadora mitjana 60,38 0,50 30,19 

t Pedra granítica de 200 a 400 kg 107,52 0,40 43,01 

h Peó especialitzat 21,41 0,50 10,71 

h Peó auxiliar 17,50 0,50 8,75 

% Medis auxiliars 19,46 0,02 0,39 

      Import 109,19 

ut 
Transport de la senyalització d'ordenació d'accessos i del material per al seu 
muntatge sobre terreny 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Camió per a transport de 7 Tm 32,30 10,00 323,00 

h Peó especialitzat 21,41 10,00 214,10 

h Peó auxiliar 17,50 10,00 175,00 

% Medis auxiliars 389,10 0,02 7,78 

   Import 719,88 

m
3
 

Aportació de sorra per al seu reaprofitament en planta, inclou l'import del 
transport 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

t 
Aportació de sorra per al seu reaprofitament en 
planta, inclou l'import del transport 

-4,35 1,80 -7,83 

        -7,83 
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8.4 Pressupost general 

ACTUACIÓ T4.1. Plantació de bosc de ribera en herbassars ruderals humits 

Unitats Concepte Amida. Interv. Preu/ut. (€) Import (€) 

u 
Obertura mecànica de sots amb barrena 
helicoïdal de 0.5 m. de diàmetre i 1 m. de 
profunditat. 

1446,750 1 0,94 1.355,80 

u 
Plantació manual de Fraxinus angustifolia de 
dues sabes en contenidor de 3L 

868,050 1 3,77 3.273,33 

u 
Plantació manual de Populus alba de dues 
sabes en contenidor de 3L 

578,700 1 3,77 2.182,22 

u 
Reposició manual de marres de Fraxinus 

angustifolia 
520,830 1 3,98 2.074,51 

u Reposició manual de marres de Populus alba 231,480 1 3,88 898,86 

m
3
 

Aigua per a reg de manteniment de 
plantacions i hidrosembres mitjançant cisterna 
de 10000 l, incloses la càrrega i transport des 
de punt d'abastiment fins el lloc d'ús 

72,338 4 19,13 5.536,37 

ACTUACIÓ T4.2. Eliminació d’al·lòctones i creació de basses temporànies amb bosc de ribera 

Unitats Concepte Amida. Interv. Preu/ut. (€) Import (€) 

m
3
 

Excavació del terreny fins a una fondària de 
0,5 m, amb retroexcavadora 

601,75 1 5,74 3.451,70 

m
3
 

Transport a planta de compostatge de residus 
vegetals especials amb una densitat 0,75 t/m

3
 

601,75 1 38,40 23.107,20 

m
2
 

Desbrossada de canyes, amb tractor amb 
desbrossadora de martells 

2407 5 0,25 3.046,54 

m
3
 Excavació del terreny amb retroexcavadora 3308 1 5,74 18.975,02 

m
3
 

Aportació de sorra per al seu reaprofitament 
en planta, inclou l'import del transport 

3308 1 -7,83 -25.901,64 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada 
entre 0,8 i 1,5 metres, amb desbrossadora 
manual de braç amb capçal de fil o disc 

2654 1 0,38 1.008,52 

u 
Obertura mecànica de sots amb barrena 
helicoïdal de 0.5 m. de diàmetre i 1 m. 

49 1 0,92 45,32 

u 
Plantació manual de Populus alba d'una saba 
en contenidor de 2L 

20 1 3,19 62,70 

u 
Plantació manual de Salix alba de d'una saba 
en contenidor de 2L 

29 1 3,17 93,46 

m
3
 

Aigua per a reg de manteniment de 
plantacions i hidrosembres mitjançant cisterna 
de 10000 l, incloses la càrrega i transport des 
de punt d'abastiment fins el lloc d'ús 

2,46 3 14,22 104,76 

u Reposició manual de marres de Populus alba 4 1 3,98 15,65 

u Reposició manual de marres de Salix alba 6 1 3,88 22,89 

ACTUACIÓ T4.3. Control d’espècies exòtiques invasores (Acer negundo) 
i potenciació de bosc de ribera 

Unitats Concepte Amida. Interv. Preu/ut. (€) Import (€) 

m
2
 

Tallada de peus fins assolir densitat propera 
als 600 peus/ha 

59074 1 0,07 4.254,79 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada 
entre 0,8 i 1,5 metres, amb desbrossadora 
manual de braç amb capçal de fil o disc 

59074 1 0,23 13.768,38 
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ACTUACIÓ T4.4. Control de vegetació exòtica invasora: Ailanthus altissima 

Unitats Concepte Amida. Interv. Preu/ut. (€) Import (€) 

m
2
 

Aplicació d'herbicida per a l'eliminació de flora 
al·lòctona 

1723  0,22 375,72 

m
2
 

Control i arrencada de plançons de flora 
al·lòctona 

1723  0,04 75,25 

ACTUACIÓ T4.5. Millora forestal de l’alzinar i la freixeneda 

Unitats Concepte Amida. Interv. Preu/ut. (€) Import (€) 

m
2
 

Aclarida de selecció amb arbrat mitjanament 
dens (400 - 800 peus/ha) 

11939 1 0,06 735,30 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada 
entre 0,8 i 1,5 metres, amb desbrossadora 
manual de braç amb capçal de fil o disc. 

11939 1 0,23 2.782,62 

ACTUACIÓ T4.6. Ordenació d'accessos a l'Illa d'Avall 

Unitats Concepte Amida. Interv. Preu/ut. (€) Import (€) 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada 
entre 0,8 i 1,5 metres, amb desbrossadora 
manual de braç amb capçal de fil o disc. 

4537 1 0,38 1.724,06 

m
2
 

Arranjament del ferm d'un camí forestal, amb 
aportació, estesa i compactació de material 

2268,5 1 1,486573 3.372,29 

u 
UT Instal·lació de plafó explicatiu de l'actuació 
sobre 2 suports 

1 1 900,63 900,63 

u 
UT Instal·lació d'una barrera de pas de fusta 
basculant sobre un dels suports 

1 1 400,92 400,92 

u 
Instal·lació d'una banderola direccional de 
45×20 cm amb impressió de vinil a una cara 

13 1 142,85 1.857,05 

u 
Instal·lació d'un banc de fusta de 2,2 metres 
de longitud amb respatller 

1 1 1168,64 1.168,64 

u 
Transport i col·locació de pedres granítiques, 
entre 200 i 400 kg per obstaculitzar el trànsit 
rodat 

3 1 109,19 327,58 

u 
Transport de la senyalització d'ordenació 
d'accessos i del material per al seu muntatge 
sobre terreny 

1 1 719,88 719,88 

 Subtotal 1    71.816,31 

 13 % despeses generals    9.336,12 

 6 % benefici industrial    4.308,98 

 Subtotal 2    85.461,40 

 3% coordinació de seguretat i salut    2.563,84 

 Subtotal 3    88.025,25 

 18 % IVA    15.844,54 

 TOTAL    103.869,79 
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El pressupost d’execució per contracte del Pla de Gestió de l’Illa d’Avall és de CENT TRES MIL 

VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (103.869,79 €) IVA inclòs. 

 

 

 

Salt, octubre de 2010 

 

 

 

 

 

Marta Ayuso Garriga 

Marta Doncel Garcia 

Miguel Angel Fuentes Rosúa 

Ricard Grabulosa Solà 
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ANNEX I. Plec de condicions tècniques 

9 Definició i abast del plec 

9.1 Objecte del Pla  

El Pla té per objecte la planificació de les actuacions a executar en el marc del projecte Life 

Riparia-Ter en l’àmbit d’actuació de l’Illa d’Avall, al municipi de Jafre. Les actuacions 

previstes es poden emmarcar en els següents epígrafs:  

� Eliminació de flora al·lòctona 

� Creació de zones inundables 

� Reforestació 

� Treballs silvícoles de millora 

� Obres complementàries 

9.2 Localització  

Administrativament les obres es localitzen en el terme municipal de Jafre, a la comarca del 

Baix Empordà. Geogràficament, es situen a tota l’extensió de l’Illa d’Avall. 

En el plànol núm. 2 “Actuacions”, es troben grafiades les ubicacions de cada actuació.  

9.3 Amidaments  

Les superfícies i distàncies sempre s'entenen en projecció horitzontal, mai en la longitud del 

terreny en pendent.  

9.4 Direcció i inspecció de les obres 

La direcció, control i vigilància de les obres seran encarregades al corresponent Director 

Facultatiu (Director Ambiental d’Obra, tècnic superior de formació apropiada). 

El Representant del Promotor davant del Contractista serà el Director Facultatiu, o la 

persona en qui aquest delegui (tècnic superior de formació apropiada), que s’encarregarà de 

la direcció, control i vigilància de les obres. 

El Director podrà realitzar en qualsevol moment visites d’inspecció de les obres. En aquestes 

visites, el personal de l’empresa adjudicatària, facilitarà al màxim la seva tasca a l’inspector, 

posant a la seva disposició els elements i el personal que siguin necessaris. El personal tècnic 

de l’empresa o, en el seu cas, si així ho sol·licités el Director Ambiental d’Obra, el 

representant de l’empresa, haurà d’assistir a les visites d’inspecció per a les quals sigui citat. 
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10 Descripció de les obres 

Les obres consisteixen en: 

� Eliminació de flora al·lòctona 

� Creació de zones inundables 

� Reforestació 

� Treballs silvícoles de millora 

� Obres complementàries. 

10.1 Eliminació de flora al·lòctona 

10.1.1 Eliminació de canyar amb treballs mecànics 

Definició i condicions generals  

En el Pla es fa referència a l’eliminació de les canyes (Arundo donax) situades en l’àmbit 

d’actuació mitjançant arrencada mecànica amb extracció íntegra de les arrels.   

L'execució d’aquesta actuació inclou les operacions següents:  

� Estassada de la part aèria 

� Arrencada de rizomes mitjançant retroexcavadora 

� Eliminació de restes 

Estassada i trituració de la part aèria de les canyes 

S’estassarà i triturarà completament la part aèria del canyar mitjançant tractor amb 

desbrossadora de martells. 

Arrencada de rizomes 

Es realitzarà mitjançant excavació del terreny fins a una fondària de 0,5 m amb 

retroexcavadora. 

Eliminació de restes 

Les restes de la part aèria de les canyes es trituraran i s’escamparan in situ. 

Les restes procedents de l’excavació dels rizomes es transportaran a planta de compostatge 

de residus vegetals, procurant separar el màxim possible la fracció de terres dels residus 

vegetals. 

 

10.1.2 Eliminació d’arbrat amb treballs mecànics 

Definició i condicions generals  
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En el Pla es fa referència a l’eliminació d’espècies de flora al·lòctona invasora situades en la 

cubeta de les basses mitjançant arrencada mecànica amb extracció íntegra de les arrels.   

S’aplicarà aquest mètode als peus específicament marcats pel Director d’obra. 

L'execució d’aquesta actuació inclou les operacions següents:  

� Tallada dels peus. 

� Arrencada de soques mitjançant retroexcavadora. 

� Eliminació de restes. 

Tallada dels peus 

S'abatran els arbres marcats pel Director d’obra. L'abatiment dels peus es realitzarà 

mitjançant la tala amb motoserra arran de soca per tal que no quedin obstacles que puguin 

dificultar l'acció de la trituradora de restes vegetals o les tasques dels operaris. L'abatiment 

es realitzarà cap al costat més favorable per tal de produir el menor dany sobre la vegetació 

adjacent.  

Trossejat de les restes de tallada de peus 

Es trossejaran els peus amb motoserra. La fusta es deixarà tallada i trossejada en una mida 

no superior a 0,5 m, a punt per al seu transport a planta de biomassa. 

Arrencada de soques mitjançant retroexcavadora 

S’arrencaran les soques de les robínies mitjançant retroexcavadora alhora que es realitza 

l’excavació de les basses i els canals d’alimentació de les mateixes.  

S’eliminarà la totalitat del sistema radicular de l’arbre per tal d’evitar rebrots. 

Les parts de l’excavació que continguin restes de sistemes radiculars de plantes invasores es 

separaran escrupolosament de la resta de les terres, per tal de transportar-les a planta de 

compostatge i evitar la seva reutilització en altres punts, fet que permetria la dispersió de les 

espècies invasores. 

Eliminació de restes 

Les restes de les parts aèries dels peus es transportaran a planta de biomassa.  

Les restes de les soques arrencades es transportaran a abocador autoritzat. 

10.1.3 Eliminació d’arbrat amb productes fitocides  

Definició i condicions generals  

En el Pla es fa referència a l’eliminació de robínies (Robinia pseudoacacia) i ailants (Ailanthus 

altissima) amb fitocides sistèmics aplicats mitjançant injecció.  

L'execució del tractament inclou les operacions següents:  
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� Preparació del producte per a la seva aplicació.  

� Aplicació del producte sobre les espècies vegetals a tractar.  

S'aplicarà mitjançant injecció a la base del tronc, entre 30 i 40 cm del terra. Es realitzaran un 

nombre de talls o bé taladres al perímetre de l’arbre igual a la divisió del diàmetre de l’arbre 

entre 2,5 més un. Els talls o taladres seran profunds per tal d’arribar fins al floema de l’arbre. 

En la part superior del tall s’injectarà entre 1 i 2 ml del producte fitocida al 100% de 

concentració i de tal forma que s’asseguri que el producte no degoteja fora les incisions.  

El producte utilitzat serà el Glifosat per a totes les espècies a excepció de les robínies en les 

que s’utilitzarà Triclopir.   

La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel 

fabricant.  

Requisits dels profuctes fitosanitaris 

Tots els productes fitosanitaris han de complir els següents requisits: 

� Tots els productes utilitzats han d’estar incrits en el Registre Oficial d’Establiments i 

Serveis Plaguicides 

� Els productes fitosanitaris utilitzats han de tenir la categoria baixa pel que fa a 

toxicologia humana, i han de presentar un mínim risc sobre la fauna. Respecte la 

toxicologia de la fauna, ha de ser preferiblement A, o com a màxim B. En el cas dels 

herbicides, a més de omplir amb el citat anteriorment, han de ser no residuals. 

� Tots els productes aplicats han de tenir un termini llarg de caducitat. 

� Quan s’hagi seleccionat el producte a utilitzar en un tractament, s’informarà 

prèviament a la Direcció Facultativa abans de la seva aplicació. 

Condicions de subministrament 

� Les empreses subministradores de productes fitosanitaris han d’estar inscrites al 

Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides. 

� Quan es realitza la compra d’un producte, es demanarà a l’empresa subministradora 

la fitxa de dades de seguretat. 

� Tot producte subministrat ha de tenir la seva etiqueta en perfectes condicions, on 

s’especificarà, entre altres, la toxicologia, composició, dosi, incompatibilitat amb 

altres matèries actives i possibles fitotoxicitats. 

� Els productes hauran de subministrar-se en els seus envasos d’origen tancats i 

precintats. 

� A cadascun dels productes comprats ha de figurar la data de fabricació i de caducitat. 
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Requisits que ha de complir el personal aplicador 

� Segons l’ordre del DARP del 4 de març de 1197, a partir de l’any 97, tot el personal 

aplicador de productes fitosanitaris i responsables, han d’aprovar un curs de nivell 

bàsic per als primers, i un curs de nivell qualificat per als segons. 

� En el moment en què es comenci la manipulació amb un producte fitosanitari, el 

personal ha de portar la roba i el material de protecció que correspongui per aquest 

tipus de feina (caretes, guants, botes, impermeables, etc.). 

Preparació del tractament 

� Desbrossada de la zona si la vegetació existent dificulta la realització dels 

tractaments. 

� Abans d’aplicar el producte el personal ha de llegir atentament i seguir les 

recomanacions inscrites en l’etiqueta. 

� El personal ha d’anar preparat amb el material de seguretat. 

� No s’ha de fumar, ni beure, ni menjar durant la manipulació de productes 

fitosanitaris. 

Realització del tractament 

� Els tractaments fitosanitaris no s’han d’efectuar davant de les següents condicions 

climàtiques: 

� En moments de calor i fred excessius 

� Quan faci un fort vent 

� Si plou, o fa una humitat excessiva 

� Les aplicacions s’han d’efectuar sense presència de ciutadans. Es restringirà el pas a 

la zona on s’estigui desenvolupant aquesta feina, el temps necessari fins que el 

producte s’hagi assecat en la superfície del vegetal. 

� Si en algun cas s’ha de preparar una barreja de productes fitosanitaris, es mirarà amb 

deteniment la incompatibilitat entre matèries actives. Abans de l’aplicació definitiva, 

es realitzarà una prova. 

� Quan s’hagi de fer un canvi de producte, el qual sigui incompatible amb el producte 

del tractament anterior, es rentarà tot el material utilitzat en l’aplicació (dipòsit, 

mànegues, polvoritzadors, eines de preparació, etc.). 

Operacions posteriors al tractament 

� Una vegada finalitzat el tractament s’ha de netejar tot el material, el qual hagi sigut 

utilitzat en la preparació i aplicació del producte. 
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� Les aigües procedents de la neteja no es llançaran mai en zones on es pugui 

contaminar cursos d’aigua. 

� El personal aplicador ha de conèixer les normes a seguir en cas d’intoxicació. 

� Tots els envasos buits dels productes fitosanitaris, s’han d’eliminar tal i com dicta la 

legislació, per aquest tipus de residus. 

Elecció del producte fitosanitari 

Consultant el registre de productes fitosanitaris, es poden emprar els següents: 

Picloram: TORDON 101, TORDON 22K 

Triclopir: GARLON SG (o GARLON 4) 

Glifosat: ROUNDUP 

Per al tractament d’ailants (Ailanthus altissima) s’utilitzarà Glifosat. 

Per al tractament de robínies (Robinia pseudoacacia) s’utilitzarà Triclopir. 

 

Normativa d’obligat compliment 

Legislació Europea 

� Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 

d’octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel qual es 

deroguen les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell. 

Legislació Estatal 

� Ordre de M.A. de 31/1/73 sobre classificació de productes fitosanitaris per la seva 

perillositat sobre la fauna silvestre (BOE 19/3/73). 

� Ordre del M.A. de 4/12/75 que restringeix l’ús de plaguicides d’elevada persistència 

(clorats) (BOE 24/12/75). 

� Ordre 9/12/75 que reglamenta l’ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a 

la fauna silvestre (BOE 19/12/75). 

� Ordre de la Presidència del Govern de 29/9/76 per la qual es regula la fabricació, el 

comerç i l’ús dels productes fitosanitaris (BOE 11/10/76). 

� Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació Tècnic 

– Sanitària per a la Fabricació, comercialització i utilització del plaguicides (BOE 

24/1/84). 

� Reial Decret 2216/85, de 28 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

Declaració de Substàncies Noves i Classificació, Envasat i Etiquetatge de Substàncies 

perilloses (BOE 27/11/85). 
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� Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació Tècnic 

– Sanitària per a la Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides ja registrats 

(BOE 31/12/85). 

� Ordre del M.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de la comercialització i utilització 

de productes fitosanitaris que continguin certes substàncies actives, en aplicació de 

les Directrius 79/117 CEE del Consell de la Comissió de les Comunitats Europees (BOE 

1/3/86). 

� Ordre del M.A. de 7 de setembre del 1989 sobre la prohibició de comercialització i 

utilització de productes fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en 

aplicació de les Directrius 79/117/CEE del Consell de les Comunitats Europees i les 

seves posteriors modificacions. 

� Ordre del M.A. de 7 d’octubre de 1989, de prohibició de comercialització o utilització 

de productes fitosanitaris que contenen certs ingredients actius (BOE 13/9/89). 

� Ordre del M.A. d’1 de febrer de 1991 sobre prohibició de comercialització i utilització 

de certs productes fitosanitaris (BOE 12/2/91). 

� Reial Decret 162/1991 de 8 de febrer del 1991, pel qual es modifica la Reglamentació 

Tècnic Sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE 

15/2/91). 

� Ordre de 8 de març de 1994 (BOE 15/03/94), modificada per l’Ordre PRE/2922/2005 

on s’estableixen els nivells de capacitació per a l’aplicació de productes fitosanitaris 

(BOE 23/09/2005). 

� Reial Decret d’11 de març, pel qual es modifica la Reglamentació Tècnica – Sanitària 

per la Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE 30/9/94). 

� Reial Decret 2163/1994 d’implantació del sistema harmonitzat comunitari 

d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris (BOE 18/11/1994). 

� Reia Decret 363/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el Reglament sobre 

notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies 

perilloses (BOE 5/06/1995). 

� Reial Decret 1416/2001, de 14 desembre, sobre envasos de productes fitosanitaris 

(BOE núm. 311 de 28/12/2001). 

� Odre PRE/2317/2002, de 16 de setembre, pel que es modifiquen els annexos I, II, III, 

IV, V, VI, VII, i VIII del Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, 

envasat i etiquetat de substàncies perilloses, aprovat pel Reial Decret 363/1995, de 

10 de març (BOE 24/09/2002). 
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� Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel que s’aprova el Reglament sobre 

classificació, envasat i etiquetat de preparats perillosos (BOE 04/03/2003). 

� Ordre PRE/3297/2004, de 13 d’octubre, per la que s’inclouen nous annexes en el 

Reial Decret 2161/1994, de 4 de novembre, pel que s’implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per a comercialitat i utilitzar productes 

fitosanitaris. 

Legislació de la Generalitat de Catalunya 

� Ordre del DARP de 20 de maig del 1985 per la qual el Registre oficial de Productors i 

distribuïdors de productes i material fitosanitari passa a denominar-se Registre 

Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC no. 550 de 14/6/85). 

� Ordre del DARP de 30 de setembre de 1988, pel qual es regula el funcionament del 

Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOCG no. 1057 de 19/10/88). 

� Ordre del DARP de l3 de novembre del 1989, pel qual esprorroga el termini perquè 

les persones o empreses actualment inscrites en el Registre oficial d’establiments i 

serveis plaguicides actualitzin la seva inscripció segons el que disposa l’Ordre de 30 

de setembre de 1988 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DOGC no. 

1225 de 29/11/1989). 

� Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 

� Ordre del DARP de 4 de març de 1997, pel qual es regula la formació del personal de 

les empreses d’aplicació de productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda 

(DOGC 2353 de 18/3/97). 

� Decret 149/1997, modifica la regulació del Registre Oficial d’Establiments i Serveis 

Plaguicides, repartint-se la seva gestió entre el DARP i el departament de Sanitat i 

Seguretat Social (DOGC 23/6/97). 

� Ordre ARP/455/2006 de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les 

persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes 

fitosanitaris. 

� Ordre AAR/62/2008, de 12 de febrer, per la qual es prorroga el termini que estableix 

l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les 

persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes 

fitosanitaris. 

En cas de derogació o actualització de la normativa la darrera aprovada serà la d’obligat 

compliment. 
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10.1.4 Eliminació de restes 

El destí dels arbres tractats amb fitosanitaris i abatuts és la seva valorització per una 

empresa de biomassa, una vegada s’hagi superat el període de residència del producte 

indicat pel fabricant. Aquesta mateixa empresa s’encarregarà de l’abatiment, trossejat i 

transport de totes les restes vegetals generades. 

Tallada dels peus morts 

Eines: motoserra.  

Treball: s'abatran els arbres morts per aplicació de fitocides.   

L'abatiment dels peus es realitzarà mitjançant la tala amb motoserra arran de soca per tal 

que no quedin obstacles que puguin dificultar l'acció de la trituradora de restes vegetals o 

les tasques dels operaris. L'abatiment es realitzarà cap al costat més favorable per tal de 

produir el menor dany sobre la vegetació adjacent.  

Trossejat de les restes de tallada de peus morts 

Eines: motoserra i motodesbrossadora.  

Treball: la fusta es deixarà tallada i trossejada en una mida no superior a 2,2 m, a punt per al 

seu transport a planta de biomassa o a un abocador controlat. 

10.2 Creació de zones inundables 

10.2.1 Excavacions 

Les excavacions s'executaran mitjançant màquina retroexcavadora i d'acord amb els plànols 

del Pla, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els Plànols de detall, i 

les ordres de la Direcció de les obres.  

La unitat d'excavació inclourà el perfilat dels talussos de les zones de desmunt, que estarà 

inclòs al preu d'excavació. Quan les excavacions arribin a la rasant del terreny es conservarà 

la cota, sense motes ni acumulacions de materials.  

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a 

qualsevol tipus de terreny.  

Si durant les excavacions apareixen filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran 

els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran 

inclosos en els preus d'excavació.  

No es realitzarà compactació del sòl en cap de les excavacions previstes en aquest Pla. El 

Director d’obra determinarà la necessitat de compactació de certs talussos. 
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Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del 

Director de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es 

transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància 

de transport.  

Mesurament i abonament 

No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que 

prèviament s'hagin fixat en aquest Pla.  

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació 

el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi 

d'excavar.  

S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després 

d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.  

Advertència sobre els preus de les excavacions. A més del que s'especifica als articles 

anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les excavacions, haurà de tenir-

se en compte el següent:  

El Contractista, a l'executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del 

Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà 

l'aclariment necessari abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament 

els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Pla o fixats pel Director 

Facultatiu.  

Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor 

volum d'excavació que el que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions 

fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat.  

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista 

s'atendrà al que decideixi ei Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de 

valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Pla.  

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 

indicades, tots el auxiliars i complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i 

consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització 

de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com 

els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.  
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10.2.2 Terraplens 

Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrencs procedent d'excavacions o 

préstecs. Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de la 

normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per 

l'encarregat Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar, segons el 

tipus d'obra.  

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del 

Facultatiu Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, 

obtingui els resultats requerits, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel 

Facultatiu encarregat, especialment pel que fa a assegurar el menor impacte possible en 

l’entorn.  

S'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb 

els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els 

materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin 

s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats 

per a això.  

No s'entendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent 

acompleixi les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat 

Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 

s'estendrà la següent.  

Mesurament i abonament 

El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el 

preu del replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació.  

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, 

carrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 

corresponent.  

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin 

d'excavació del mateix Pla. 

Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb 

la normativa vigent al respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè.  

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors a la zona d’actuació. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors, el 

preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla 

distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries 

per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.  
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El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que 

siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del 

Director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 

suficient. 

10.3 Reforestació 

10.3.1 Planta 

Procedència i selecció 

L’elecció de la procedència del material forestal és de vital importància per assegurar un bon 

funcionament de la plantació.  

A les espècies forestals a utilitzar en la repoblació se’ls aplicarà el Real Decret 289/2003, de 7 

de març, sobre comercialització dels materials forestals de reproducció. 

Per tal de disposar de material vegetal amb garanties es contactarà amb vivers acreditats i 

ubicats a zones on els factors ecològics de les quals siguin semblants als de l’indret on s'han 

d'executar les plantacions. El viver serà l’encarregat de recollir el material vegetal de 

reproducció necessari de zones properes autoritzades (pel Departament de Medi Ambient i 

Habitatge). La recol·lecció del material forestal de reproducció s’efectuarà la tardor de 2010 i 

es mantindrà al viver fins el gener-febrer de 2012, que es quan es plantarà. 

Les plantes s’hauran reproduït a partir de llavor i/o estaca provinents de la regió de 

procedència núm. 10 Litoral Català. 

Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a l'espècie botànica i varietat escollida així com també 

haurà de tenir les sabes i mesures que s'especifiquin a les Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i 

que adquireixen al viver de procedència. L'aspecte i l'edat de la planta hauran de 

correspondre's, motiu pel que es rebutjaran aquelles plantes que tinguin les dimensions i 

aspecte exigits, però ho hagin aconseguit amb major nombre de sabes del normal. 

A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant 

ostensiblement aquest mostres d'haver estat repicat al viver. 

S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les 

plantes seran de la satisfacció de la Direcció d'Obra. 
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Condicions fitosanitàries 

Es rebutjaran totes aquelles plantes que ofereixin o presentin símptomes d'haver sofert 

alguna malaltia criptogàmica o atac d'insectes, així com les que presentin ferides o 

desperfectes a la seva part aèria o radical, com a conseqüència de la manca de cura en la 

preparació al viver i en el transport. 

En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per 

d'altres en perfectes condicions fitosanitàries, anant al seu càrrec totes les despeses que 

aquestes reposicions causin. 

Preparació i transport 

A l'hora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és 

fonamental no deteriorar les arrels en general, ja que el trencament dels extrems d'aquestes 

suposa la desaparició dels meristems de creixement. A més, si això succeís, es produiria un 

desequilibri entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari restablir mitjançant 

una defoliació de les fulles inferiors de la tija o, si es tracta d'arbres grans, una poda de les 

branques inferiors. 

La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i el seu 

diàmetre dependrà de la mida de l'arbre. 

El transport haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran de prendre totes les 

precaucions necessàries per tal de no deteriorar cap de les parts de la planta. 

Les plantes a rel nua es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, falgueres, etc. i 

sobre totes aquestes matèries amb plàstic, per tal d'evitar que el vent o insolació assequi 

excessivament les arrels; si les condicions atmosfèriques o de transport són molt 

desfavorables es protegiran també les seves parts aèries. 

El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament 

pot plantar-se i, si per qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta que sobri en una 

rasa, cobrint no solament els sistemes radicals, sinó també part de les copes i, si el terreny 

no fos humit, es regarà per tal de mantenir-ho en les condicions adequades. 

Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos 

quedin fixes i suficientment separats, per tal que les plantes no pateixin deterioraments o 

trencaments a llurs parts aèries. 

10.3.2 Aigua a utilitzar als regs 

L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com els regs necessaris de 

conservació, serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al 

cinc per mil (0.5%).  
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No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la 

terra a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. No s'utilitzarà tampoc aigua amb 

un PH inferior a sis (6).  

Si les aigües que s'utilitzen als regs procedeixen d'un brollador o de captacions subterrànies, 

de manera que es faci precís elevar-les mitjançant grups motobombes o bé aigües 

artesianes, capaces d'abastar per si soles el nivell desitjat, haurà de prendre's la precaució 

d'airejar-les prèviament.  

10.3.3 Obertura de sots  

Definició  

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys 

prismàtiques i d'una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la 

planta es puguin col·locar sense doblegar, especialment l'àpex principal, o bé càpiga 

folgadament la mota.  

Execució de les obres 

El Contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent 

iniciar-se l'obertura de sots sense la prèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció.  

El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència del sòl 

es menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir 

una bona meteorització dels sots. Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de 

mala qualitat, impròpies de ser utilitzades al replè dels sots, a l'hora d'efectuar-se la 

plantació, serà necessari el seu transport a l'abocador.  

La terra treta, de bona qualitat, s’ha de col·locar propera al sot, a sotavent, i sobretot si 

aquest es troba en un talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat que els vents o les 

aigües no omplin de bell nou el sot amb la terra que s'ha tret. 

Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar segons vingui preparada, 

amb mota o a arrel nua. 

Si no s'especifica altra cosa a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots 

seran les següents: 

� Per a arbres de més de tres metres (3 m) d'alçada amb mota: 1,00×1,00×1,00 m. 

� Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada: 0,80×0,80×0,80 m. 

� Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1 ,5 m) i dos metres (2 m) 

amb mota: 0,60×0,60×0,60 m. 

� Per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1 ,5 m) amb mota o test: 0,50×0,50 

×0,50 m. 

� La resta de les plantes, exceptuant gespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 
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Quan les condicions ecològiques siguin tal que no es necessiti incrementar la capacitat de 

camp, poden reduir-se les dimensions abans especificades, o inclús es podrà utilitzar el 

plantamon, si així ho autoritza la Direcció d'Obra. 

10.3.4 Plantació 

Definició 

Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial que consisteix en col·locar 

al terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada 

en un altre lloc.  

Materials 

Les plantes i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present 

Plec.  

Execució de les plantacions 

No podrà iniciar-se la plantació sense prèvia aprovació per la Direcció d'obra del replanteig i 

de la concreta ubicació de cada espècie.   

En cas de plantació a arrel nua, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el 

despunt de les altres, conservant però totes les petites arrels, es col·locarà la planta amb 

molta cura, de manera que les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar-se. El coll 

de l'arrel ha de quedar deu centímetres (0,10 m.) més avall que el nivell del sòl. Seguidament 

s'omplirà el sot amb terra vegetal tova; abans d'acabar d'omplir el sot s'aplanarà i regarà 

abundosament.  

Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de no 

trencar la mota i deixar l'arrel despullada. Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanar la terra amb 

els peus per tal de no rompre la mota. Es regarà abundosament al peu de la planta i a la 

copa.  

L'època de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d'octubre a abril 

malgrat que s'hagi de procurar plantar sempre a la tardor.  

No s'ha de plantar, en cap cas, als dies de gelada, degut a l'efecte de descalçament que això 

produeix.  

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els 

materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, retirant les instal·lacions provisionals.  

El criteri per a l'aprovació de la unitat arbòria, per part de la Direcció Facultativa, es basarà 

en el diàmetre del tronc, a un metre (1 m) de la base.  
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10.3.5 Regs 

Definició 

Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Es regarà peu a peu per imbibició. 

La quantitat del reg serà de 50 litres per planta.  

Materials 

L'aigua acomplirà les condicions fixades a l'article "Aigua a utilitzar als regs".  

Execució dels regs 

Per tal d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran a les primeres hores del matí i a les 

darreres de la tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en que cada 

planta es planti.  

Es farà de tal manera que no provoquin el descalçament de les plantes ni comportin erosions 

i rentats de sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 

La velocitat de sortida de l’aigua serà l’adequada per a que l’aigua es vagi infiltrant i s’evitin 

pèrdues. 

10.3.6 Reposició de marres 

Definició 

Es defineix com a reposició de marres la substitució de plantes que s’haurà d'efectuar com a 

mínim un any després de la plantació inicial, quan les espècies corresponents no hagin tingut 

el desenvolupament previst a judici de la Direcció d'Obra, o hagin estat danyades per 

accidents.  

Materials 

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l'execució de les quals es 

repeteix.  

Execució de les obres 

Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els 

materials que es considerin de mala qualitat i es transportaran a l'abocador.  

Tot seguit, s'executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, 

havent d'acomplir les prescripcions anteriorment fixades.  
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10.4 Treballs silvícoles de millora  

Els treballs de millora silvícola del bosc de ribera consisteixen en: 

� Estassada de matoll 

� Selecció de tanys de la verneda 

� Selecció de tanys de la salzeda 

� Selecció de tanys de l’alzinar 

� Reducció de competència. 

10.4.1 Estassada 

S’estassarà manualment amb motodresbrossadora o, en aquelles zones en què 

l’accessibilitat i la vulnerabilitat de l’entorn ho permetin, amb tractor amb desbrossadora de 

martells. 

Es reduirà l’estrat arbustiu i herbaci fins a un 20% de fracció de cabuda coberta, respectant 

sempre les espècies protegides i les espècies considerades d’interès especial. Es respectarà 

també la regeneració de vern (Alnus glutinosa), àlber (Populus alba), salze (Salix alba), freixe 

(Fraxinus angustifolia) i alzina (Quercus ilex). 

10.4.2 Aclarida i selecció de tanys 

L’aclarida i selecció de tanys es realitzaran manualment amb motoserra. 

Es realitzarà una selecció de tanys en vens, salzes i alzines. Com a norma general es deixaran 

la meitat dels tanys, però en peus on els tanys tinguin diàmetres molt diferenciats es 

mantindran els peus més vigorosos i ben formats que presentin garanties d’estabilitat. 

Es tallaran els peus seguint el següent criteri: 

� Peus malformats i/o afectats per malalties o plagues. 

� Peus dominats 

L’abatiment dels peus es realitzarà mitjançant la tala amb motoserra arran de soca, per tal 

que no quedin obstacles que puguin dificultar les tasques dels operaris o representar un 

perill. L’abatiment es realitzarà cap al costat més favorable per tal de produir el menor dany 

sobre la vegetació adjacent. 

10.4.3 Reducció de competència 

Es realitzarà una reducció de competència mitjançant aclarida, per tal d’afavorir les espècies 

objectiu d’aquest Pla. La relació de prioritat de conservació de les espècies és la que segueix: 
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1. Vern (Alnus glutinosa) 

2. Salze (Salix alba) 

3. Àlber (Populus alba) 

4. Freixe (Fraxinus angustifolia) 

5. Alzina (Quercus ilex) 

6. Pollancre (Populus nigra) 

S’eliminaran els peus d’altres espècies arbòries que es situïn a menys de 3 m dels peus de 

vern. 

S’eliminaran els peus d’altres espècies arbòries que es situïn a menys de 2 m de la resta 

d’espècies d’interès, tot seguint el criteri de prioritat exposat anteriorment. 

En el cas que un peu d’una espècie prioritària estigui en males condicions fitosanitàries (per 

plaga o malaltia), es considerarà afavorir el peu en millors condicions. 

10.4.4 Eliminació de restes 

Les restes generades de diàmetre en punta prima superior a 8 cm es trossejaran mitjançant 

motoserra a una mida no superior a 2,2 m i es transportaran a planta de biomassa. 

L’apilament d’aquestes restes es realitzarà formant piles distanciades un mínim de 25 

metres i que acumulin un volum superior a 2 metres cúbics. 

Les restes generades de diàmetre inferior a 8 centímetres es trituraran “in situ” deixant 

trossos de diàmetre inferior als 15 cm. 

10.5 Obres complementàries  

Les obres complementàries que hi ha al Pla són:  

� Restauració d’accessos. 

� Eliminació de deixalles.  

10.5.1 Restauració d’accessos 

Es restauraran els accessos utilitzats per la maquinària. S’eliminaran les roderes i es 

realitzarà un esponjat del sòl amb el mateix braç de l’excavadora giratòria petita (màxim 13 

Tm) amb què es realitzaran les excavacions. 

10.5.2 Eliminació de deixalles  

Les deixalles que es localitzin, a les zones on es realitzen els treballs es recolliran i es 

portaran a l’abocador autoritzat més proper.  
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10.5.3 Ordre dels treballs  

Cal fer el replanteig sobre terreny de les zones dels treballs referenciades en el plànol 

topogràfic, marcant sobre terreny, de forma visible, aquests punts. Un cop acabat es posarà 

en coneixement de la Direcció d’obra per poder començar els treballs.  

11 Execució i control de l’obra 

11.1 Comprovació del replantejament  

En el termini de 1 mes a partir de l’adjudicació definitiva es comprovarà, en presència de 

l’adjudicatari o del seu representant, el replantejament de les obres efectuat abans de la 

licitació, i s’estendrà la corresponent Acta de Comprovació del Replantejament.  

A l’Acta de Comprovació del Replantejament s’hi reflectirà la conformitat o disconformitat 

del replantejament respecte als documents contractuals del Pla; i es farà referència expressa 

a les característiques geomètriques del traçat i obres de fàbrica, a la procedència de 

materials, així com a qualsevol punt que, en cas de disconformitat, pugui afectar al 

compliment del Contracte.  

Quan l’Acta de Comprovació del Replantejament reflecteixi alguna variació respecte als 

documents contractuals del Pla, s’acompanyarà d’un nou pressupost, valorat, segons els 

preus del Contracte.  

Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’Acta de Comprovació del 

Replantejament, el qual s’unirà a l’expedient de l’obra, i se’n lliurarà una còpia al 

contractista.  

El contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts del replantejament.  

La Direcció d’obra aprovarà els replantejaments de detalls necessaris per a l’execució dels 

treballs i subministrarà al contractista tota la informació que precisi per que aquests puguin 

ser realitzats.  

El contractista haurà de proveir a costa seva de tots els materials, equips i mà d’obra 

necessaris per a efectuar els citats replantejaments i determinar els punts de control o 

referència que es requereixin.  

11.2 Representant del contractista a l’obra  

L’adjudicatari de l’obra haurà de nomenar un representant a l’obra que serà el responsable 

de l’adjudicatari de la correcta execució de la mateixa. Aquesta persona ha d’estar treballant 

a l’obra més de la meitat del temps que duri l’execució.  
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11.3 Iniciació de les obres  

El DO donarà l’ordre d’iniciació de les obres; data a partir de la qual es comptarà el termini 

d’execució establert en el contracte.  

Donades les condicions climàtiques i la duració prevista per l’obra caldrà adaptar l’execució 

de les obres de fàbrica a les èpoques més idònies per a la normal execució de les obres sense 

posar en perill la seva resistència ni necessitar l’aplicació d’additius. 

11.4 Senyalització de les obres  

El contractista queda obligat a senyalitzar, al seu càrrec, les obres objecte del contracte, 

segons les instruccions i models que rebi de la direcció d’obra i del pla de seguretat i salut.  

11.5 Obligacions del contractista  

És obligació seva avisar a la Direcció d’obra de les possibles incidències a la mateixa, de la 

presència o no de les persones que realitzin el treball a l’obra, així com del seu 

abandonament i els motius pels quals es produeixin.  

Aquesta sèrie de condicions especials són d’obligat compliment durant tota la durada de 

l'obra.  

1. Abans d'iniciar cada fase dels treballs caldrà avisar al Director de l'obra. En tot moment, 

aquest ha de saber de la presència o no de l'empresa adjudicatària a l'obra.  

2. És d’obligat compliment en tot moment la normativa de prevenció de riscos laborals.  

3. Al començar els treballs i en presència del Director de l’obra es fixarà el lloc exacte del 

rètol d’obra.  

4. No es permetrà encendre foc a la zona de les obres ni als voltants, sense les 

autoritzacions pertinents.  

5. En  cas que pel mal ús o la utilització de maquinària en zones no autoritzades prèviament 

pel Director de l'obra es causin danys, la reparació dels mateixos correrà a càrrec de 

l'empresa adjudicatària.  

6. No es deixaran altres restes, que no sigui les vegetals a la forest com a conseqüència de 

la realització dels treballs, això és papers, llaunes, plàstics i d'altres materials no 

biodegradables.  

7. Es portarà totalment al dia el llibre d'obra i s'hi anotaran totes les incidències referents a 

l'obra. El llibre d'ordres ha de quedar dipositat a l'obra i sempre a disposició del director 

de la mateixa per poder-hi anotar qualsevol fet que s'escaigui, referent a la mateixa.   
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8. Es portarà totalment al dia el llibre d’Incidències per a temes relatius a seguretat i salut, 

s'hi anotaran totes les incidències referents a aquest tema. Sempre que sigui factible ha 

de quedar dipositat a l'obra i sempre a disposició del coordinador de seguretat i salut i de 

les persones autoritzades a fer-ne ús.  

11.6 Seguretat i higiene al treball  

El contractista prendrà cura que en tot moment els treballadors al seu càrrec observin la 

legislació vigent en aquesta matèria.   

Les obres s’executaran de forma que el trànsit aliè a l’obra, en les zones que afectin a camins 

i serveis existents, trobi en tot moment un pas en bones condicions de viabilitat, executant si 

fos precís, camins provisionals per a desviar-lo.   

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra tota deterioració 

durant el període de construcció i haurà d’emmagatzemar i protegir contra incendis els 

materials inflamables. Es destaca la importància del compliment dels reglaments vigents per 

a l’emmagatzematge de carburants.  

11.7 Equips i maquinària  

El contractista resta obligat a posar i usar a les obres els equips de maquinària que en la 

licitació es va comprometre a aportar i que el director d’obra consideri necessaris pel 

desenvolupament de les mateixes.  

La Direcció d’obra haurà d’aprovar els equips de maquinària o instal·lacions que s’hagin 

d’utilitzar per a les obres.  

La maquinària i altres elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de 

funcionament i restaran adscrits a l’obra durant el curs d’execució de les unitats en què 

s’hagin d’utilitzar. No es podran retirar sense el consentiment del director d’obra.  

11.8 Assaigs  

Els assaigs s’efectuaran, segons les normes d’assaigs vigents en Obres Públiques i en el 

Decret de Presidència del Govern 2337/1968 de 20 de setembre.  

Qualsevol tipus d’assaig que no estigui inclòs en dites normes haurà de realitzar-se d’acord a 

les instruccions que dicti el director d’obra.  
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11.9  Treballs nocturns  

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d’obra i realitzats 

només en les unitats d’obra que aquesta indiqui. El Contractista haurà d'instal·lar els equips 

d’il·luminació, dels tipus i intensitat que la Direcció d’obra ordeni i mantenir-los en perfecte 

estat mentre durin els treballs nocturns.  

11.10  Treballs no autoritzats i treballs defectuosos  

Els treballs executats pel Contractista, modificant allò prescrit en els documents contractuals 

del Pla, sense l'autorització, hauran de ser enderrocats a costa seva si la Direcció de l’obra ho 

exigeix i en cap cas seran abonables.  

El contractista serà, responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin 

derivar-se per a l'Administració. Igual responsabilitat comportarà al Contractista l'execució 

de treballs que el director d'obra estableixi com a defectuosos.  

12 Amidament i abonament 

12.1 Condicions generals  

Els amidaments de l’obra són els descrits en el Pla; els amidaments de les certificacions es 

realitzaran d’acord amb les instruccions que doni la Direcció d’obra. Les hectàrees seran 

obtingudes mitjançant planimetria en projecció horitzontal mai sobre la projecció del 

pendent i els km de camí arranjat i seran obtingudes mitjançant vehicle amb comptador de 

quilometratge de centenars de metres o bé amb GPS.  

12.2 Detalls de l’amidament i abonament  

S’abonarà per unitats tractades d’acord amb els preus del contracte. Es liquidarà per unitats 

(ha, km, ut, m³, etc.) totalment finalitzades d’acord amb les característiques del plànol del 

Pla.  

Pels amidaments de superfície i km es faran els amidaments per part del contractista amb 

aixecament amb GPS i plànols que seran validats pel DO.  

En cas que l’adjudicatari no estigui d’acord amb els amidaments i exigeixi un detall es podrà 

realitzar un aixecament topogràfic i/o una mesura amb roda manual del quilometratge. Les 

despeses suplementàries d’aquest amidament aniran a càrrec de l’adjudicatari.  
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Els amidaments d’obra realitzats, que han de servir de base a les certificacions, seran 

executats pel Director de les obres o per la persona que aquest designi. L’adjudicatari haurà 

de nomenar un representant seu per intervenir en els amidaments, qui haurà de manifestar 

les seves objeccions, si les tingués, o cregui tenir base per a elles.  

12.3 Partides alçades a justificar  

No es preveuen partides alçades en aquesta obra.  

12.4 Unitats no previstes  

La realització d’obra no prevista en la proposta ha de ser autoritzada per la Direcció de la 

mateixa per la seva posterior certificació com a excés d’obra. En cas de no actuar així no 

s’admetrà un excés d’obra en l’execució de la proposta.  

12.5 Obra inacceptable o incompleta  

Es procedirà a la certificació de les diferents parts de l’obra un cop es donin per realitzades 

les diferents unitats d’obra, mai certificacions parcials d’unitats d’obra no acabades. L’obra 

inacceptable o bé incompleta s’haurà de refer per procedir a la seva certificació.  

13 Precaucions especials durant l’execució de les obres  

13.1 Pluges  

Durant les diverses etapes de l’obra, les obres es mantindran en tot moment en perfectes 

condicions de drenatge. Els regalls i demés desguassos es conservaran i mantindran de 

manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.  

13.2 Incendis  

El Contractista s'haurà d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d'incendis i a les instruccions complementàries que figuren en aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o que siguin dictades per la direcció d’obra.  

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per a evitar que s'encenguin focs innecessaris i 

serà responsable d'evitar la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les obres 

així com dels danys i perjudicis que es puguin produir.  
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El Director de l'obra podrà autoritzar, si es creu convenient, la realització de treballs forestals 

en període de màxim risc d'incendis sempre que es tingui l’autorització del Director General 

del Medi Natural, del Departament de Medi Ambient i Habitatge.   

14 Calendari d’execució  

Els treballs es realitzaran en un període de 36 mesos entre el gener de 2011 i desembre de 

2013, i segons l’ordre següent:  

 

1. Eliminació de flora exòtica invasora.  

2. Excavació de les basses.  

3. Reforestació i regs. 

4. Treballs silvícoles de millora. 

5. Reposició de marres i regs.  

 

La modificació d’aquest ordre s’haurà de justificar de manera adequada per part del 

contractista al calendari de treballs que ha de presentar.  

 

Girona, 10 d’agost de 2010 

 

 

 

El redactor del Pla  

 

 

 

El director del Pla pel Consorci Alba-Ter  

 

 



 

PLA DE GESTIÓ DE L’ILLA D’AVALL  100 

ANNEX II. Inventaris 

15 Inventari forestal 

Superfícies dels hàbitats 

Hàbitat Superfície (ha) 

34.36 [ — ] Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, 

Galium lucidum (espunyidella blanca)..., xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa 

i de la baixa muntanya mediterrània 

4,97 

34.511 [6220*] Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) amb teròfits, 

calcícoles, de terra baixa 

2,22 

42.8315 [9540] Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o 

de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana 

7,35 

44.1412 [92A0] Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya 

mitjana 

0,23 

44.612 [92A0] Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Iris foetidissima), del 

territori ruscínic i dels Prepirineus centrals 

0,33 

45.3121+ [9340] Alzinars de terra baixa, catalanooccitans 1,68 

53.62 [—] Canyars (d’Arundo donax), de vores d’aigua 3,27 

83.321 [—] Plantacions de pollancres (Populus spp.) 3,17 

87.21+ [—] Comunitats ruderals de terra baixa 5,7 

Parcel·les de mostreig 

Hàbitat Superf. (ha) Parcs. 

42.8315 [9540] Pinedes de pi pinyer 7,35 2 

45.3121+ [9340] Alzinars 1,68 1 

83.321 [—] Plantacions de pollancres 3,17 4 

87.21+ [—] Comunitats ruderals 5,7 5 

- Alzinars 

Parcel·les 

Codi Coordenada X Coordenada Y 

t405 500451 4656313 

Espècie principal: Quercus ilex 

Espècie dominant: Quercus ilex, Populus x canadensis 

Dades per espècie: 
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Quercus ilex 

Class. diam. Peus/ha A. basim. m2/ha Diam. Mig cm H. mitja m 

10 64 0,49 9,9 7,1 

15 191 3,31 14,8 8,4 

Total 255 3,8     

 

Populus x canadensis   

Class. diam. Peus/ha A. basim. m2/ha Diam. Mig cm H. mitja m 

15 32 0,64 16 12,9 

20 64 2,42 22 14,7 

25 32 1,69 26 15,7 

Total 128 4,75     

 

Pinus halepensis    

Class. diam. Peus/ha A. basim. m2/ha Diam. Mig cm H. mitja m 

20 32 1,1 21 8,7 

Total 32 1,1     

- Comunitats ruderals 

Parcel·les 

Codi Coordenada X Coordenada Y 

t406 500433 4656264 

t407 500221 4656243 

t408 500141 4656257 

t409 500178 4656285 

t410 500201 4656493 

Espècie principal:  

Espècie dominant: Acer negundo 
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Acer negundo    

Class. diam. Peus/ha A. basim. m
2
/ha Diam. Mig cm H. mitja m 

10 57 0,53 10,9 12,1 

15 83 1,39 14,6 13,1 

20 134 4,1 19,8 14,1 

25 64 3,09 24,9 15 

30 57 3,72 28,7 15,5 

35 25 2,35 34,3 16,2 

40 6 0,8 40 16,9 

45 6 0,97 44 17,3 

Total 432 16,95   

 

Populus x canadensis   

Class. diam. Peus/ha A. basim. m
2
/ha Diam. Mig cm H. mitja m 

20 13 0,4 20 16,2 

25 13 0,58 24 17,1 

30 13 0,77 27,8 17,9 

35 13 1,12 33,5 19 

40 19 2,44 40,4 20,1 

45 6 1,06 46 20,9 

50 19 3,5 48,3 21,2 

55 6 1,4 53 21,9 

Total 102 11,27     

 

Platanus orientalis    

Class. diam. Peus/ha A. basim. m
2
/ha Diam. Mig cm H. mitja m 

50 6 1,15 48   

Total 6 1,15     

 

Quercus ilex    

Class. diam. Peus/ha A. basim. m
2
/ha Diam. Mig cm H. mitja m 

25 6 0,34 26 9,4 

Total 6 0,34     

- Pinedes 

Parcel·les 

Codi Coordenada X Coordenada Y 

t411 500346 4656483 

t412 500439 4656530 

Espècie principal: Pinus pinea 
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Espècie dominant: Pinus pinea, Quercus ilex 

Pinus pinea    

Class. diam. Peus/ha A. basim. m
2
/ha Diam. Mig cm H. mitja m 

30 32 2,56 32 15 

40 16 2,2 42 16 

Total 48 4,76     

 

Quercus ilex    

Class. diam. Peus/ha A. basim. m
2
/ha Diam. Mig cm H. mitja m 

15 16 0,28 15 11,6 

25 48 2,08 23,5 12,7 

30 16 1,12 30 13,3 

Total 80 3,48     

- Plantació de pollancres 

Parcel·les 

Codi Coordenada X Coordenada Y 

t401 500327 4656912 

t402 500350 4656760 

t403 500465 4656648 

t404 500541 4656594 

Espècie principal: Populus x canadensis 

Espècie dominant: Populus x canadensis 

Populus x canadensis   

Class. diam. Peus/ha A. basim. m
2
/ha Diam. Mig cm H. mitja m 

10 32 0,29 10,8 14,5 

15 64 1,09 14,8 15,5 

20 111 3,66 20,5 16,5 

25 56 2,49 23,9 17 

30 64 4,47 29,9 17,8 

35 40 4,1 36,2 18,5 

40 16 1,98 39,8 18,8 

45 16 2,65 46 19,4 

50 8 1,5 49 19,6 

Total 407 22,23     
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Acer negundo    

Class. diam. Peus/ha A. basim. m
2
/ha Diam. Mig cm H. mitja m 

10 8 0,09 12   

Total 8 0,09     

 

Prunus     

Class. diam. Peus/ha A. basim. m
2
/ha Diam. Mig cm H. mitja m 

10 16 0,11 9,5 0 

Total 16 0,11     
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16 Inventari botànic 

Ch: camèfit; G: geòfit; H: hemicriptòfit; Hydr: hidròfit; MP: macrofanaròfit; NP: nanofaneròfit; P: faneròfit; Th: teròfit; c.: caducifoli; p.: perennifoli; semic.: semicaducifoli. 
Àmer.: Amèrica; Atl.: atlàntic; Cultiv.: cultivat; Endèm.: endèmic; estèp.: estèpic; Eur.: eurosiberià (medioeuropeu); Ibero-occit.: ibero-occità; Iran.: iranià-turanià, Late-: utilitzat com a prefix, 
vol dir que l’àrea del tàxon ultrapassa secundàriament, però de manera clara, el territori considerat; Med.: mediterrani; Neotrop.: neotropical; Paleotrop.: paleotropical; Plurireg.: 
pluriregional; Pont.: pòntic; Sahar.: Sarriá; Subcosmop.: subcosmopolita; Submed.: submediterrani; Trop.: tropical. 
HIC: Hàbitat on es pot trobar, que és d’interès comunitari. * HIC d’interès prioritari. 

 

TÀXON NOM VULGAR FAMÍLIA 
FORMA 
VITAL 

COROLOGIA HIC 

GIMNOSPERMES      

Pinus pinea L. pi pinyer Pinaceae MP p. Introd.: Med. E  

ANGIOSPERMES      

Acer negundo L. negundo Aceraceae MP c. Introd.: Amèr. N 44.637+ [92A0] 

Aceras anthropophorum (L.) Aiton f. flora de l'home 
penjat 

Orchidaceae G Plurireg. (Med.-
Submed.-Atl.) 

 

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. bulbosa   Asteraceae H Med.-(Atl.) 24.226 

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. chamaepitys  herba felera Lamiaceae Th Plurireg.  

Allium ampeloprasum L.  Liliaceae G Med. 34.36 

Allium oleraceum L.  Liliaceae G Lateeur. 34.36 

Alyssum maritimum (L.) Lam. caps blancs Brassicaceae Ch Med. 24.226 

Anchusa arvensis (L.) Bieb.  Boraginaceae Th Plurireg. 87.21+ 

Apium nodiflorum (L.) Lag. subsp. nodiflorum  créixens bords Apiaceae Hydr 
(helòfit) 

Plurireg. 53.4  

Araujia sericifera Brot. miraguà Asclepiadaceae P p. Introd.: Amèr. SE  

Arctium minus Bernh. repalassa Asteraceae H (biennal) Lateeur. 37.72  

Aristolochia longa L. subsp. paucinervis (Pomel) Batt. in Batt. 
& Trab. 

aristolòquia Aristolochiaceae G Med. 44.612 [92A0] 

Aristolochia rotunda L. aristolòquia rodona Aristolochiaceae G Med. N 44.612 [92A0] 
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TÀXON NOM VULGAR FAMÍLIA 
FORMA 
VITAL 

COROLOGIA HIC 

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl subsp. 
elatius  

fromental Poaceae H  34.36 

Artemisia campestris L. subsp. glutinosa (Gay ex Bess.) Batt. 
in Batt. & Trab. 

 Asteraceae NP (Ch) Med. W 24.226 

Artemisia verlotiorum Lamotte altimira Asteraceae H Introd.: Àsia E 37.71 [6430] 

Arum italicum Mill. sarriassa Araceae G Latemed. 44.612 [92A0] 

Arundo donax L. canya Poaceae P c. (semic.) Introd.: Àsia 53.62 

Asparagus acutifolius L. esparreguera Liliaceae P (Ch) Med. 45.3121+ [9340] 

Aster pilosus Willd. celestrellat Asteraceae H Introd.: Amèr. N 37.71 [6430] 

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC.  Primulaceae Th Med. 24.226 

Avellinia michelii (Savi) Parl.  Poaceae Th Med. 34.36 

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter  Orchidaceae G Med.  

Bidens frondosa L. bident frondós Asteraceae Th Introd.: Amèr. N 24.52 

Bidens subalternans DC. bident de vinya Asteraceae Th Introd.: Neotrop. 87.21+ 

Brachypodium distachyon (L.) Beauv.  Poaceae Th Latemed. 34.5131 [6220*]  

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schultes fenàs de marge Poaceae H Med. W 34.36 

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. llistó Poaceae Ch Med. 34.511 [6220*] 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. fenàs de bosc Poaceae H Lateeur. 44.3432+ [91E0] 

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus  cua de guilla Poaceae Th Plurireg. 87.21+ 

Bromus madritensis L. blat del diable Poaceae Th Latemed. 34.81 

Bromus sterilis L. estripa-sac Poaceae Th Lateeur. 34.81 

Bromus tectorum L.  Poaceae Th Plurireg. 34.81 

Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin carbassina Cucurbitaceae H Plurireg. 31.8127+ 

Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium  corretjola gran Convolvulaceae G Plurireg. (Subcosmop.) 53.62 

Campanula erinus L.  Campanulaceae Th Med. 34.5131 [6220*]  
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TÀXON NOM VULGAR FAMÍLIA 
FORMA 
VITAL 

COROLOGIA HIC 

Campanula rapunculus L. repunxó Campanulaceae H Lateeur. 34.41 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. bosses de pastor Brassicaceae Th (H) Plurireg. 87.21+ 

Cardamine hirsuta L.  Brassicaceae Th Plurireg. 37.72  

Carduus pycnocephalus L. card Asteraceae Th (H) Latemed. 87.21+ 

Celtis australis L. lledoner Ulmaceae MP c. Plurireg.  

Centaurea aspera L. subsp. aspera  bracera Asteraceae Ch Med. NW 34.36 

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. pedrosa Valerianaceae Th Med.  

Cerastium glomeratum Thuill.  Caryophyllaceae Th Subcosmop. 87.21+ 

Cerastium semidecandrum L.  Caryophyllaceae Th Plurireg.  

Chelidonium majus L. celidònia Papaveraceae H Lateeur. 37.72  

Chondrilla juncea L. màstecs Asteraceae H Plurireg.  

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare  lloba-carda Asteraceae H Plurireg. 87.21+ 

Cistus salviifolius L. estepa borrera Cistaceae NP p. Latemed. 32.342, 24.226 

Clematis flammula L. vidiella Ranunculaceae P p. (semic.) Med. 45.3121+ [9340] 

Clematis recta L. herba bormera Ranunculaceae H Eur. 44.612 [92A0] 

Clematis vitalba L. vidalba Ranunculaceae P c. Lateeur. 31.8127+ 

Conium maculatum L. cicuta Apiaceae H (Th) Plurireg. 37.72  

Cornus sanguinea L. sanguinyol Cornaceae MP (NP) c. Lateeur. 31.8127+ 

Crassula tillaea Lest.-Garl. til·lea Crassulaceae Th Plurireg. (Med.-Atl.) 35.31+ 

Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna  arç blanc Rosaceae MP c. Lateeur. 31.891  

Crepis nicaeensis Balb. in Pers.  Asteraceae Th (H) Submed.  

Crepis sancta (L.) Bornm.  Asteraceae Th Introd.: Med.-Iran. 87.21+ 

Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill) Thell. ex Schinz 
& Keller 

 Asteraceae H Med.-Eur. 34.36 

Cuscuta campestris Yuncker cabells grocs, sedes Convolvulaceae Th Introd.: Amèr.  N 24.52 
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TÀXON NOM VULGAR FAMÍLIA 
FORMA 
VITAL 

COROLOGIA HIC 

Cyperus eragrostis Lam.  Cyperaceae H Introd.: Neotrop. 24.52 

Daphne gnidium L. matapoll Thymelaeaceae NP p. Med. 32.342 

Daucus carota L. subsp. carota  pastanaga borda Apiaceae H Plurireg. 34.36 

Dipcadi serotinum (L.) Medik. marcet Liliaceae G Med. W 24.226 

Diplotaxis erucoides (L.) DC. caps blancs Brassicaceae Th Med. 87.21+ 

Dipsacus fullonum L. subsp. fullonum  cardó Dipsacaceae H Plurireg. 87.21+ 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Aiton agulletes de bruixa Geraniaceae Th Plurireg. 87.21+ 

Erodium malacoides (L.) L'Hér. subsp. malacoides  filamaria Geraniaceae Ch (H) Latemed. 87.21+ 

Erophila verna (L.) F. Chev.  Brassicaceae Th Plurireg. 24.226 

Eryngium campestre L. panical Apiaceae G Plurireg. 34.36 

Euphorbia cyparissias L. lleteresa de fulla 
estreta 

Euphorbiaceae H Eur. 34.36 

Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia  lleterola d'hort Euphorbiaceae Th Plurireg. 87.21+ 

Euphorbia lathyris L. cagamuja Euphorbiaceae H Introd.: Àsia-Med. E 37.71 [6430] 

Euphorbia peplus L. lleterola Euphorbiaceae Th Plurireg. 34.5131 [6220*], 
35.31+ 

Filago pyramidata L. subsp. pyramidata   Asteraceae Th Plurireg.  

Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Cout. fonoll Apiaceae H Med. 34.36 

Fraxinus angustifolia Vahl subsp. angustifolia  freixe de fulla petita Oleaceae MP c. Plurireg. 44.637+ [92A0] 

Fumaria capreolata L. fumària enfiladissa Papaveraceae Th Plurireg. 87.21+ 

Galium aparine L. subsp. aparine  apalagós Rubiaceae Th Plurireg. (Eur.-Med.) 87.21+ 

Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman  Geraniaceae Th (H) Latemed. 24.226 

Glaucium flavum Crantz cascall marí Papaveraceae H Plurireg.  

Gleditsia triacanthos L. acàcia de tres 
espines 

Papilionaceae MP c. Introd.: Amèr. N 
(cultiv.) 

 

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt  Asteraceae Th Med.  
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Helianthemum guttatum (L.) Mill. esteperola Cistaceae Th Latemed. 35.31+ 

Helichrysum stoechas (L.) Moench sempreviva Asteraceae Ch Med. 24.226 

Herniaria glabra L. trencapedra  Caryophyllaceae Th (Ch) Plurireg. 24.226, 87.21+ 

Hippocrepis multisiliquosa L. subsp. ciliata (Willd.) Maire  Papilionaceae Th Med.  

Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang. margall Poaceae Th Latemed. 87.21+ 

Hypericum perforatum L. pericó Clusiaceae H Plurireg. 34.36 

Hypochoeris glabra L.  Asteraceae Th Plurireg. (Med.-Atl.) 35.31+ 

Iris foetidissima L. lliri pudent Iridaceae G Plurireg. (Med.-Atl.) 44.612 [92A0] 

Juglans regia L. noguera Juglandaceae MP c. Introd.: Submed. E  

Lactuca serriola L. enciam bord Asteraceae Th (H) Plurireg. (Med.-Eur.) 87.21+ 

Lagurus ovatus L. cua de ca Poaceae Th Med.  

Lamium amplexicaule L. subsp. amplexicaule  peu de gall Lamiaceae Th Plurireg. 87.21+ 

Lamium flexuosum Ten. ortiga blanca, ortiga 
morta 

Lamiaceae H Med. W 44.3432+ [91E0] 

Lamium hybridum Vill.  Lamiaceae Th Lateeur. 87.21+ 

Lapsana communis L. subsp. communis  làmpsana Asteraceae H Eur. 37.72  

Lemna gibba L. llentia d'aigua Lemnaceae Hydr Plurireg. 22.411 

Lemna minor L. llentia d'aigua Lemnaceae Hydr Plurireg. 22.411 

Lepidium virginicum L.  Brassicaceae Th Introd.: Àmer. N 24.226 

Leucanthemum vulgare Lam. subsp. pallens (Gay in 
Perreym.) Briq. et  Cavill. in Burnat. 

 Asteraceae H Submed. 34.36 

Ligustrum vulgare L. olivereta Oleaceae NP (MP) 
semic. 

Latesubmed. 31.8127+ 

Lilium martagon L. marcòlic Liliaceae G Eur. 44.3432+ [91E0] 

Lonicera japonica Thunb. in Murray lligabosc japonès Caprifoliaceae P semic. Introd.: Àsia E 37.71 [6430] 

Lycopus europaeus L. malrubí d'aigua Lamiaceae H Plurireg. 53.111 
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Lythrum salicaria L. salicària Lythraceae H Plurireg. 53.111 

Medicago littoralis Rhode ex Loisel. melgó Papilionaceae Th Latemed.  

Mercurialis annua L. subsp. annua  mercurial, 
melcoratge 

Euphorbiaceae Th Plurireg. 87.21+ 

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin in Komarov subsp. 
hybrida  

 Caryophyllaceae Th Plurireg. 34.5131 [6220*] 

Muscari comosum (L.) Mill. calabruixa grossa Liliaceae G Latemed.  

Muscari neglectum Guss. ex Ten. calabruixa petita Liliaceae G Plurireg.  

Myosotis arvensis (L.) Hill.  Boraginaceae H Lateeur.  

Nonea pulla (L.) DC. in Lamk. & DC.  Boraginaceae Th Latemed. 34.81 

Oenothera biennis L. subsp. suaveolens (Pers.) Rouy & Camus enotera Onagraceae H Introd.: Àmer. N 37.71 [6430] 

Ophrys sphegodes Mill. subsp. sphegodes  abellera Orchidaceae G Plurireg.  

Orobanche amethystea Thuill subsp. amethystea  frare Orobanchaceae G Plurireg.  

Oryzopsis miliacea (L.) Asch. & Graebn. subsp. miliacea  ripoll Poaceae H Med.  

Osyris alba L. ginestó Santalaceae NP p. Med. 32.21C  

Parentucellia viscosa (L.) Caruel  Scrophulariaceae Th Plurireg.  

Paspalum distichum L. gram d'aigua Poaceae G Latetrop. 24.53 [3280] 

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood  Caryophyllaceae Th Plurireg. 34.36 

Phleum arenarium L.  Poaceae Th Plurireg. (Med.-Atl.)  

Phytolacca americana L. raïm de moro Phytolacaceae H Introd.: Amèr. N 31.8127+ 

Pistacia lentiscus L. llentiscle Anacardiaceae MP p. Med. 45.3121+ [9340] 

Plantago afra L. herba pucera Plantaginaceae Th Med. 34.511 [6220*] 

Plantago albicans L. herba fam Plantaginaceae Ch Plurireg. (Med.-Sahar.) 34.37+ 

Plantago lagopus L.  Plantaginaceae Th Med. 87.21+ 

Plantago major L. plantatge de fulla 
gran 

Plantaginaceae H (Th) Plurireg. (Subcosmop.)  
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Plantago sempervirens Crantz subsp. sempervirens  plantatge de matafoc Plantaginaceae Ch Latemed. W 24.226 

Platanus orientalis L. plàtan Platanaceae MP c. Introd.: Plurireg. 83.3251+ 

Poa annua L. subsp. annua   Poaceae Th Plurireg. (Subcosmop.) 87.21+ 

Poa bulbosa L.  Poaceae H Plurireg.  

Populus alba L. arbre blanc, àlber Salicaceae MP c. Plurireg. 44.612 [92A0] 

Portulaca oleracea L. verdolaga Portulacaceae Th Subcosmop.  

Quercus ilex L. subsp. ilex  aulina, alzina Fagaceae MP p. Med. N 45.3121+ [9340] 

Ranunculus ficaria L. gatassa Ranunculaceae G Lateeur. 44.3432+ [91E0] 

Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum   Brassicaceae Th Plurireg. 87.21+ 

Reichardia picroides (L.) Roth subsp. picroides  cosconilla Asteraceae H Med.  

Reseda phyteuma L. subsp. phyteuma  pebrots de ruc Resedaceae Th Latemed. 87.21+ 

Rhamnus alaternus L. aladern Rhamnaceae MP, NP p. Med. 45.3121+ [9340] 

Rorippa sylvestris (L.) Bess. creixen silvestre Brassicaceae H Eur. 24.52, 24.53 [3280] 

Rosa canina L. gavarrera, rosa de 
pastor 

Rosaceae P c. Lateeur. 31.891  

Rosmarinus officinalis L. romaní Lamiaceae NP p. Med. 32.342 

Rubus caesius L. romegueró Rosaceae P c. Lateeur. 44.1412 [92A0] 

Rubus ulmifolius Schott romeguera, esbarzer Rosaceae P semic. Plurireg. 31.891  

Rumex crispus L. paradella crespa Polygonaceae H Plurireg. 87.21+ 

Rumex palustris Sm. paradella Polygonaceae Th, H Eur. 24.52 

Rumex roseus L. badola Polygonaceae Ch Med. SW(-NW) 42.8315 [9540] 

Salix alba L. saule, salze Salicaceae MP c. Lateeur. 44.1412 [92A0] 

Salix elaeagnos Scop. sarga Salicaceae MP c. Eur: Latesubmed. 44.122 [92A0] 

Sambucus ebulus L. èvol, saüc pudent Caprifoliaceae H Plurireg. 31.8127+ 

Sambucus nigra L. saüc Caprifoliaceae MP c. Lateeur. 31.8127+ 
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Saponaria officinalis L. herba sabonera Caryophyllaceae H Lateeur. 44.1412 [92A0]  

Saxifraga tridactylites L. subsp. tridactylites  saxífraga Saxifragaceae Th Plurireg. 24.226 

Scrophularia peregrina L.  Scrophulariaceae Th Med.  

Sedum acre L. crespinell groc Crassulaceae Ch Plurireg. (Eur.-Med.) 24.226 

Sedum album L. crespinell blanc Crassulaceae Ch Plurireg. 24.226 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau crespinell gros Crassulaceae Ch Latemed. 24.226 

Senecio inaequidens DC. seneci del Cap Asteraceae Ch Introd.: Àfrica S  

Senecio vulgaris L. xenixells, calcida vera Asteraceae Th Plurireg. (Subcosmop.) 87.21+ 

Sherardia arvensis L. rèvola borda Rubiaceae Th Plurireg.  

Sicyos angulatus L.  Cucurbitaceae Th Introd.: Àmer. N 44.1412 [92A0], 
44.612 [92A0] 

Silene latifolia Poiret subsp. latifolia  melandri Caryophyllaceae H Latemed. 87.21+ 

Silybum marianum (L.) Gaertn. card marià Asteraceae H Latemed. 87.21+ 

Solanum chenopodioides Lam.  Solanaceae NP p. Introd.: Amèr. S  

Sorghum halepense (L.) Pers. canyota Poaceae G Introd.: Paleotrop. 87.21+ 

Spartium junceum L. ginesta Papilionaceae NP (MP) Med. 34.36 

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media  morró Caryophyllaceae Th Plurireg. 87.21+ 

Tamarix africana Poiret tamariu Tamaricaceae MP c. Med. W 44.122 [92A0], 24.226 

Torilis arvensis (Huds.) Link  Apiaceae Th Plurireg. 34.36 

Tragopogon dubius Scop.  Asteraceae Th (H) Plurireg. 34.36 

Tragopogon porrifolius L. subsp. australis (Jord.) Nyman  Asteraceae H Med.  

Urtica dioica L. ortiga gran Urticaceae H Lateeur. 37.72  

Valerianella coronata (L.) DC.  Valerianaceae Th Plurireg.  

Valerianella microcarpa Loisel.  Valerianaceae Th Med. 24.226 

Valerianella pumila (L.) DC. in Lam. & DC.  Valerianaceae Th Latemed. 24.226 
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Verbascum sinuatum L.  Scrophulariaceae H Med. 34.36 

Verbena officinalis L. berbena Verbenaceae H Plurireg. 87.21+ 

Veronica arvensis L. verònica arvense Scrophulariaceae Th Plurireg.  

Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia   Scrophulariaceae Th Plurireg. 87.21+ 

Veronica polita Fries  Scrophulariaceae Th Plurireg.  

Vitis vinifera L. parra Vitaceae P c. Plurireg. 44.612 [92A0] 

Xanthium echinatum Murray subsp. italicum (Moretti) O. 
Bolòs & Vigo 

 Asteraceae Th Introd.: Amèr.  
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INVERTEBRATS 

 

ESPÈCIE NOM COMÚ FÍLUM ORDRE ABUNDÀNCIA 

 Llimoc Mollusca Stylommatophora  

Cepaea nemoralis Joanet Mollusca Stylommatophora Comú 

Helix aspersa Cargol bover Mollusca Stylommatophora Molt comú 

Theba pisana 
Cargol dels ànecs, 
cargolí 

Mollusca Stylommatophora Comú 

Potomida littoralis Cloïssa de riu Mollusca Unionoida Citada a prop 

Unio mancus  Mollusca Unionoida Citada a prop 

Anodonta anatina  Mollusca Unionoida Citada a prop 

Anodonta woodiana  Mollusca Unionoida 
Citada a prop, 
introduïda 

 Sangonera Annelida Arhynchobdellida  

 Cuc de terra Annelida Opisthopora  

  Arthropoda   

  Arthropoda   

  Arthropoda   

  Arthropoda   

  Arthropoda   

Daphnia Puça d'aigua Arthropoda Anomopoda  

  Arthropoda   

  Arthropoda   

Gammarus  Arthropoda Amphipoda  

Porcellio Porquet de Sant Antoni Arthropoda Isopoda  

Austropotamobius pallipes Cranc de riu Arthropoda Decapoda Extingit? 

Procambarus clarkii Cranc de riu americà Arthropoda Decapoda Molt comú 

  Arthropoda Collembola  

Lestes viridis  Arthropoda Odonata  

Platycnemis latipes  Arthropoda Odonata  

Coenagrion puella  Arthropoda Odonata  

Pyrrhosoma nymphula  Arthropoda Odonata  

Ischnura elegans  Arthropoda Odonata  

Aeshna mixta  Arthropoda Odonata  

Anax imperator  Arthropoda Odonata  

Crocothemis erythraea  Arthropoda Odonata  

Sympetrum fonscolombei  Arthropoda Odonata  

  Arthropoda Plecoptera  

Mantis religiosa Pregadéu Arthropoda Mantodea  

Locusta migratoria Llagosta Arthropoda Orthoptera  

Gryllotalpa gryllotalpa Grill Arthropoda Orthoptera  

Lampyris noctiluca Cuca de llum Arthropoda Coleoptera Comú 

Coccinella septumpunctata Marieta de set puntets Arthropoda Coleoptera Comú 

Cerambyx cerdo Barranyiquer del roure Arthropoda Coleoptera Escàs 

Simulium Rinxola Arthropoda Diptera Molt comuna 

  Arthropoda Diptera ? 
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  Arthropoda Diptera ? 

  Arthropoda Diptera ? 

  Arthropoda Diptera ? 

  Arthropoda Diptera ? 

Musca domestica Mosca Arthropoda Diptera Molt comuna 

  Arthropoda Trichoptera ? 

Hydropsyche  Arthropoda Trichoptera ? 

  Arthropoda Trichoptera ? 

  Arthropoda Trichoptera ? 

  Arthropoda Lepidoptera  

  Arthropoda Hymenoptera  

Polistes gallicus Vespa Arthropoda Hymenoptera  

Vespula germanica Vespa Arthropoda Hymenoptera  

Bombus terrestris Borinot Arthropoda Hymenoptera  

Apis mellifera Abella Arthropoda Hymenoptera  
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Pyrgus malvoides Hesperiidae  Comú 

Spialia sertorius Hesperiidae  Comú 

Carcharodus alceae Hesperiidae   

Carcharodus boeticus Hesperiidae   

Ochlodes venatus Hesperiidae  Comú 

Iphiclides feisthameli Papilionidae Papallona zebrada  

Papilio machaon Papilionidae Papallona reina, macaó Escàs 

Zerynthia rumina Papilionidae Pap. De les aristolòquies Escàs 

Pieris brassicae Pieridae Papallona blanca de la col Molt comú 

Pieris rapae Pieridae  Molt comú 

Pieris napi Pieridae  Molt comú 

Pontia daplidice Pieridae  Comú 

Colias crocea Pieridae  Molt comú 

Lycaena phlaeas Lycaenidae  Molt comú 

Satyrium esculi Lycaenidae  Comú 

Pseudophilotes panoptes Lycaenidae  Comú 

Lampides boeticus Lycaenidae   

Lysandra hispana Lycaenidae  Comú 

Polyommatus icarus Lycaenidae  Molt comú 

Vanessa atalanta Nymphalidae Vanessa Molt comú 

Vanessa cardui Nymphalidae  Molt comú 

Inachis io Nymphalidae Paó de dia Escàs 

Issoria lathonia Nymphalidae  Comú 

Melitaea phoebe Nymphalidae  Comú 

Mellicta deione Nymphalidae   

Melanargia lachesis Nymphalidae  Abundant 

Brintesia circe Nymphalidae   

Maniola jurtina Nymphalidae   

Pyronia cecilia Nymphalidae   

Pararge aegeria Nymphalidae   

Lasiommata megera Nymphalidae   

Lasiocampa quercus Lasiocampidae   

Macroglossum stellatarum Sphingidae Bufaforats Escàs 

Smerinthus ocellatus Sphingidae   

Hyles euphorbiae Sphingidae   

Furcula bifida Notodontidae   

Peridea anceps Notodontidae   

Stauropus fagi Notodontidae   

Pheosia tremula Notodontidae   

Arctia villica Arctiidae   
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ESPÈCIE NOM COMÚ REPR. ABUNDÀNCIA OBS. LLEI 22/2003 CNEA CFAC 
DIR. HÀB. 
92/43/CEE 

C. 
BERNA 

IUCN LR 01 

Anguilla anguilla Anguila No Escàs  - NC VU - - CR VU 

Luciobarbus graellsii Barb de l'Ebre Sí Molt comú Introduït        

Cyprinus carpio Carpa Sí Molt comú Introduït        

Squalius laietanus Bagra Sí Rar  - NC NC - - LC VU 

Pseudorasbora parva Pseudorasbora Sí Molt comú         

Scardinius erythrophthalmus Gardí Sí Comú Introduït        

Gambusia holbrooki Gambúsia ? Escàs? Introduït        

Lepomis gibbosus Sol Sí Comú Introduït        

Salaria fluviatilis Bavosa de riu No Escàs  D IE IE Annex III III LC EN 
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ESPÈCIE NOM COMÚ REPR. ABUNDÀNCIA OBS. LLEI 22/2003 CNEA 
DIR. HÀB. 
92/43/CEE 

C. 
BERNA 

IUCN LR 01 

Alytes obstetricans Tòtil Sí Escàs   D IE Annex II, IV III LC NT 

Discoglossus pictus Gripau pintat Sí Comú Introduït      NT 

Bufo bufo Gripau comú Sí Comú   D NC - III LC LC 

Epidalea calamita Gripau corredor Sí Comú   D IE Annex IV III LC LC 

Hyla meridionalis Reineta Sí Escàs Introduït D NC Annex IV III LC NT 

Pelophilax perezi Granota verda Sí Escàs   - NC Annex V III LC   

Mauremys leprosa Tortuga de rierol ? Rar   C NC Annex II, IV II NE VU 

Timon lepidus Llangardaix ocel·lat ? Rar   D IE Annex II, IV III VU LC 

Podarcis hispanica Sargantana ibèrica Sí Molt comú         

Psammodromus algirus Sargantana cuallarga Sí Comú         

Anguis fragilis Vidriol, marieta Sí Comú         

Coronella girondica Serp llisa meridional Sí Escàs         

Rhinechis scalaris Serp blanca Sí Escàs         

Malpolon monspessulanus Serp verda Sí Escàs         

Natrix natrix Serp d'aigua Sí Escàs   D IE - III LC LC 

Natrix maura Colobra escurçonera Sí Escàs   D IE - III LC LC 
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AUS 

 

ESPÈCIE NOM COMÚ REPR. ABUNDÀNCIA FENOLOGIA 
LLEI 

22/2003 
CNEA 

DIR. AUS 
RD439/90 

IUCN LR 02 ACN02 

Phalacrocorax carbo Corb marí gros No Comú Hivernant       

Nycticorax nycticorax Martinet de nit ? Escàs Estival C IE Annex I - - NT 

Bubulcus ibis Esplugabous No Comú Hivernant C IE Annex I - - NT 

Egretta garzetta Martinet blanc No Escàs Estival C IE Annex I - - NT 

Ardea cinerea Bernat pescaire No Comú Hivernant B IE Annex I - - NT 

Ardea purpurea Agró roig No Poc comú Estival B IE Annex I - - NT 

Anas platyrhynchos Ànec coll-verd Sí Molt comú Sedentari       

Pandion haliaetus Àliga pescadora No Rar De pas A IE Annex I - CR NE 

Falco tinnunculus Xoriguer comú Sí Escàs Sedentari       

Falco subbuteo Falcó mostatxut No Rar Estival C IE Annex I - NT NT 

Falco eleonorae Falcó de la reina No Escàs Estival, de pas C IE Annex I - NT NT 

Milvus migrans Milà negre No Accidental De pas C IE Annex I - NT VU 

Circaetus gallicus Àliga marcenca No Rar Estival       

Accipiter nisus Esparver No Accidental        

Buteo buteo Aligot ? Comú Sedentari i hivernant       

Alectoris rufa Perdiu roja Sí Escàs Sedentari       

Gallinula chloropus Polla d'aiga Sí Comú Sedentari       

Fulica atra Fotja No Accidental De pas       

Charadrius dubius Corriol petit Sí Escàs Estival       

Gallinago gallinago Becadell comú No Comú Hivernant i de pas - NC Annex II/0 - EN NE 

Actitis hypoleucos Xivitona No Rar De pas       

Larus michaelis Gavià de potes grogues ? Comú Sedentari       

Columba palumbus Tudó Sí Molt comú Sedentari       

Streptopelia decaocto Tòrtora turca ? Molt comú Sedentari       

Streptopelia turtur Tórtora ? Rar Estival C - Annex I - VU VU 

Cuculus canorus Cucut Sí Comú Estival       

Otus scops Xot Sí Comú Estival       



 

PLA DE GESTIÓ DE L’ILLA D’AVALL  120 
120 

ESPÈCIE NOM COMÚ REPR. ABUNDÀNCIA FENOLOGIA 
LLEI 

22/2003 
CNEA 

DIR. AUS 
RD439/90 

IUCN LR 02 ACN02 

Tyto alba Xibeca No Extingit? Sedentari       

Caprimulgus europaeus Enganyapastors Sí Rar Estival       

Apus apus Falciot negre Sí Molt comú Estival       

Alcedo atthis Blauet Sí Comú Sedentari C IE Annex I - NT VU 

Merops apiaster Abellarol Sí Comú Estival       

Upupa epops Puput Sí Rar Sedentari i estival       

Jynx torquilla Colltort Sí Rar Estival       

Picus viridis Picot verd Sí Comú Sedentari       

Dendrocopos major Picot garser gros Sí Rar Sedentari       

Dendrocopos minor Picot garser petit Sí Escàs Sedentari       

Hirundo rustica Oreneta vulgar Sí Molt comú Estival       

Delichon urbicum Oreneta cuablanca ? Rar Estival       

Galerida cristata Cogullada vulgar No Rar Sedentari       

Lullula arborea Cotoliu  Rar Hivernant       

Alauda arvensis Alosa vulgar No Rar Hivernant       

Anthus pratensis Titella No Rar Hivernant       

Motacilla cinerea Cuereta torrentera Sí Molt comú Sedentari       

Motacilla alba alba Cuereta blanca vulgar Sí Comú Sedentari i hivernant       

Troglodytes troglodytes Cargolet Sí Molt comú Sedentari       

Prunella modularis Pardal de bardissa  Comú Hivernant       

Erithacus rubecula Pit-roig Sí Molt comú Sedentari       

Luscinia megarhynchos Rossinyol Sí Molt comú Estival       

Phoenicurus ochruros Cotxa fumada  Comú Hivernant       

Saxicola rubetra Bitxac rogenc  Escàs De pas       

Saxicola torquatus Bitxac comú  Escàs Sedentari       

Turdus merula Merla Sí Molt comú Sedentari       

Turdus philomelos Tord comú Sí Comú Sedentari i hivernant       

Turdus iliacus Tord ala-roig No Rar Hivernant       

Turdus viscivorus Griva No Accidental Hivernant       

Cettia cetti Rossinyol bord Sí Molt comú Sedentari       
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LLEI 

22/2003 
CNEA 

DIR. AUS 
RD439/90 

IUCN LR 02 ACN02 

Cisticola juncidis Trist Sí Escàs? Sedentari       

Acrocephalus scirpaeus Boscarla de canyar No Rar De pas       

Hippolais polyglotta Bosqueta vulgar Sí Molt comú Estival       

Sylvia melanocephala Tallarol capnegre Sí Comú Estival       

Sylvia atricapilla Tallarol de casquet Sí Molt comú Sedentari       

Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid Sí Rar Estival i de pas       

Phylloscopus collybita Mosquiter comú Sí Comú Sedentari i hivernant       

Phylloscopus trochilus Mosquiter de passa No Rar De pas       

Regulus ignicapillus Bruel Sí Comú Sedentari       

Garrulus glandarius Gaig ? Comú Sedentari       

Pica pica Garsa Sí Molt comú Sedentari       

Corvus corone corone Cornella negra No Rar Sedentari       

Corvus corax Corb No Rar Hivernant       

Parus cristatus Mallerenga emplomallada Sí Escàs Sedentari i hivernant       

Parus caeruleus Mallerenga blava Sí Molt comú Sedentari i hivernant       

Parus major Mallerenga carbonera Sí Molt comú Sedentari i hivernant       

Aegithalos caudatus Mallerenga cuallarga Sí Comú Sedentari i hivernant       

Certhia brachydactyla Raspinell comú Sí Comú Sedentari i hivernant       

Emberiza cirlus Gratapalles ? Rar Sedentari i hivernant       

Emberiza schoeniclus Repicatalons No Rar Hivernant D IE - - VU CR 

Fringilla coelebs Pinsà comú No Comú Hivernant       

Serinus serinus Gafarró Sí Comú Sedentari       

Carduelis chloris Verdum Sí Comú Sedentari       

Carduelis carduelis Cardina Sí Comú Sedentari       

Carduelis spinus Lluer No Comú Hivernant       

Carduelis cannabina Passerell comú No Poc comú Hivernant       

Passer domesticus Pardal comú Sí Comú Sedentari       

Passer montanus Pardal xarrec Sí Comú Sedentari       

Sturnus vulgaris Estornell vulgar Sí Molt comú Sedentari i hivernant       

Oriolus oriolus Oriol Sí Comú Estival       
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MAMÍFERS 

 

ESPÈCIE NOM COMÚ REPR. ABUNDÀNCIA OBS. 
LLEI 

22/2003 
CNEA 

DIR. HÀB. 
92/43/CEE 

C. BERNA IUCN LR 02 

Erinaceus europaeus Eriçó fosc ? ?        

Crocidura russula Musaranya comuna ? ?        

Rhinolophus ferrumequinum Ratpenat de ferradura gran ? ?  C NC Annex IV II LC NE 

Pipistrellus pipistrellus Ratpenat pipistrel·la comuna ? Molt comú        

Eptesicus serotinus Ratpenat dels graners ? Comú        

Homo sapiens sapiens Home          

Vulpes vulpes Guilla ? Comú        

Mustela vison Visó americà ? ? Introduït       

Mustela putorius Turó No Extingit  - VU Annex V III LC  

Meles meles Teixó ? Escàs        

Lutra lutra Llúdria Sí Comú Reintroduïda A IE Annex II, IV II NT NT 

Genetta genetta Geneta ? Escàs Introduït       

Felis catus Gat domèstic Sí Escàs        

Sus scrofa Senglar ? Comú        

Arvicola sapidus Rata d'aigua No Extingida  - NC - - VU VU 

Microtus duodecimcostatus Talpó comú Sí Molt comú        

Apodemus sylvaticus Ratolí de bosc Sí Comú        

Mus domesticus Ratolí casolà Sí ?        

Oryctolagus cuniculus Conill Sí Comú        
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ANNEX III. Fitxes resum de les actuacions 

 

ACTUACIÓ T4.1. Plantació de bosc de ribera en herbassars ruderals humits 

Objecte 

Aforestar l’extrem nord de l’Illa d’Avall amb bosc de ribera, actualment ocupat per un 
fenassar que deriva en un herbassar ruderal humit en algunes zones. 

Any d’execució 

2013  

Referència a les actuacions del LIFE 

C3. Reforestació d’hàbitats de bosc de ribera 

C6. Restauració, manteniment i neteja periòdica 

Àmbit d’actuació 

Superfície: 23.148 m2 
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ACTUACIÓ T4.1. Plantació de bosc de ribera en herbassars ruderals humits 

Afectacions i elements limitants 

En el moment de redacció del present Pla de Gestió s’estan acabant les obres de 
canalització del Rec del Molí al nord d’aquesta àrea d’actuació. 

Aquesta actuació es troba a l’accés de l’Illa d’Avall, per aquest motiu es planteja 
realitzar-la al final del termini, per tal que no es vegi afectada per l’accés a l’hora 
d’executar la resta d’actuacions. 

Descripció de l’actuació 

Aforestació  

S’aforestarà l’àrea corresponent a l’herbassar ruderal amb àlbers (Populus alba) i/o 
freixes (Fraxinus angustifolia) a raó de 600 peus/ha. El marc de plantació no serà 
regular, sinó que es realitzarà en funció de les característiques del sòl i es buscarà la 
naturalitat en la distribució espacial.   

A la franja més propera al límit est de l’Illa amb els camps de conreu, la plantació 
inclourà espècies de matollar, per tal de densificar la vegetació i evitar l’accés 
motoritzat incontrolat. 

La plantació es realitzarà entre els mesos de gener i febrer. S’utilitzarà planta de dues 
sabes cultivada a partir de llavor i/o estaca procedents de peus del mateix riu Ter.  

Es realitzarà un reg en el moment de la plantació. 

Seguiment i manteniment 

Es realitzaran 4 regs: un immediatament després de la plantació i la resta a l’estiu. 

Es valorarà la necessitat de reposició de marres al final de l’any. 

Temporització de l’actuació 
 

2013 

  Ge Fe Ma Ab Mg Jn Jl Ag St Oc Nv Ds 

Aforestació             

Reg             

Reposició de 
marres 

            

Reg             
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ACTUACIÓ T4.1. Plantació de bosc de ribera en herbassars ruderals humits 

Pressupost 
 

Unitats Concepte Amida. Interv. 
Preu/ut. 

(€) 
Import 

(€) 

u 
Obertura mecànica de sots amb barrena 
helicoïdal de 0.5 m de diàmetre i 1 m. de 
profunditat. 

1446,750 1 0,94 1355,80 

u 
Plantació manual de Fraxinus angustifolia de 
dues sabes en contenidor de 3L 

868,050 1 3,77 3273,33 

u 
Plantació manual de Populus alba de dues 
sabes en contenidor de 3L 

578,700 1 3,77 2182,22 

u 
Reposició manual de marres de Fraxinus 

angustifolia 
520,830 1 3,98 2074,51 

u Reposició manual de marres de Populus alba 231,480 1 3,88 898,86 

m
3
 

Aigua per a reg de manteniment de 
plantacions i hidrosembres mitjançant 
cisterna de 10000 l, incloses la càrrega i 
transport des de punt d'abastiment fins el 
lloc d'ús 

72,338 4 19,13 5536,37 

 Subtotal 1    15321,09 

 13 % despeses generals    1991,74 

 6 % benefici industrial    919,27 

 Subtotal 2    18232,09 

 3% coordinació de seguretat i salut    546,96 

 Subtotal 3    18779,06 

 18 % IVA    3380,23 

 TOTAL    22159,28 
 

Agents implicats 

Consorci Alba-Ter: Contractació; Coordinació i supervisió. 

Ajuntament de Jafre 

Tots els agents implicats fan el seguiment del projecte a través de la Comissió 
Executiva TER4. 
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ACTUACIÓ T4.2. Creació de basses temporànies amb bosc de ribera 

Objecte 

Redacció d’una memòria valorada per a l’excavació de basses en un antic braç del riu i 
creació d’una zona humida temporània amb bosc de ribera 

Any d’execució 

2011  

Referència a les actuacions del LIFE 

A2. Elaboració de projectes executius de les accions de gestió proposades 

C1. Control d’espècies vegetals exòtiques invasores 

C3. Reforestació d’hàbitats de bosc de ribera 

C5. Recuperació de zones d’inundació temporal 

C6. Restauració, manteniment i neteja periòdica 

Àmbit i superfície d’actuació 

Superfície: 4.057 m2 
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ACTUACIÓ T4.2. Creació de basses temporànies amb bosc de ribera 

Afectacions i elements limitants 

No n’hi ha. 

Descripció de l’actuació 

Redacció d’una memòria valorada, en funció de les presents indicacions, per a la 
creació de tres basses temporànies, dues d’elles ubicades sobre zones actualment 
envaïdes per canyar. 

Eliminació de canyar  

Eliminació mecànica del canyar mitjançant retroexcavadora, treballant fins a una 
fondària 0,5 metres per tal d’eliminar els rizomes, previ esbrossat amb tractor amb 
braç desbrossador. 

Les restes es transportaran a abocador autoritzat.  

Creació de les basses 

S’excavaran dues basses en la zona d’eliminació del canyar i una a la zona del prat sec. 
La fondària de les basses serà variable, amb una cubeta més fonda i un perímetre de 
poca alçada, talussos de pendent molt suau i contorns sinuosos. 

Es valorarà la possibilitat d’enfondir més la bassa situada més al nord per arribar al 
nivell freàtic i garantir una bassa amb aigua temporal o permanent. 

Reforestació  

Es reforestarà amb i salze (Salix alba) al perímetre de la bassa. En segona línia es 
plantaran àlbers (Populus alba). La densitat de la plantació serà 600 peus/ha amb un 
marc de plantació irregular, en funció de les característiques del sòl i buscant la 
naturalitat en la distribució espacial.   

La plantació es realitzarà entre els mesos de gener i febrer. S’utilitzarà planta de 
planter cultivat a partir de llavor i/o estaca procedents de peus del mateix riu Ter, o bé 
planta de viver: plançó a arrel nua de dues sabes per als salzes i estaques per als àlbers.  

Es realitzarà un reg en el moment de la plantació. 

Seguiment i manteniment 

Es realitzarà un seguiment de la zona per tal de detectar rebrots de canya, ailant i falsa 
acàcia, i eliminar-los de seguida mitjançant arrencada manual o estassada. 

Es realitzaran 3 regs: un immediatament després de la plantació i dos més a l’estiu. 

Es valorarà la necessitat de reposició de marres un any després de la plantació inicial. 
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ACTUACIÓ T4.2. Creació de basses temporànies amb bosc de ribera 

Temporització de l’actuació 
 

2010 

  Ge Fe Ma Ab Mg Jn Jl Ag St Oc Nv Ds 

Memòria valorada             

 

2011 

  Ge Fe Ma Ab Mg Jn Jl Ag St Oc Nv Ds 

Eliminació del 
canyar 

            

Excavació de les 
basses 

            

 

2012 

  Ge Fe Ma Ab Mg Jn Jl Ag St Oc Nv Ds 

Reforestació             

Rec             

Arrancada de 
rebrots d’exòtiques 

            

 

2013 

  Ge Fe Ma Ab Mg Jn Jl Ag St Oc Nv Ds 

Reposició de 
marres 

            

Reg             

Arrancada de 
rebrots d’exòtiques 
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ACTUACIÓ T4.2. Creació de basses temporànies amb bosc de ribera 

Pressupost 

Unitats Concepte Amida. Interv. 
Preu/ut. 

(€) 
Import (€) 

m
3
 

Excavació del terreny fins a una fondària de 
0,5 m, amb retroexcavadora 

601,75 1 5,74 3.451,70 € 

m
3
 

Transport a planta de compostatge de 
residus vegetals especials amb una densitat 
0,75 t/m

3
 

601,75 1 38,40 23.107,20 € 

m
2
 

Desbrossada de canyes, amb tractor amb 
desbrossadora de martells 

2407 5 0,25 3.046,54 € 

m
3
 Excavació del terreny amb retroexcavadora 3308 1 5,74 18.975,02 € 

m
3
 

Aportació de sorra per al seu reaprofitament 
en planta, inclou l'import del transport 

3308 1 -7,83 -25.901,64 € 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada 
entre 0,8 i 1,5 metres, amb desbrossadora 
manual de braç amb capçal de fil o disc 

2654 1 0,38 1.008,52 € 

u 
Obertura mecànica de sots amb barrena 
helicoidal de 0,5 m de diàmetre i 1 m 

49 1 0,92 45,32 € 

u 
Plantació manual de Populus alba d'una saba 
en contenidor de 2L 

20 1 3,19 62,70 € 

u 
Plantació manual de Salix alba de d'una saba 
en contenidor de 2L 

29 1 3,17 93,46 € 

m
3
 

Aigua per a reg de manteniment de 
plantacions i hidrosembres mitjançant 
cisterna de 10000 l, incloses la càrrega i 
transport des de punt d'abastiment fins el 
lloc d'ús 

2,46 3 14,22 104,76 € 

u Reposició manual de marres de Populus alba 4 1 3,98 15,65 € 

u Reposició manual de marres de Salix alba 6 1 3,88 22,89 € 

 Subtotal 1    24.032,12 € 

 13 % despeses generals    3124,18 

 6 % benefici industrial    1441,93 

 Subtotal 2    28598,22 

 3% coordinació de seguretat i salut    857,95 

 Subtotal 3    29456,16 

 18 % IVA    5302,11 

 TOTAL    34758,27 
 

Agents implicats 

Consorci Alba-Ter: Contractació; Coordinació i supervisió. 

Ajuntament de Jafre 

Tots els agents implicats fan el seguiment del projecte a través de la Comissió 
Executiva TER4.    
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ACTUACIÓ T4.3. Control d’espècies exòtiques invasores: Acer negundo i 
potenciació del bosc de ribera 

Objecte 

Recuperar bosc autòcton de ribera en els espais envaïts per espècies exòtiques 
invasores (Acer negundo), prèvia eliminació d’aquestes 

Any d’execució 

2011  

Referència a les actuacions del LIFE 

C1. Control d’espècies vegetals exòtiques invasores 

C2. Millora forestal dels boscos al·luvials 

C6. Restauració, manteniment i neteja periòdica 

Àmbit d’actuació: 

Superfície: 59.074 m2 
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ACTUACIÓ T4.3. Control d’espècies exòtiques invasores: Acer negundo i 
potenciació del bosc de ribera 

Afectacions i elements limitants 

 

Descripció de l’actuació 

La superfície d’actuació es situa a tot el contorn de la meitat sud de l’illa. 

Eliminació de negundos  

Es realitzarà una estassada selectiva del matollar en tot l’àmbit d’actuació per tal de 
reduir competència sobre els peus d’espècies de ribera autòctones. 

Es realitzarà una tallada de selecció sobre els peus d’Acer negundo eliminant el 50% de 
la fracció cabuda coberta. S’eliminaran prioritàriament els peus femella, que es 
marcaran prèviament a l’actuació, i es mantindran els peus mascle que tinguin 
capçades desplegades i que generin condicions d’ombra. 

Temporització de l’actuació 
 

2011 

  Ge Fe Ma Ab Mg Jn Jl Ag St Oc Nv Ds 

Estassada selectiva             

Eliminació de 
negundos 

            

 

Pressupost 

Unitats Concepte Amida. Interv. 
Preu/ut. 

(€) 
Import 

(€) 

m
2
 

Tallada de peus fins assolir densitat propera 
als 600 peus/ha 

59074 1 0,07 4.254,79 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada 
entre 0,8 i 1,5 metres, amb desbrossadora 
manual de braç amb capçal de fil o disc 

59074 1 0,23 3.768,38 

 Subtotal 1    18.023,16 

 13 % despeses generals    2.343,01 

 6 % benefici industrial    1.081,39 

 Subtotal 2    21.447,56 

 3% coordinació de seguretat i salut    643,43 

 Subtotal 3    22.090,99 

 18 % IVA    3.976,38 

 TOTAL    26.067,37 
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ACTUACIÓ T4.3. Control d’espècies exòtiques invasores: Acer negundo i 
potenciació del bosc de ribera 

Agents implicats 

Consorci Alba-Ter: Contractació; Coordinació i supervisió. 

Ajuntament de Jafre 

Tots els agents implicats fan el seguiment del projecte a través de la Comissió Executiva 
TER4.    
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ACTUACIÓ T4.4. Control de vegetació exòtica invasora: ailant (Ailanthus 

altissima) 

Objecte 

Controlar una incipient taca d’ailants (Ailanthus altissima) que es troba en la part 
central de l’Illa 

Any d’execució 

2011  

Referència a les actuacions del LIFE 

C1. Control d’espècies vegetals exòtiques invasores 

C6. Restauració, manteniment i neteja periòdica 

Àmbit d’actuació 

Superfície: 1.723 m2 
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ACTUACIÓ T4.4. Control de vegetació exòtica invasora: ailant (Ailanthus 

altissima) 

Afectacions i elements limitants 

No n’hi ha 

Descripció de l’actuació 

Eliminació de l’ailant 

Eliminació de l’ailant (Ailanthus altissima) mitjançant una combinació de mètodes 
manuals i químics, depenent del port del peu. Tot i que la intervenció amb mitjans 
químics es planteja com una opció d’última elecció, es considera que en el cas 
d’aquesta espècie és la única manera de garantir una intervenció efectiva en el cas dels 
peus que ja han desenvolupat un sistema radicular potent.  

Així, s’eliminaran manualment, mitjançant una arrancada amb arrel inclosa, els peus de 
diàmetre inferior a 2 cm, i aquells de diàmetre superior que siguin susceptibles 
d’arrencada, arrel inclosa, donades les condicions del terreny o del peu. 

Els peus de diàmetre superior a 2 cm que no siguin susceptibles d’arrencada es 

tractaran amb fitocides sistèmics entre l’agost i l’octubre, essent recomanable aprofitar 

el moment de màxim vigor de la planta, o bé el moment previ a la parada vegetativa, 

quan l’arbre transporta la saba a les arrels. S’aplicarà un tractament basal als primers 

30-45 cm del tronc mitjançant injecció. Per això es perforarà el tronc amb una barrina, 

amb un angle aproximat de 45o i s’injectarà glifosat diluït amb aigua. 

Un cop els peus morts, deixant un any com a mínim des de l’aplicació dels productes i 

fora de temporada d’alt risc d’incendi, als mesos de novembre i desembre, es procedirà 

a la tala dels peus morts i el seu transport a planta de biomassa per a la seva 

revalorització. 

Seguiment i manteniment 

Es realitzarà una inspecció anual per tal de monitoritzar la zona tractada i eliminar 
manualment els possibles nous plançons mitjançant arrencada amb arrel.  
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ACTUACIÓ T4.4. Control de vegetació exòtica invasora: ailant (Ailanthus 

altissima) 

Temporització de l’actuació 

2011 

  Ge Fe Ma Ab Mg Jn Jl Ag St Oc Nv Ds 

Aplicació de fitocides             

 

2012 

  Ge Fe Ma Ab Mg Jn Jl Ag St Oc Nv Ds 

Tallada d’ailants morts             

Control i arrencada de 
plançons 

            

 

2013 

  Ge Fe Ma Ab Mg Jn Jl Ag St Oc Nv Ds 

Control i arrencada de 
plançons 

            

 

Pressupost 

Unitats Concepte Amida. Interv. 
Preu/ut. 

(€) 
Import 

(€) 

m
2
 

Aplicació d'herbicida per a l'eliminació de 
flora al·lòctona 

1723 1 0,22 375,72 

m
2
 

Control i arrencada de plançons de flora 
al·lòctona 

1723 1 0,04 75,25 

 Subtotal 1    450,97 

 13 % despeses generals    58,63 

 6 % benefici idustrial    27,06 

 Subtotal 2    536,66 

 3% coordinació de seguretat i salut    16,10 

 Subtotal 3    552,76 

 18 % IVA    99,50 

 TOTAL    652,25 
 

Agents implicats 

Consorci Alba-Ter: Contractació; Coordinació i supervisió. 

Ajuntament de Jafre 

Tots els agents implicats fan el seguiment del projecte a través de la Comissió Executiva 
TER4.    
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ACTUACIÓ T4.5. Millora forestal de l’alzinar i la freixeneda 

Objecte 

Millorar l’estat sanitari de l’alzinar i la freixeneda a la part central de l’Illa 

Any d’execució 

2013 

Referència a les actuacions del LIFE 

C2. Millora forestal dels boscos al·luvials i altres boscos d’interès 

Àmbit d’actuació 

Superfície: 11.939 m2 
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ACTUACIÓ T4.5. Millora forestal de l’alzinar i la freixeneda 

Afectacions i elements limitants 

Descripció de l’actuació 

Millora forestal de l’alzinar i la freixeneda 

S’estassarà l’àmbit d’actuació per reduir la competència sobre l’alzinar i la 
freixeneda. 

Es realitzarà una selecció de tanys de l’alzinar, deixant 2 o 3 peus per soca, per tal de 
potenciar el seu creixement i vitalitat, eliminant els tanys dominats o decrèpits. 

Tallada sanitària de restes en peu, degut als danys ocasionats per la nevada de 
l’hivern 2009-2010. 

Retirada de brancada morta i restes vegetals. 

Temporització de l’actuació 
 

2011 

  Ge Fe Ma Ab Mg Jn Jl Ag St Oc Nv Ds 

Estassada             

Millora de l’alzinar             
 

Pressupost 

Unitats Concepte Amida. Interv. 
Preu/ut. 

(€) 
Import 

(€) 

m
2
 

Aclarida de selecció amb arbrat mitjanament 
dens (400 - 800 peus/ha) 

11939 1 0,06 735,30 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada 
entre 0,8 i 1,5 metres, amb desbrossadora 
manual de braç amb capçal de fil o disc 

11939 1 0,23 2.782,62 

 Subtotal 1    3.517,92 

 13 % despeses generals    457,33 

 6 % benefici industrial    211,08 

 Subtotal 2    4.186,32 

 3% coordinació de seguretat i salut    125,59 

 Subtotal 3    4.311,91 

 18 % IVA    776,14 

 TOTAL    5.088,06 
 

Agents implicats 

Consorci Alba-Ter: Contractació; Coordinació i supervisió. 

Ajuntament de Jafre 

Tots els agents implicats fan el seguiment del projecte a través de la Comissió Executiva TER4.     
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ACTUACIÓ T4.6. Elaboració del pla d’ordenació d’accessos 

Objecte 

Redacció d’un pla d’ordenació d’accessos a l’Illa d’Avall 

Any d’execució 

2010  

Referència a les actuacions del LIFE 

C7. Ordenació dels accessos i la xarxa d’itineraris  

Àmbit i superfície d’actuació 

L’Illa d’Avall, T4. 

Afectacions i elements limitants 

 

Descripció de l’actuació 

Redacció d’un Pla d’ordenació d’accessos i de l’ús públic, que contempli: 

- Tancament de l’accés motoritzat mitjançant una tanca al camí d’accés principal 

- Enriquiment i densificació de la plantació de l’actuació T4.1 al límit est per 
assolir un efecte dissuasori al pas. 

- Habilitació d’un itinerari que recorri una mostra de les actuacions realitzades a 
l’Illa, però que mantingui bona part d’aquesta aïllada de l’accés públic. 

- Senyalització divulgativa i direccional 

Temporització de l’actuació 
 

2010 

  Ge Fe Ma Ab Mg Jn Jl Ag St Oc Nv Ds 

Memòria valorada             
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ACTUACIÓ T4.6. Elaboració del pla d’ordenació d’accessos 

Pressupost 

Unitats Concepte Amida. Interv. 
Preu/ut. 

(€) 
Import (€) 

m
2
 

Desbrossada de vegetació arbustiva d’alçada 
entre 0,8 i 1,5 metres, amb desbrossadora 
manual de braç amb capçal de fil o disc 

4537 1 0,38 1.724,06 

m
2
 

Arranjament del ferm d'un camí forestal, 
amb aportació, estesa i compactació de 
material 

2268,5 1 1,486573 3.372,29 

u 
UT Istal·lació de plafó explicatiu de l'actuació 
sobre 2 suports 

1 1 900,63 900,63 

u 
UT Istal·lació d'una barrera de pas de fusta 
basculant sobre un dels suports 

1 1 400,92 400,92 

u 
Istal·lació d'una banderola direccional de 
45×20 cm amb impressió de vinil a una cara 

13 1 142,85 1.857,05 

u 
Istal·lació d'un banc de fusta de 2,2 metres 
de longitud amb respatller 

1 1 1168,64 1.168,64 

u 
Transport i col·locació de pedres granítiques, 
entre 200 i 400 kg per obstaculitzar el trànsit 
rodat 

3 1 109,19 327,58 

u 
Transport de la senyalització d'ordenació 
d'accessos i del material per al seu muntatge 
sobre terreny 

1 1 719,88 719,88 

 Subtotal 1    10.471,05 

 13 % despeses generals    1.361,24 

 6 % benefici industrial    628,26 

 Subtotal 2    12.460,55 

 3% coordinació de seguretat i salut    373,82 

 Subtotal 3    12.834,37 

 18 % IVA    2.310,19 

 TOTAL    15.144,55 
 

Agents implicats 

Consorci Alba-Ter: Contractació; Coordinació i supervisió. 

Ajuntament de Jafre 

Tots els agents implicats fan el seguiment del projecte a través de la Comissió Executiva 
TER4.    
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ANNEX IV. Material vegetal a emprar en les plantacions 

1 Introducció 

Una de les grans dificultats a l’hora de fer una plantació de bosc de ribera és la localització 

del material vegetal adequat. L’elecció de la procedència del material forestal és de vital 

importància per assegurar un bon funcionament de la plantació.  

Per tal de disposar de material vegetal amb garanties es contactarà amb vivers de la zona 

perquè facin la recollida del material vegetal de reproducció necessari de zones properes 

autoritzades (pel Departament de Medi Ambient i Habitatge). La recol·lecció del material 

forestal de reproducció s’efectuarà la tardor de 2010. Totes la plantes a emprar hauran de 

provenir de la regió de procedència núm. 10 Litoral Català.  

Els materials forestals comercials han de complir amb els requisits exigits tant per les 

normatives europees com per les espanyoles recollides en el Real Decret 289/2003, de 7 de 

març, sobre Material Forestal de Reproducció (MFR). 

Algunes de les espècies de ribera que es plantegen emprar es troben regulades, com són:   

- Vern (Alnus glutinosa) 

- Freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia) 

- Àlber (Populus alba) 

- Om (Ulmus minor). 

Els salzes (Salix alba) no estan subjectes a regulació.  

2 Identitat del MFR i edat 

A les espècies forestals a utilitzar en la repoblació se’ls aplicarà el Real Decret 289/2003, de 7 

de març, sobre comercialització dels materials forestals de reproducció. 

El material forestal de reproducció haurà d’estar perfectament etiquetat i adequar-se al 

màxim a les condicions del territori a repoblar, amb l’acceptació per part del Director 

d’Obra. 

3 Condicions de cultiu 

El contenidor on es conreï la planta a utilitzar en la repoblació haurà de garantir les 

característiques d’antiespiralització de les arrels i d’autorepicat. 

La planta ha d’haver germinat dins el mateix contenidor i substrat, sense haver estat 

trasplantada. La mida del contenidor serà de 300 cm3. 
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4  Qualitat exterior del MFR 

Les plantes hauran de complir les següents condicions de qualitat: 

� No presentaran ferides no cicatritzades i només s’admetran les causades per la poda o 

per l’arrencat 

� No estaran totalment o parcialment dessecades 

� No tindran tiges amb fortes curvatures, ni tiges múltiples 

� No presentaran moltes guies amb gemes terminals sanes 

� No presentaran tiges múltiples 

� La ramificació haurà de ser la suficient 

� No presentaran acícules o fulles danyades 

� No presentaran desequilibri entre la part aèria i la part radical 

� No presentaran danys en el coll de l’arrel. Aquest haurà d’estar endurit de tal manera que 

oposi resistència a ser ratllat amb l’ungla 

� El sistema radical haurà d’estar ramificat equilibradament, amb nombroses arrels petites 

laterals i abundants terminacions meristemàtiques 

� Les arrels principals no presentaran signes d’espiralització ni de danys ocasionats per 

agents nocius 

� Les arrels no han de presentar indicis de rescalfament, fermentació o humitat produïts en 

el seu emmagatzematge 

� El pa de terra ha d’estar humit, la terra tindrà una compactació òptima i estarà en 

perfecta mescla amb les arrels, no desprenent-se aglomerats de terra. No presentarà 

signes de dessecació, rescalfament, d’afecció per fongs, podridura o danys causats per 

organismes nocius 

� Les plantes hauran de tenir almenys un període vegetatiu. La recol·lecció del material 

s’efectuarà la tardor de 2010 i es mantindrà al viver fins a la tardor–hivern següent (l’any 

està concretat a la descripció de les actuacions), que es quan es plantarà. 

� Al rebre les plantes del viver es farà una comprovació de la seva Qualitat.  

5  Estat sanitari 

El MFR haurà d’estar sa sense signes de malalties ni danys de caràcter biòtic, tant a la part 

aèria com en el sistema radicular. No presentarà coloracions que es puguin atribuir a 

deficiències nutricionals. 

6  Control o assaigs sobre el material forestal de reproducció 

Els controls que s’estableixen són els següents: 
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a) Control de la identitat: s’exigirà la etiqueta o document d’acompanyament acreditatiu de 

la identitat d’aquest material. 

b) Control del mètode de cultiu: es comprovarà si els contenidors, el substrat i la resta de 

prescripcions sobre aquest s’han complert. 

c) Control de l’estat fitosanitari i qualitat exterior: d’una banda s’exigirà el passaport 

fitosanitari i de l’altra es garantiran els criteris de sanitat, no contemplats en el passaport i 

els de qualitat mitjançant un mostreig. 

Per tal de determinar que el lot de plantes reuneix un 95% de qualitat total i comercial, es 

realitzarà un mostreig múltiple per atributs de manera que permeti, per a una grandària de 

mostra determinat, acceptar o refusar el lot de plantes en funció del nombre de plantes no 

conformes amb les normes. 

Per a aquest control s’utilitzarà una taula d’acceptació o de rebuig d’un lot de plantes, la 

construcció de la qual es realitzarà considerant com a lot bo aquell que no tingui més d’un 

5% de plantes defectuoses sent la seva probabilitat d’acceptació del 95%. La metodologia 

que s’exigirà en a l’operació de control serà la següent: 

� Pel que fa a la grandària de la mostra, el nombre de plantes a examinar serà variable a 

criteri del director de l’obra. Ara bé, com a mínim s’escolliran 19 plantes, ja que amb 

menys no es pot acceptar el lot, encara que sí rebutjar-lo 

� Pel que fa a l’elecció de la mostra, es seleccionarà en un primer lloc el nombre de caixes o 

safates d'on s’extrauran les plantes. Per això es començarà escollint un nombre de l’1 al 

10. Un cop determinat, s’aniran seleccionant les caixes a partir de l’escollida a l’atzar com 

origen amb el següent criteri; elecció de caixes de 10 en 10 a partir del número 

seleccionat. 

� Pel que fa a la comprovació de la qualitat de la planta, una vegada seleccionades les 

plantes es comprovarà que les mateixes compleixin les normes establertes (estat 

fitosanitari i qualitat exterior). Les plantes que no compleixin amb els criteris establerts 

s’aniran comptabilitzant. Al finalitzar l’anàlisi de la mostra es procedirà a l’acceptació o 

rebuig del lot en funció del nombre total de plantes rebutjades (segons la taula 

d’acceptació o de rebot construïda segons el criteri exposat anteriorment). Si el resultat 

del control sortís que el lot ha de ser rebutjat, abans de procedir al seu rebuig, es 

realitzarà un segon mostreig amb plantes diferents de les caixes anteriorment 

seleccionades. El resultat d’aquest segon control prevaldrà sobre el primer. 

7  Embalatge i transport del material forestal de reproducció 

L’embalatge del MFR en el transport haurà de ser rígid, ha de facilitar la circulació de l’aire i 

ha de protegir a les arrels de la insolació directa. Durant el temps que duri haurà de garantir 

la humitat del sistema radical. 
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El transport haurà de ser ràpid i s’utilitzaran vehicles tancats o coberts de manera que es 

protegeixin les plantes de la dessecació pel sol i del vent. S’exigirà que la durada d’aquest no 

excedeixi d’una setmana, mitjançant la presentació de l’albarà de sortida del planter. 

8  Recepció al bosc del MFR 

Tan bon punt el MFR arribi a la forest, s’ha de garantir que es tinguin les condicions 

ambientals necessàries per tal de que el material no perdi la seva viabilitat. Així doncs, es 

col·locaran fins al seu ús en un lloc protegit de la insolació directa, del vent i amb bones 

condicions de temperatura i d’humitat. Si no es troben llocs que compleixin aquestes 

condicions, s’haurien d’habilitar tendes o lones per a la seva protecció. Aquesta s’haurà de 

mantenir hidratada. 
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ANNEX V. Plànols 

 

- 0. Situació de l’àrea d’actuació 

- 1. Hàbitats presents a l’Illa d’Avall 

- 2. Actuacions previstes a l’Illa d’Avall 
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Actuacions a l'Illa d'Avall

ACTUACIÓ T4.1. Plantació de bosc de ribera en herbassars ruderals humits

ACTUACIÓ T4.2. Creació de basses temporànies amb bosc de ribera

ACTUACIÓ T4.3. Control de negundos i potenciació del bosc de ribera

ACTUACIÓ T4.4. Control de vegetació exòtica invasora: ailants

ACTUACIÓ T4.5. Millora forestal de l’alzinar i la freixeneda
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ANNEX VI. Annex fotogràfic 

Il·lustració 25 

 
Punt d’inici del Camí de l’Illa d’Avall, l’accés principal a la zona d’actuació, on 

s’observa un extens herbassar ruderal 

Il·lustració 26 

 
Extrem sud-est de l’Illa d’Avall, just a la corba del gran meandre que forma l’illa, i on s’observa un fort pendent. 
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Il·lustració 27 

 
Restes d’una excavació o extracció d’àrids a petita escala al 

centre de l’Illa d’Avall. 
 

Il·lustració 28 

 
Franja de canyar que separa el Ter i una estreta línia de pollancres, de l’herbassar 
ruderal que envolta l’accés principal a l’Illa d’Avall. 
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Il·lustració 29 

 
Canyar extens que envolta el Camí de l’Illa d’Avall. 

 
 

Il·lustració 30 

 

 
 Canyar situat vora el camí que ressegueix  l’Illa d’Avall d’oest a est. 
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Il·lustració 31 

 
Petita platja fluvial de grava i sorres, al sud de l’Illa d’Avall. 

 
 
 

Il·lustració 32 

 
Rodal d’alzinar jove malmès per les nevades del passat mes de març, al sud de l’Illa d’Avall. 
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Il·lustració 33 

 
Fruits vells del miraguà (Araujia sericifera), a l’extrem sud de l’Illa 

d’Avall, on és una espècie invasora molt abundant. 
 

Il·lustració 34 

 
Roderes recents de motocicleta a l’extrem est del 

circuit il·legal de MotoCross situat als sorrals del centre 
de l’Illa d’Avall. 
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Il·lustració 35 
 

 
Rodal de negundos (Acer negundo) limitant amb un fenassar al sud de l’Illa d’Avall. Aquesta espècie ocupa 

extenses àrees de la zona d’actuació, sovint ocupant el domini del freixe (Fraxinus angustifolia). 
 

Il·lustració 36 

 
Peu femella de negundo (Acer negundo) fructificat a l’estiu. 
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Il·lustració 37 

 
Restes d’una actuació inapropiada de neteja del marge fluvial al mes de juny. 

 
 

Il·lustració 38 

 
Restes d’una actuació inapropiada de neteja del marge fluvial al mes de juny. 
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Il·lustració 39 

 
Mosaic de prats secs mediterranis, brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) i pins 

pinyers (Pinus pinea) sobre els sorrals del centre de l’Illa d’Avall. 
 

Il·lustració 40 

 
Rodal d’ailants (Ailanthus altissima) al marge del camí que 

ressegueix  l’Illa d’Avall d’oest a est. 
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Il·lustració 41 
 

 
 

Canyar situat vora el camí que ressegueix  l’Illa d’Avall d’oest a est. 
 
 




