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1 Introducció 

Al llarg del riu Ter, els ecosistemes riparis han estat reduïts en superfície i s’han deteriorat 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 curs fluvial. 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 LIFE+ "Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-

Ter)" 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, Salt i Sant Gregori), 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. 
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El projecte d'ordenació d'accessos i d'itineraris correspon a les accions A.3, C.7 i C6 del 

projecte LIFE Riparia-Ter i servirà per establir els accessos a les zones d'actuació, definir el 

recorregut dels itineraris de visita, concretar els accessos a restringir i també inventariar els 

accessos ja existents. 

A més, en aquest projecte s'hi detalla la localització exacta de la senyalització de seguiment i 

la divulgativa dels valors naturals  de la zona (acció D.1). 

El lliure accés de persones, i també el trànsit rodat, és una de 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 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 l’abocament de deixalles, 

l’abandonament d’animals domèstics, la penetració a zones de vegetació vulnerable o en 

regeneració, etc. Fins i tot, en ocasions, a les riberes del riu de zones periurbanes poden 

donar-se activitats furtives nocives per a la fauna, la vegetació o la salut pública. 

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, com d’ubicar-les i regular-les 

adequadament perquè la seva afectació sigui mínima. De fet, aquesta ordenació ja es 

realitza a la zona de les Deveses i les Hortes (Salt i Girona), integrada dins de l'àrea 

metropolitana de Girona, on hi ha més de 110 000 habitants. 

Els accessos motoritzats a les zones d’actuació són els que generen 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 

aquest tram del riu això afectaria, per exemple, a la recuperació de les poblacions de Lutra 

lutra, així com a la recuperació de colònies de nidificació de diversos ardeids (Nycticorax 

nycticorax, entre d'altres). 
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Imatge 1. Mapa de situació de les zones d’actuació (Font: ICC, 2009). 

2 Objectius generals 

L’objectiu principal del projecte d’ordenació d’accessos és regular l’accessibilitat a l’espai, 

ordenant tant el trànsit rodat com el de vianants, per tal de 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. 

3 Marc legal 

La normativa que afecta la planificació realitzada és la següent: 

Normativa d’àmbit supramunicipal: 

- 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. 

Normativa d’àmbit municipal: 

- Text refós de Normes Subsidiàries de Planejament General de Sant Gregori, aprovades el 

3/11/2005. (El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Gregori es troba aprovat 
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provisionalment, pendent de l’aprovació per part de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme). 

- Revisió de les Normes subsidiàries de Planejament de Bescanó, aprovades el 

27/04/2005. (El Pla d’ordenació urbanística municipal de Bescanó es troba aprovat 

inicialment, pendent de l’aprovació per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme). 

- Pla Director de les ribes fluvials del riu Ter en els termes municipals de Sant Gregori i 

Bescanó. 

- Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Salt, aprovat per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme en sessió de 27 d’abril de 2005 i publicat al DOGC 4444 de 9/08/2005. 

- Pla especial urbanístic del sector SNU-1 de les Hortes i Deveses, Pla especial de les 

Deveses-Parc de les Terres i Aigües del Ter, aprovat per la Comissió Territorial 

d'Urbanisme de Girona, en les sessions de 15 de juliol i de 28 de gener de 2009. 

- Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric del 

municipi de Salt. 

- Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Girona, aprovat el 31/05/2002. 

- Pla Especial de protecció de les Ribes del Ter, aprovat el 07/06/1995. 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Ajuntament de Jafre per la Comissió 

Territorial d'Urbanisme de Girona, en les sessió de 21 de desembre de 2006. 

Normativa específica de protecció del medi natural 

- Llei 8/2005 de 8 de juny de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

- Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE). L’aprovació definitiva del Projecte Xarxa Natura 

2000 inclou l’espai ES512001 Riberes del Baix Ter.  

- A totes les zones incloses en el projecte 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). 

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. 
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- 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. 

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, del 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.  

Article 7  - Prohibició de circular camps a través i fora de camins i de pistes  

Els vehicles motoritzats únicament poden circular per camins o pistes aptes per a la 

circulació, d’acord amb el que estableix aquesta Llei i la normativa específica que hi sigui 

aplicable. En conseqüència, es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats camps a 

través o fora de les pistes o dels camins delimitats a aquest efecte i pels tallafocs, les vies 

forestals d’extracció de fusta i els camins ramaders, i pel llit sec i per la làmina d’aigua 

dels rius, els torrents i tota mena de corrents d’aigua.  

Article 9  -  Usos i activitats tradicionals  

Les limitacions a què es refereixen els articles 6, 7 i 8, si la normativa pròpia de l’espai no 

ho prohibeix expressament, no són aplicables a l’accés dels propietaris a llurs finques ni a 

la circulació motoritzada relacionada amb el desenvolupament de les activitats i els usos 

agrícoles, ramaders o forestals dels espais afectats o amb la prestació de serveis de 

naturalesa pública. 

4 Illa de la Pilastra (Bescanó, Salt i Sant Gregori) 

4.1 Situació  

L’illa de la Pilastra (zona d’actuació TER 1) es situa al Pla de Girona, al Gironès, entre els 

municipis de Salt, Bescanó i Sant Gregori. L’espai comprèn la totalitat de l’illa fluvial de la 

Pilastra i la riba sud adjacent del Ter i presenta una superfície de 12,62 ha.  
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4.2 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 aquestes zones d’actuació. 

L’any 2005 es va redactar el Pla Director de les ribes fluvials del riu Ter en els termes 

municipals de Bescanó i Sant Gregori, promogut pel Consorci Alba-Ter i els ajuntaments 

corresponents. Té com a principals objectius conservar els hàbitats naturals d’interès 

comunitari, potenciar la diversitat faunística i promoure un ús sostenible i respectuós del 

medi natural. 

El municipi de Sant Gregori compta amb una xarxa d’itineraris locals, dels quals dos passen 

pel camí que va paral·lel al Ter des de la confluència amb la Llémena fins a la carretera de 

l’Argeleguet. Aquests itineraris porten per nom “La ruta de les fonts” i “Itinerari fluvial a 

l’entorn del Ter”. 

El municipi de Salt compta amb el Pla Especial de les Deveses de Salt. Com es destaca en el 

document: Ordenació de l’ús públic al Parc de les Deveses de Salt, l’afluència de visitants és 

creixent i la infraestructura del Parc destinada a regular l’ús públic queda obsoleta per la 

demanda i superada per la normativa vigent. En aquest mateix document es ressenyen les 

problemàtiques detectades a les quals cal trobar solució com el trànsit de vehicles massa 

ràpid, l’aparcament fora de zones autoritzades o la manca d’aparcaments per a bicicletes, 

problemes que s’han anat solucionant des de l’Ajuntament de Salt seguint les directrius del 

Pla.  

També apareixen problemàtiques associades al model de lleure predominant a l’espai com 

són l’elevat desconeixement del valor ecològic de l’indret (i les conductes incíviques) malgrat 

els esforços que s’han dut i es duen a terme per recuperar-lo. També fa menció a la 

freqüentació de zones sensibles sense criteri.  

D’altra banda, en el municipi de Bescanó s’ha aprovat recentment el Pla Especial que 

proposa la protecció dels espais naturals riberencs, a través diferents disposicions 

(ordenació d’usos i accessos, etc.).  

Destaca la presència senyalitzada de la Ruta del Carrilet Olot-Girona, una de les rutes 

establides pel Consorci Vies Verdes de Girona que passa per l’àmbit d’aplicació del Pla. 
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4.3 Objectius 

L’objectiu del projecte d’ordenació d’accessos és regular l’accessibilitat a l’espai, ordenant 

tant el tràfic rodat com el de vianants, per tal de canalitzar la freqüentació a les diferents 

zones i protegir aquells espais més vulnerables. Alhora, els itineraris resultants permeten la 

divulgació dels valors naturals de l’espai i de les actuacions de millora del present projecte. 

Aquest objectiu genèric es desglossa en els següents objectius secundaris: 

• Inventariar la xarxa de camins existent, i delimitar en quins cal restringir l’accés i 

quins formaran part de la xarxa d’itineraris. 

• Habilitar un itinerari i un observatori amb finalitats divulgatives, que permetin la 

interpretació del paisatge riberenc i la seva fauna i flora, a més de donar a conèixer 

algunes de les actuacions de millora forestal del present projecte LIFE+. 

• Assegurar la compatibilitat de l’ordenació amb els planejaments urbanístics 

municipals vigents i amb la protecció i conservació dels hàbitats d’interès comunitari. 

• Determinar la ubicació i tipologia de la senyalització direccional i divulgativa així com 

de les barreres que es col·loquin per a la restricció del pas de vehicles motoritzats, 

seguint les recomanacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

4.4 Estat actual de l’accessibilitat 

A la zona s’hi pot arribar per l’est pel camí ral d’Amer al tram inclòs en la Via Verda de la 

Ruta del Carrilet, que comunica l’espai amb el Parc de les Deveses de Salt i per on es pot 

accedir a peu o en bicicleta, ja que actualment l’accés motoritzat està restringit. Des del 

poble de Bescanó hi ha l’entrada sud a l’Illa per la resclosa de la Pilastra, que enllaça amb la 

carretera N-141. Aquest camí intercepta la Via Verda i el braç sud del Ter, on actualment 

l’accés és lliure i es pot accedir i creuar l’Illa de la Pilastra, tant a peu i en bicicleta, com en 

vehicle motoritzat. 

El camí principal que creua l’illa es deriva en nombrosos corriols desordenats, mantenint 

sempre la via principal que mitjançant un gual de formigó, creua el braç nord del Ter a l’illa 

(el més confinat i per on hi passa menys aigua) i comunica amb el poble de Sant Gregori a 

través de la Carretera de l’Argelaguet.  
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Imatge 2. Mapa topogràfic de l'Illa de la Pilastra (Font: ICC, 2009). 

 

La densa xarxa de corriols que recorren l’illa i el pas proper de la Ruta del Carrilet, molt 

freqüentada per ciclistes, fa que la zona sigui accessible en la seva totalitat, especialment si 

es té en compte el continu de vehicles que utilitzen el gual del riu per travessar de Bescanó a 

Sant Gregori. Aquest pas no és transitable segons la normativa vigent però el seu ús és 

tradicional i conegut i només queda inutilitzat en moments d’avinguda o en períodes de 

cabal generós. Per altra banda, les zones més allunyades de l’accés principal a l’illa i cobertes 

de vegetació són de difícil accés, com és el cas del seu extrem oest. Tot i així, hi ha una 

elevada freqüentació de l’espai, molt desordenada, i durant els mesos d’estiu apareixen gran 

quantitat de petits corriols que malmeten el sotabosc dels boscos de ribera i afavoreixen la 

colonització d’espècies exòtiques. 

Actualment es poden distingir dos nivells d’accés a la zona: 

- Accés incontrolat: és freqüent el pas per la Pilastra tant de vehicles a motor com de 

caminants i ciclistes, utilitzant generalment el camí d’accés principal que comunica els 

termes de Bescanó i Sant Gregori. Hi ha un tram de Via Verda de circulació compartida 

entre vianants i ciclistes i vehicles de motor situat entre l’accés a la N-141 i l’inici de la 

pista d’eslàlom per a la pràctica del piragüisme.  
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Accés restringit a vehicles de motor: només hi circulen vianants o ciclistes i el pas motoritzat 

està prohibit excepte serveis i vehicles autoritzats. Es dóna a partir de la pista d’eslàlom, dins 

del terme municipal de Salt.0 

Ara com ara no existeix a la zona una ordenació de l’afluència de vehicles als termes de 

Bescanó i Sant Gregori, els quals circulen i aparquen per arreu, fins i tot quan circulen cabals 

abundants (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 3. Mapa topogràfic de l'Illa de la Pilastra (Font: ICC, 2009). 

 

Existeix la següent senyalització a la zona: 

• Senyalització de Vies Verdes (Ruta del Carrilet): senyals direccionals, informatives 

amb senyals de circulació incloses. També inclou senyals de circulació de perill i de 

limitació de la velocitat màxima. Ubicades a tot el traçat del carril bici. 

• Senyals direccionals de Rutes de Catalunya. 

• Senyals de divulgació o de foment del civisme de l’Ajuntament de Salt. 

• Senyals de zona de seguretat del  terme municipal de Salt. 

• Plafó de  benvinguda al terme municipal de Bescanó. 

• Plafó  informatiu d’activitats i competicions de piragüisme. 

• Balisa i senyals de prohibició a l’accés motoritzat a l’entrada al terme municipal de 

Salt. 
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Imatge 4. Senyals de Vies Verdes, Rutes de Catalunya. 

Imatge 5. Senyals de Vies Verdes, Rutes de Catalunya i de zona de seguretat a l’accés principal a l’Illa de la 

Pilastra des de Bescanó. 

També cal dir que algunes senyals es troben malmeses o pintades amb graffitis, per la qual 

cosa és imprescindible realitzar un manteniment periòdic dels elements de senyalització. 

 

Imatge 6. Senyal de foment del civisme pintada amb graffitis a l’entrada de la Via Verda al terme municipal de 

Salt. 

Al sud-est de l’illa, es contempla la creació d’un camí paral·lel al riu (que actualment ja 

existeix però de petites dimensions i marcadament discontinu), que servirà de suport al 

mirador de la pista d’eslàlom per a la pràctica del piragüisme. 
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Actualment hi ha un projecte per regular i condicionar l’activitat de piragüisme que es troba 

en fase d’aprovació. 

4.5 Hàbitats i valors naturals destacables 

l'Illa de la Pilastra inclou una notòria diversitat d’hàbitats fluvials, entre els quals cal destacar 

com a prioritaris els de boscos de ribera d'Alnus glutinosa (91E0*), els boscos en galeria de 

Salix alba i Populus alba (92A0), les llacunes temporals mediterrànies (3170*) i les zones 

subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea (6220*). La recuperació 

d'aquests hàbitats, especialment dels tres primers esmentats centra una gran part de les 

tasques proposades dins del projecte Riparia-Ter i constitueix un dels seus objectius clau.  

Els principals hàbitats que s’hi pot trobar són:  

- Comunitats obertes de llonja (Andryala ragusina) i cascall marí (Glaucium flavum) de 

rambles i rieres de terra baixa (3250). Dins les aigües corrents del Ter, en els codolars 

fluvials, que en moments d’avinguda queden despoblats de vegetació, i en èpoques 

d’estabilitat allotgen aquestes comunitats. 

- Fangars fluvials de vores de riu, amb gespes nitròfiles de Polypogon viridis, Paspalum 

distichum i P. vaginatum (3280) entre d’altres. Estan en zones més arrecerades del corrent i 

d’acumulació de sediment.  

- Poblaments de balques en les zones d’aigües més calmades del nord de la cua de l’Illa de la 

Pilastra, dominades per Typha latifolia i Typha angustifolia. 

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

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

nasturtium-aquaticum), comuns en zones someres, també del braç nord del riu. 

- Poblaments natants de llenties d’aigua (Lemna minor) i falguera americana d’aigua (Azolla 

filiculoides), espècie invasora que es veu molt afavorida pels períodes de poc cabal del riu, a 

sota de la resclosa nord, on s’embassa l’aigua i la circulació és molt lenta i amb una certa 

eutròfia. 

- Canyars (dominats per la canya, Arundo donax) de forma esparsa, i un de més extensió al 

marge del braç sud del riu, vora l’extrem de la resclosa. 

- Sargar de terra baixa (92A0), que forma una primera línia paral·lela al curs del riu. 

- Salzeda (92A0), dominant en el bosc de ribera que hi ha al braç nord de riu, 
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- Verneda amb ortiga morta (Lamium flexuosum) de terra baixa (92A0*), especialment 

present a l’extrem nord-est de l’illa. 

- Albereda amb lliri pudent (Iris foetidissima), pròpies del territori ruscínic i dels Prepirineus 

centrals. En les zones elevades amb sòls més profunds n'apareixen clapes. 

- Saücars (bosquines de Sambucus nigra, higròfiles i subnitròfiles), es poden localitzar en 

determinats punts al voltant del riu i de les zones inundables. 

- Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia) i esbarzer (Rubus ulmifolius), de terra baixa (i de 

l’estatge montà) són abundant. 

- Avellanoses, n’hi ha una d’interessant a la zona sud-oest. 

De forma localitzada apareixen al centre de l’illa importants clapes d’altres formacions 

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

purpurocaeruleum), dominada per l’om (Ulmus minor).  

Apareix puntualment la freixeneda de terra baixa (92A0), formada principalment per freixe 

de fulla estreta (Fraxinus angustifolia) i pollancres (Populus nigra) 

Els principals hàbitats d’ambients mediterranis que s'hi pot trobar són: 

- Matollars dominats per ginestó (Osyris alba), de les contrades mediterrànies càlides. 

- Argelagars (matollars de Genista scorpius), calcícoles, de terra baixa i de la muntanya 

mitjana. 

- 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. 

- Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) amb teròfits, calcícoles, de terra baixa. 

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

acidòfiles, de la terra baixa catalana. 

- Alzinars amb roures (Quercus faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de l’estatge 

submontà. 

- Comunitats ruderals de terra baixa. 

- Plantacions de pollancres (Populus spp.). 
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- Plantacions de plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i d’altres arbres planifolis de 

sòls humits. 

El present Projecte d’Ordenació proposa concentrar l’ús públic en els llocs que ja estan 

habilitats per acollir-lo, com és el cas del mirador de la pista d’eslàlom per a la pràctica del 

piragüisme i la vora el Camí Ral d’Amer i l’accés a la Ruta del Carrilet, ja que són punts 

estratègics o d’entrada de vianants a les zones d’actuació. D’aquesta manera es pot desviar 

l’atenció de zones naturals més sensibles com són les basses i els còrrecs als antics braços 

del Ter i la pròpia riba del riu. Per altra banda, s’habilitarà un nou itinerari senyalitzat a l’oest 

de l’illa que arribarà a un aguait de fauna. Es tracta d’una zona molt emboscada i plena de 

corriols i passos marginals, on cal concentrar el pas dels visitants en una sola via, evitant el 

trepig a les comunitats més sensibles com la omeda (92A0) i la verneda (91E0*) que hi són 

molt properes. Aquest itinerari  tindrà una funció divulgativa dels valors naturals de l’espai i 

del projecte LIFE+. 

Cal minimitzar l’accés del públic general a les zones més ben conservades i evitar l’efecte del 

trepig al sotabosc dels boscos de ribera d’Alnus glutinosa (91E0*), els boscos en galeria de 

Salix alba i Populus alba (92A0) així com a les basses que hi trobem associades. També s’hi 

poden incloure les zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea 

(6220*), ja que aquests últims presenten una superfície molt minsa a l’espai i es poden 

degradar amb facilitat. 

4.6 Descripció de la proposta d’ordenació 

L’accés als espais naturals fluvials s’ha realitzat de manera tradicional per part dels pobles 

riberencs del Ter, i la zona d’actuació n’és un bon exemple. Cal continuar amb aquesta 

pràctica però de manera ordenada, ja que el fet d’afavorir l’accés al medi natural representa 

l’equilibri entre els beneficis de divulgació i sensibilització dels seus usuaris, i els perjudicis 

que se’n deriven de l’excés de freqüentació. 

La proposta d’ordenació contempla l’accés a l’Illa de la Pilastra únicament pel camí principal, 

a peu i en bicicleta i també als vehicles autoritzats. Aquest camí d’uns 3,5 a 5,5 m d’amplada 

i 430 m de longitud té un traçat irregular amb abundants sotracs i algunes pedres que 

afloren en diferents punts del mateix, fent difícil l’accés de molts vehicles tret dels 4x4.  

La restricció d’accés a l’Illa serà per als vehicles a motor en general però els veïns afectats 

que ho sol·licitin podran disposar d’una acreditació/distintiu (com actualment es fa a Salt). 

La concessió i expedició de les autoritzacions especials de pas aniran a càrrec dels respectius 

ajuntaments (Sant Gregori i Bescanó), compromesos amb els objectius del Projecte. 

Eventualment, amb caràcter excepcional, també hi podran circular vehicles d’urgències, 
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bombers, policia, ambulàncies o altres serveis quan aquests estiguin desenvolupant llur 

funció.  

Per limitar l’accés es col·locarà una barrera de fusta abans del riu a cadascun dels dos passos 

pels quals s’accedeix a l’Illa pel seu camí principal. Aquest mateix camí serà el que permetrà 

l’accés amb bicicleta i a peu i s’aprofitarà per a poder portar a terme tasques de divulgació, 

sensibilització i també manteniment. Es col·locarà tanmateix, un plafó informatiu i una 

senyal de circulació prohibida als dos punts d’entrada a l’illa. 

Pel que fa a la resta de camins s’instal·laran elements que delimitin la zona de pas, per 

desincentivar la sortida de ciclistes o vianants del mateix i accedir a zones més sensibles. La 

tècnica a emprar variarà en funció de les característiques de l’entorn, però bàsicament 

s’optarà per la col·locació de grans pedres obstaculitzant el pas a tots els camins secundaris 

fora del traçat del camí principal, i sempre de manera els materials quedin el màxim 

d’integrants possible a l’entorn. 

S’habilitarà un sender i un aguait al sector oest de l’Illa de la Pilastra que tindrà les funcions 

de canalització del flux de visitants per una sola via, divulgació dels valors naturals de l’espai 

i difusió del projecte LIFE+ i algunes de les actuacions que s’executaran a la zona. 

4.7 Descripció de les actuacions 

La col·locació de barreres es farà amb barreres de fusta unides per ferramentes metàl·liques 

de 5 m de longitud i 1 m d’alçada, i es situaran abans de creuar el braç corresponent del riu. 

La primera barrera, a l’accés sud de l’illa, es col·locarà abans d’arribar a l’aigua, al punt més 

alt possible sense deixar que els cotxes la puguin sortejar pels costats. Al braç nord es situarà 

la barrera abans d’entrar al gual de formigó venint de Sant Gregori, utilitzant les mateixes 

condicions que l’altra 

Es realitzarà un arranjament del ferm del camí principal de 340 metres, que creua la pilastra 

per habilitar-lo com a via d’accés restringit oberta al pas de vianants i bicicletes. 

Actualment l’amplada del camí és variable. Amb l’arranjament del ferm es deixarà una 

amplada homogènia de 3,5 metres en tot el recorregut. L’accés motoritzat a tots els camins 

secundaris s’obstruirà mitjançant la col·locació de dotze pedres de com a mínim 90x70x60 

cm i distanciades 1,5 m entre elles.   

S’aportarà sauló que s’escamparà i s’explanarà amb motonivelladora i posteriorment es 

compactarà amb l’aportació d’aigua. Previament a l’aportació de sauló s’eliminaran les 

basses existents realitzant un escarificat del terreny amb la mateixa motonivelladora. 
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Actuació d’habilitació d’un sender i un aguait a l’Illa de la Pilastra 

Situació: sector oest de La Pilastra 

Descripció: 

Es reobrirà un accés a l’extrem oest de l’Illa de la Pilastra i s’ubicarà un aguait sobre el riu 

Ter. L’itinerari  tindrà 271 m de longitud des del camí de servei principal de l’Illa fins a 

l’aguait i 1 m d’amplada. El traçat exacte de l’itinerari es situarà amb molta cura sobre el 

terreny, evitant malmetre els rodals propers d’omeda i prioritzant el seu pas sobre zones 

dominades per la bardissa. S’equiparà amb una banderola direccional al trencant de l’accés 

principal que indicarà la direcció a l’Aguait de la Pilastra.  

 

Imatge 7. Ubicació de l’itinerari de l’Illa de La Pilastra i l’aguait al seu extrem oest. 

L’aguait serà semi-obert, construït amb fusta tractada de pi de flandes, amb unes mides de 

2,5x1,5x2,5 m. Serà tancat pels laterals nord i oest, amb dues obertures per a l’observació; 

una obertura al frontal nord de 1,5 m d’amplada i 40 cm d’alt i una obertura oest de 1 m 

d’amplada i 40 cm d’alçada. La plataforma de l’aguait comptarà amb un banc d’una peça i 

estarà envoltada per una barana a tot el perímetre obert. L’accés a es situarà a l’est, 

mitjançant una escala de 1 m d’ample amb barana a ambdós costats. 

Dins l’aguait, s’instal·larà un banc per a la observació de fauna i, sobre la obertura 

d’observació, es situarà un plafó per a la interpretació del paisatge i la fauna i flora presents 

a l’espai. En aquest plafó constaran, il·lustrats i breument descrits, alguns dels elements més 



 

PROJECTE D’ORDENACIÓ D’ACCESSOS I D'ITINERARIS  21 

representatius de fauna i flora dels hàbitats que es poden observar a la zona. El plafó tindrà 

un disseny atractiu i visual, i haurà de contenir algunes de les espècies següents: 

- Bernat pescaire (Ardea cinerea) 

- Blauet (Alcedo atthis) 

- Ànec coll-verd (Anas platyrrhynchos) 

- Tudó (Columba palumbus) 

- Aligot (Buteo buteo) 

- Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 

- Rossinyol bord (Cettia cetti) 

- Merla (Turdus merula) 

- Llúdriga (Lutra lutra) 

- Visó americà (Mustela vison) 

- Senglar (Sus scrofa) 

- Reineta (Hyla meridionalis) 

- Granota verda (Pelophilax perezi) 

- Serp de collaret (Natrix natrix) 

- Libèlula (Calopteryx splendens) 

- Papallona tornasolada (Apatura ilia) 

- Vern (Alnus glutinosa) 

- Salze (Salix alba) 

- Balca (Typha latifolia, T. angustifolia) 

- Àlber (Populus alba) 

L’aguait serà voladís i s’alçarà 1,5 m respecte el terra, de manera que la base dels seus pilars 

reposarà a la cota de 94,7 m,  situada en el límit superior de la riuada corresponent a 100 

anys de període de retorn, per tal de no obstaculitzar les crescudes ordinàries del riu.  Per a 

la seva fixació, l’aguait s’ancorarà sobre pilars de fusta cimentats a una fondària de 1,5 m a 

terra aproximadament. 

Per a la construcció de l’aguait s’utilitzarà com a accés el traçat del futur itinerari, que 

després es restaurarà amb 1 m d’amplada definitiva del sender.  

Abans de la col·locació de l’aguait, es realitzarà una estassada de la vegetació, principalment 

bardissa, i s’eliminaran mitjançant injecció i tala posterior, dos peus de negundo (Acer 

negundo) situats al seu costat oest, que obstaculitzen la visió del paisatge riberenc. Es 

preveu que la ràpida regeneració de la vegetació al voltant de l’aguait després de la seva 

instal·lació, integri la infraestructura. 

Senyalització 

S’instal·laran dos plafons explicatius del projecte, seguint les intruccions 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. 
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També s’instal·larà un senyal de trànsit indicant que el camí no te sortida a la conexió del 

camí principal amb el camí que condueix cap a la carretera de l’Argelaguet, per damunt del 

marge nord del riu. 

Els dos plafons explicatius, tindran les següents característiques (segons el Manual de 

senyalització del Departament de Medi Ambient i Habitatge):  

Text: 

L’illa de la Pilastra 

Les illes fluvials del Ter són un testimoni de l’antiga dinàmica natural del riu. 

Antigament el traçat del Ter canviava cada cop que hi havia una gran riuada, i era 

llavors quan s’obrien nous braços de riu i s’abandonaven d’altres, canviant fins i tot el 

curs del canal principal i formant en el procés extenses àrees d’aiguamolls i basses així 

com platges, codolars i illes fluvials, tots ells elements de gran valor natural i paisatgístic 

que han anat desapareixent a causa de la regulació del cabal del riu per part dels 

embassaments i de l’intensa activitat humana al segle XX.  

Els valors naturals 

Dins l’illa podem trobar diferents formacions del bosc de ribera, algunes de les quals 

són hàbitats d’interès comunitari com l’albereda, la salzeda, la freixeneda, la omeda i 

especialment la verneda, considerada hàbitat prioritari. Aquests boscos tenen un alt 

valor ecològic i estan en greu regressió a tota Europa i per això és tan important 

conservar i millorar els que encara queden.  

Actualment, un dels principals problemes d’aquests boscos és la proliferació d’espècies 

exòtiques invasores com la robínia (Robinia pseudoacacia), el negundo (Acer negundo) 

o l’ailant (Ailanthus altissima), arbres ornamentals que tots hem vist a rambles i parcs 

que a la natura ocupen l’espai de les plantes autòctones, reduint la biodiversitat del 

nostre patrimoni natural. 

L’itinerari 

L’itinerari de la Pilastra permet copsar els diferents tipus d’hàbitats presents a l’Illa, així 

com algunes de les actuacions executades durant el projecte LIFE Riparia-Ter. 

El Projecte Life Riparia-Ter 

L’illa de la Pilastra és un dels quatre espais del riu Ter en què s’ha desenvolupat el 

projecte Life Riparia-Ter amb l’objectiu de recuperar i millorar l’estat dels hàbitats de 

ribera protegits propis de la zona.  



 

PROJECTE D’ORDENACIÓ D’ACCESSOS I D'ITINERARIS  23 

El projecte compta amb fons europeus per executar les actuacions de recuperació 

proposades, que inclouen la millora forestal de les vernedes i alberedes existents, el 

control d’espècies exòtiques invasores i la plantació de bosc de ribera autòcton en el 

seu lloc. 

 
Mides: 1 350 x 1 350 mm 
Color de la planxa: 

Pantone 344 C – pintura de fons de la placa 
Pantone 347 C – Vinil: ASPC, ref. Pantone 347 C 

Tipografia dels textos:  
Títols o destacats: Helvètica 75 
Textos: Helvètica 55 

Composició: caixa de text a l’esquerra. 
Pictogrames: Manual tècnic de senyalització d’espais naturals del DMAH 
Logos: en línia horitzontal inferior, segons manual de senyalització d’espais naturals 
del DMAH. 
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ILLA DE LA PILASTRA         LIFE+  Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter 
 

L’illa de la Pilastra 
Les illes fluvials del Ter són un testimoni de l’antiga dinàmica natural del 
riu. Antigament el traçat del Ter canviava cada cop que hi havia una gran 
riuada, i era llavors quan s’obrien nous braços de riu i s’abandonaven 
d’altres, canviant fins i tot el curs del canal principal i formant en el 
procés extenses àrees d’aiguamolls i basses així com platges, codolars i 
illes fluvials, tots ells elements de gran valor natural i paisatgístic que han 
anat desapareixent a causa de la regulació del cabal del riu per part dels 
embassaments i de l’intensa activitat humana al segle XX.  
 
Els valors naturals 
Dins l’illa podem trobar diferents formacions del bosc de ribera, algunes 
de les quals són hàbitats d’interès comunitari com l’albereda, la salzeda, 
la freixeneda, la omeda i especialment la verneda, considerada hàbitat 
prioritari. Aquests boscos tenen un alt valor ecològic i estan en greu 
regressió a tota Europa i per això és tan important conservar i millorar els 
que encara queden.  
 
Actualment, un dels principals problemes d’aquests boscos és la 
proliferació d’espècies exòtiques invasores com la robínia (Robinia 

pseudoacacia), el negundo (Acer negundo) o l’ailant (Ailanthus altissima), 
arbres ornamentals que tots hem vist a rambles i parcs que a la natura 
ocupen l’espai de les plantes autòctones, reduint la biodiversitat del 
nostre patrimoni natural. 
L’itinerari 
L’itinerari de la Pilastra permet copsar els diferents tipus d’hàbitats 
presents a l’Illa, així com algunes de les actuacions executades durant el 
projecte Life Riparia-Ter. 
 
El Projecte Life Riparia-Ter 
L’illa de la Pilastra és un dels quatre espais del riu Ter en què s’ha 
desenvolupat el projecte Life Riparia-Ter amb l’objectiu de recuperar i 
millorar l’estat dels hàbitats de ribera protegits propis de la zona.  
El projecte compta amb fons europeus per executar les actuacions de 
recuperació proposades, que inclouen la millora forestal de les vernedes i 
alberedes existents, el control d’espècies exòtiques invasores i la 
plantació de bosc de ribera autòcton en el seu lloc. 

Il�lustracions 

boscos de 

ribera 

autòctons i 

espècies 
autòctones 

 

Il�lustracions 

espècies 

exòtiques 
invasores 

 

 

Mapa topogràfic amb els hàbitats 
d’interès i l’itinerari 
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5 Les Deveses i les Hortes (Salt i Girona) 

5.1 Situació 

La zona TER 2 està situada a Catalunya, l’extrem nord-est de la Península Ibèrica, dins la 

comarca del Gironès i concretament al Pla de Girona, al nord de la depressió de la Selva. La 

zona abasta una àmplia superfície contínua dels municipis de Girona  i majoritàriament Salt, 

d’una superfície de 66,74 ha., dintre del conegut Parc de les Deveses de Salt i a l’extrem 

oriental de les Hortes de Santa Eugènia. 

Es tracta, en la seva majoria, de zones de domini públic hidràulic atermenat i espai Xarxa 

Natura 2000, la gestió dels quals es realitza des dels respectius ajuntaments o de finques 

adquirides per l'ajuntament de Girona, que recentment ha executat un projecte de 

recuperació de llacunes permanents a l’extrem oriental de la zona d’actuació. 

És un espai fortament influenciat pel curs del riu Ter i les seves riuades estacionals, així com 

dels seus afluents, el Llémena, el Marroc, la Maçana i la Riera d’en Mus, on s'observa un 

mosaic molt divers de formacions de ribera, en estats diferents de conservació, antics llits 

del riu Ter, nombroses llacunes temporals i permanents i prats secs entre d’altres.  

5.2 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 aquestes zones d’actuació. 

L’any 2005 es va redactar el Pla Director de les ribes fluvials del riu Ter en els termes 

municipals de Bescanó i Sant Gregori, promogut pel Consorci Alba-Ter i els ajuntaments 

corresponents. Té com a principals objectius conservar els hàbitats naturals d’interès 

comunitari, potenciar la diversitat faunística i promoure un ús sostenible i respectuós del 

medi natural. 

El municipi de Salt compta amb el Pla Especial de les Deveses de Salt. Com es destaca en el 

document ‘Ordenació de l’ús públic al Parc de les Deveses de Salt’, l’afluència de visitants és 

creixent i la infraestructura del Parc destinada a regular l’ús públic queda obsoleta per la 

demanda i superada per la normativa vigent. En aquest mateix document es ressenyen les 

problemàtiques detectades a les quals cal trobar solució com el trànsit de vehicles massa 

ràpid, l’aparcament fora de zones autoritzades o la manca d’aparcaments per a bicicletes, 

problemes que s’han anat solucionant des de l’Ajuntament de Salt seguint les directrius del 

Pla, restringint la circulació de vehicles a motor, senyalitzant i tancant els accessos al Parc de 

les Deveses durant la nit per evitar activitats marginals.  



 

PROJECTE D’ORDENACIÓ D’ACCESSOS I D'ITINERARIS  25 

També apareixen problemàtiques associades al model de lleure predominant a l’espai com 

són l’elevat desconeixement del valor ecològic de l’indret (i les conductes incíviques) malgrat 

els esforços que s’han dut i es duen a terme a través de l’Ajuntament i les entitats 

naturalistes locals per recuperar-lo. També fa menció a la freqüentació de zones sensibles 

sense criteri, i en aquest sentit s’ha eliminat des de l’Ajuntament de Salt alguns camins que 

passaven per zones sensibles com el camí del Còrrec de la Bassa de les Cigonyes, i s’ha 

eliminat el també el traçat d’un antic circuit il·legal de MotoCross al  Camp de l’Illa. 

El Pla contempla la creació de l’àrea d’acollida del Pla dels Socs, realitzada els darrers anys, 

fet que ha implicat el manteniment de la funció de concentració de les visites tot 

senyalitzant l’entorn i explicant els valors dels elements d’interès, oferint la possibilitat 

d’efectuar visites auto-guiades al Parc. 

Per altra part, cal fer menció especial als esforços històrics que des del poble de Salt 

(Ajuntament, entitats naturalistes, associacions de veïns i particulars) s’han fet per protegir i 

millorar les Deveses de Salt i l’entorn del riu Ter, per exemple és el primer municipi de 

Girona que es va declarar íntegrament zona de seguretat i per tant no apte per la caça. Salt 

compta també amb una llarga tradició d’ús de l’espai riberenc i s’hi han realitzat actuacions 

de tot tipus, com ara plantacions d’arbres, construcció d’observatoris a la Bassa dels Ànecs i 

la Bassa de les Cigonyes i controls puntuals de plantes invasores entre d’altres. 

Aquest any 2010, s’executarà a les Deveses de Salt un projecte d’itineraris finançat pel FEIL 

(Fons Estatals d’Inversió Local). El projecte inclou l’adequació i senyalització de 4 itineraris 

pedagògics degudament senyalitzats amb banderoles direccionals i plafons informatius a 

més de la creació d’un centre d’interpretació de l’espai. 

Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia preveu que es pugui accedir a l’espai des de varis 

punts, tant de de l’avinguda Tarradelles, des de santa Eugènia, com des de les hortes de 

Sant. Es preveuen dos camins que travessen l’espai d’est.oest, i tres de nord a sud. El camí 

est-ost que passa a tocar de la zona d’actuació, forma part de les Vies Verdes. 

Des de la Caseta de la Devesa de Girona es promouen diferents activitats de divulgació i 

lleure a l’espai natural riberenc del Ter, com ara excursions guiades o bicicletades. 

Destaca la presència senyalitzada de la Ruta del Carrilet Girona-Olot, una de les rutes 

establides pel Consorci Vies Verdes de Girona que passa per l’àmbit d’aplicació del Pla. 

Aquest tram de Vies Verdes també és compartit a la zona amb la Ruta del Ter. 

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. 
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5.3 Objectius 

L’objectiu del projecte d’ordenació d’accessos és recollir la ingent quantitat de feina feta en 

aquesta matèria pels Ajuntaments de Salt i Girona, donar-la a conèixer i complementar-la 

amb la col·locació d’un cartell informatiu del projecte LIFE i tres senyals direccionals que 

incloguin les dues noves zones d’inundació temporal que es crearan. 

5.4 Estat actual de l’accessibilitat 

El traçat de l’Autopista AP-7 i el seu terraplè exerceixen de barrera artificial, creuant el riu de 

sud a nord i divideixen la zona en dos subzones clarament delimitades i aproximadament de 

la mateixa mida. Tot i que es pot passar sota l’autopista pel riu, per comoditat i coherència, 

s’han tractat per separat aquestes dues subzones que s’han anomenat TER 2 est i TER 2 oest.  

A la zona oest s’hi accedeix per la Via Verda de la Ruta del Carrilet al seu pas pel Parc que té 

entrada oest per la zona de la Pilastra, que enllaça amb la N-141 a Bescanó, i entrada est  pel 

pas sota l’AP-7 que ve del Barri Vell de Salt pel carrer de l’Església Sant Cugat. Des de la Via 

Verda de la Ruta del Carrilet, es pot accedir a l’àmbit d’actuació a peu o en bicicleta per 

diversos camins i corriols, com el camí del Pas d’en Prat que ressegueix el riu al llarg de la 

zona TER 2 oest, on actualment l’accés motoritzat hi està restringit així com també ho està a 

la resta de camins secundaris que l’intercepten. 

El sector est està comunicat amb el Barri Vell de Salt pel Pont del Rec i amb el Carrer Sant 

Dionís pel Pont del Molí. El Camí Vell de les Guixeres comunica a través d’un corriol pel Pont 

de les Vetes amb el Carrer Filadores i el Camí del Torín enllaça amb les Hortes de Santa 

Eugènia de Ter i continua fins al barri del Güell, a Girona, a l’extrem est del qual  hi ha les 

basses permanents de nova creació, que enllacen amb el Pont de Fontajau per l’Avinguda de 

Josep Tarradelles i Joan. 



 

PROJECTE D’ORDENACIÓ D’ACCESSOS I D'ITINERARIS  27 

 

Imatge 7. Mapa topogràfic de la zona d’actuació TER 2 est (Font: ICC, 2009). 

 

Imatge 8. Mapa topogràfic de la zona d’actuació TER 2 oest (Font: ICC, 2009). 
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La densa xarxa de camins i senders propers a la zona, fa que sigui fàcilment accessible en la 

seva totalitat, i sumat a la seva posició periurbana, la converteix en una zona amb molt ús 

públic. L’accés motoritzat al Parc està limitat als serveis i a residents, propietaris i treballs 

agrícoles fins la finca corresponent i només és lliure al Camí de les Guixeres i al Camí del Pla 

dels Socs fins a l’aparcament de l’Àrea Recreativa.  

Al tractar amb zones periurbanes amb una freqüentació tan elevada, és important restringir 

els accessos rodats, limitar el número de camins transitables (abandonant els propers a 

espais d’interès especial i potenciant el pas per una sola via) i delimitar i  senyalitzar 

correctament els itineraris o camins d’accés en bicicleta o a peu per tal de canalitzar el flux 

de visitants i evitar l’accés incontrolat a les zones sensibles. Els Ajuntaments de Salt i Girona 

han realitzat nombrosos projectes en aquesta direcció dins l’àmbit de gestió del Life, 

regulant l’accessibilitat i fomentant la sensibilització de la població mitjançant la creació 

d’itineraris, la regulació de l’accés i l’habilitació d’espais adequats per al lleure compatible 

amb la conservació dels espais. Per tant, en aquestes zones, el present projecte es limitarà a 

recollir aquesta feina i informar sobre el projecte LIFE. 

El Parc de les Deveses compta amb zones habilitades pel lleure amb aparcament, aparca-

bicis, bancs, embarcador, taules de picnic, papereres i fonts, com al Pla dels Socs. Per altra 

part, el Parc dels Aiguamolls de les Hortes de Santa Eugènia, a l’extrem est de la zona 

d’actuació, a Girona, compta amb zona habilitada pel lleure amb papereres i taules de picnic 

a més d’un plafó informatiu amb l’itinerari construït amb baranes de fusta, una passera i un 

mirador al voltant de les basses de nova creació. 

Existeix la següent senyalització a la zona: 

• Senyalització de Vies Verdes, Ruta del Carrilet Olot-Girona: senyals direccionals, 

informatives amb senyals de circulació incloses. També inclou senyals de circulació 

de perill i de limitació de la velocitat màxima. Ubicades a tot el traçat del carril bici. 

• Senyalització de vies i topònims de l’Ajuntament de Salt com els del Pas d’en Prat, el 

Camí del Mig, els Tres Pins 

• Senyals de divulgació o de foment del civisme de l’Ajuntament de Salt. 

• Senyals de zona de seguretat del  terme municipal de Salt. 

• Plafó  informatiu d’activitats i usos permesos al Pla dels Socs. 

• Plafó  informatiu de valors naturals i itineraris al Parc dels Aiguamolls de les Hortes de 

Santa Eugènia. 
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• Balisa i senyals de prohibició a l’accés motoritzat al. 

• Barreres metàl·liques de tancament d’accessos al Parc de les Deveses de Salt durant 

la nit, col·locades als accessos al Parc des del poble de Salt, per exemple al Camí de 

les Guixeres. 

 

 

Imatge 9. Senyalització de Vies Verdes i senyals de restricció de l’accés motoritzat al Camí del Mig, Salt. 

 

 
Imatge 10. Plafó informatiu i de divulgació de les 

Vies Verdes. A l’esquerra la barrera sobre la Sèquia 

Monar al Camí de les Guixeres (Fora d’àmbit 

d’actuació), a la dreta plafó a les Deveses del 

Marquès de Camps, al Parc de les Deveses de Salt. 
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Imatge 11. Balisa terme municipal de Salt, a l’accés al Camí del Pas d’en Prat per les Deveses del Marquès (Fora 

d’àmbit d’actuació). 

Cal dir que part d’aquesta senyalització i ordenació dels accessos es troben fora de l’àmbit 

de la zona d’actuació però l’afecten directament. També cal dir que algunes senyals es 

troben malmeses o pintades amb graffitis, per la qual cosa és imprescindible realitzar un 

manteniment periòdic dels elements de senyalització. 

5.5 Hàbitats i valors naturals destacables 

La zona de les Deveses de Salt i les Hortes inclou una gran diversitat d'hàbitats fluvials i 

també mediterranis, entre els quals cal destacar com a prioritaris els de boscos de ribera 

d'Alnus glutinosa (91E0*), els boscos en galeria de Salix alba i Populus alba (92A0), les 

llacunes temporals mediterrànies (3170*) i les zones subestèpiques de gramínies i anuals del 

Thero-Brachypodietea (6220*). La recuperació d'aquests hàbitats, especialment dels tres 

primers esmentats centra una gran part de les tasques proposades dins del projecte Riparia-

Ter i constitueix un dels seus objectius clau.  

Els principals hàbitats d’ambients humits que s'hi pot trobar són:  

- Comunitats obertes de llonja (Andryala ragusina) i cascall marí (Glaucium flavum) de 

rambles i rieres de terra baixa (3250). Dins les aigües corrents del Ter, en els codolars 

fluvials, que en moments d’avinguda queden despoblats de vegetació, i en èpoques 

d’estabilitat allotgen aquestes comunitats. 

- Fangars fluvials de vores de riu, amb gespes nitròfiles de Polypogon viridis, Paspalum 

distichum i P. vaginatum (3280) entre d’altres. Estan en zones més arrecerades del 

corrent i d’acumulació de sediment.  
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- Poblaments de balques en les zones d’aigües més calmades del nord de la cua de l’Illa de 

la Pilastra, dominades per Typha latifolia i Typha angustifolia. 

- Canyissars sempre inundats, només presents en zones d’aigües estagnants someres, com 

l’Aiguamoll del Veïnat. 

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

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

nasturtium-aquaticum), comuns en zones someres, també del braç nord del riu. 

- Poblaments natants de llenties d’aigua (Lemna minor) i falguera americana d’aigua 

(Azolla filiculoides), espècie invasora que es veu molt afavorida pels períodes de poc 

cabal del riu, a sota de la resclosa nord, on s’embassa l’aigua i la circulació és molt lenta i 

amb una certa eutròfia. 

- Canyars (dominats per la canya, Arundo donax) de forma esparsa, formant claps 

d’extensió considerable arreu de l’espai. 

- Sargars de terra baixa (92A0), que forma una primera línia paral·lela al curs del riu. 

- Salzedes (92A0), dominant en el bosc de ribera als primers metres del bosc de ribera. 

- Vernedes amb ortiga morta (Lamium flexuosum) de terra baixa (92A0*), especialment 

present al voltant dels còrrecs situats sobre antics cursos abandonats del riu Ter. 

- Alberedes amb lliri pudent (Iris foetidissima), pròpies del territori ruscínic i dels 

Prepirineus centrals. En les humides amb sòls més profunds n'apareixen clapes. 

- Freixeneda de terra baixa (92A0), formada principalment per freixe de fulla estreta 

(Fraxinus angustifolia) i pollancres (Populus nigra). 

- Saücars (bosquines de Sambucus nigra, higròfiles i subnitròfiles), es poden localitzar en 

determinats punts al voltant del riu i de les zones inundables. 

- Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia) i esbarzer (Rubus ulmifolius), de terra baixa (i 

de l'estatge montà) són abundants als marges humits del bosc. 

- Avellanoses, n'hi ha una d'interessant a la zona sud-oest.  

- Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides, higròfils, de 

terra baixa (i de la muntanya mitjana). 
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De forma localitzada apareixen al centre de l’illa importants clapes d’altres formacions 

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

purpurocaeruleum), dominada per l’om (Ulmus minor).  

Els principals hàbitats d’ambients mediterranis que s'hi pot trobar són: 

- Matollars dominats per ginestó (Osyris alba), de les contrades mediterrànies càlides. 

- Estepars dominats per estepa borrera (Cistus salvifolius), silicícoles, de les contrades 

mediterrànies marítimes. 

- Argelagars (matollars de Genista scorpius), calcícoles, de terra baixa i de la muntanya 

mitjana. 

- 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. 

- Prats o poblaments de Plantago albicans, de sòls argilosos secs de terra baixa. 

- Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) amb teròfits, calcícoles, de terra baixa. 

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

acidòfiles, de la terra baixa catalana. 

- Alzinars amb roures (Quercus faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de l'estatge 

submontà. 

- Comunitats ruderals de terra baixa. 

- Plantacions de pollancres (Populus spp.). 

- Plantacions de plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i d'altres arbres planifolis de 

sòls humits. 

La situació  ideal seria concentrar l’ús públic en els llocs que ja estan habilitats per acollir-lo, 

com és el cas del Pla dels Socs i les basses de nova creació de Santa Eugènia (col·locant aquí 

els plafons informatius grans), ja que són punts estratègics o d’entrada de vianants a les 

zones d’actuació, a més de que el fet que es situïn en zones obertes els fa més visibles. 

D’aquesta manera es pot desviar l’atenció de zones naturals més sensibles com són les 

basses i els còrrecs als antics braços del Ter i la pròpia riba del riu. 

Durant la redacció del present pla d’ordenació d’accessos s’efectuaran les obres del projecte 

‘’Obres i instal·lacions per a la construcció d'una xarxa d'itineraris al Parc de les Deveses’’, 
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promogut per l’Ajuntament de Salt, en el  qual s’han dissenyant quatre itineraris pedagògics 

que permeten tenir una visió conjunta de les Deveses, i amb el qual es situaran (dins l’àmbit 

d’actuació del projecte LIFE) 9 rètols informatius, 1 banderola direccional i una passera de 

fusta d’uns 20 m de llargada a sobre de la futura zona d’inundació del Camp de l’Illa a 

l’extrem est de la zona d’actuació LIFE a Salt que representarà una extensió de la Gorga d’en 

Quirze. Les obres s’executaran íntegrament durant el 2010. 

Els itineraris i la senyalització programades en aquest projecte permetran donar a conèixer 

els principals valors naturals de la zona, acostar la població als espais fluvials i alhora 

sensibilitzar en el respecte a l’entorn. 

5.6 Descripció de la proposta d’ordenació 

Donada l’existència actual d’un pla d’ordenació d’accessos per part dels ajuntaments, el 

present projecte de proposta d’ordenació d’accessos i ús públic a l’espai TER 2 es basa en 

una adaptació del ja existent a les actuacions i objectius del projecte LIFE. 

Quan les actuacions estiguin començades, al 2012, s'elaborarà un cartell gran (1,20x1 m) 

amb una descripció del projecte LIFE, dels valors naturals que l’han motivat i l'explicació de 

les actuacions en la zona tractada, al costat d’un mapa més petit d’actuacions i un mapa 

gran de situació i hàbitats amb els itineraris marcats.  El  cartell s'instal·larà al Pla dels Socs, 

un lloc estratègic i de fàcil accés per al públic proper a les zones d'actuació principals.  

A la zona del Parc dels Aiguamolls de les Hortes de Santa Eugènia s’hi executarà una actuació 

basada en la plantació d’una tanca de saücs (Sambucus nigra) que té com a objectiu principal 

dificultar l’accés dels vianants a les ribes del riu on trobem una formació de ribera amb 

basses temporals ben constituïda amb verneda i salzeda, a més d’exercir un paper estètic, 

dissimulant el talús que forma l’escullera de basalt que voreja el canal fluvial en aquest tram 

del riu.  

5.7 Descripció de les actuacions 

Els cartells seguiran 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. 

Les tres banderoles direccionals que s’instal·laran, seran metàl·liques, de 45x20 cm, amb 

suport de fusta tornejada impregnada i quedaran a una alçada de 2,25 metres. 

Disseny i Continguts dels cartells (segons el Manual de senyalització del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge):  
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Text: 

Les Deveses i les Hortes 

Les Deveses de Salt i les Hortes són un testimoni de l’antiga dinàmica natural del riu. 

Antigament el traçat del Ter canviava cada cop que hi havia una gran riuada, i era 

llavors quan s’obrien nous braços de riu i s’abandonaven d’altres, canviant fins i tot el 

curs del canal principal i formant en el procés extenses àrees d’aiguamolls i basses així 

com platges, codolars i illes fluvials, tots ells elements de gran valor natural i paisatgístic 

que han anat desapareixent a causa de la regulació del cabal del riu per part dels 

embassaments i de l’intensa activitat humana al segle XX.  

Els valors naturals 

Les Deveses de Salt havien tingut una gran vàlua ambiental, amb grans extensions 

d’aiguamolls i nombrosos cursos abandonats del Ter amb basses dels que encara avui 

queden testimonis. Aquí  podem trobar diferents formacions del bosc de ribera, algunes 

de les quals són hàbitats d’interès comunitari com l’albereda, la salzeda, la freixeneda, 

la omeda i especialment la verneda, considerada hàbitat prioritari. Aquests boscos 

tenen un alt valor ecològic i estan en greu regressió a tota Europa i per això és tan 

important conservar i millorar els que encara queden.  

Actualment, un dels principals problemes d’aquests boscos és la proliferació d’espècies 

exòtiques invasores com la robínia (Robinia pseudoacacia), el negundo (Acer negundo), 

la canya (Arundo donax) o l’ailant (Ailanthus altissima), plantes ornamentals que tots 

hem vist a rambles i parcs que a la natura ocupen l’espai de les plantes autòctones, 

reduint la biodiversitat del nostre patrimoni natural. 

 

El Projecte Life Riparia-Ter 

L’illa de la Pilastra és un dels quatre espais del riu Ter en què s’ha desenvolupat el 

projecte Life Riparia-Ter amb l’objectiu de recuperar i millorar l’estat dels hàbitats de 

ribera protegits propis de la zona.  

El projecte compta amb fons europeus per executar les actuacions de recuperació 

proposades, millora forestal de les vernedes i alberedes existents, recuperació de zones 

humides temporals, control d’espècies exòtiques invasores i la plantació de bosc de 

ribera autòcton en el seu lloc. 
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Composició: caixa de text a l’esquerra. 
 
Pictogrames: manual de senyalització d’espais naturals del DMAH 
 
Logos: en línia horitzontal inferior, segons manual de senyalització d’espais naturals 
del DMAH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logos 

Pictogrames de normativa 

Les Deveses i les Hortes 
Les Deveses de Salt i les Hortes són un testimoni de 
l’antiga dinàmica natural del riu. Antigament el traçat 
del Ter canviava cada cop que hi havia una gran 
riuada, i era llavors quan s’obrien nous braços de riu i 
s’abandonaven d’altres, canviant fins i tot el curs del 
canal principal i formant en el procés extenses àrees 
d’aiguamolls i basses així com platges, codolars i illes 
fluvials, tots ells elements de gran valor natural i 
paisatgístic que han anat desapareixent a causa de la 
regulació del cabal del riu per part dels 
embassaments i de l’intensa activitat humana al 
segle XX.  

 

Il�lustracions boscos 

de ribera autòctons i 
espècies autòctones 

 

 
Mapa topogràfic amb els hàbitats d’interès i l’itinerari 

Els valors naturals 
Les Deveses de Salt havien tingut una gran vàlua ambiental, amb grans extensions d’aiguamolls, 
nombrosos cursos abandonats del Ter amb basses dels que encara avui queden testimonis. Aquí  
podem trobar diferents formacions del bosc de ribera, algunes de les quals són hàbitats d’interès 
comunitari com l’albereda, la salzeda, la freixeneda, la omeda i especialment la verneda, considerada 
hàbitat prioritari. Aquests boscos tenen un alt valor ecològic i estan en greu regressió a tota Europa i 
per això és tan important conservar i millorar els que encara queden.  
Actualment, un dels principals problemes d’aquests boscos és la proliferació d’espècies exòtiques 
invasores com la robínia (Robinia pseudoacacia), el negundo (Acer negundo), la canya (Arundo donax) o 
l’ailant (Ailanthus altissima), arbres ornamentals que tots hem vist a rambles i parcs que a la natura 
ocupen l’espai de les plantes autòctones, reduint la biodiversitat del nostre patrimoni natural. 

 El Projecte Life Riparia-Ter 
 
L’illa de la Pilastra és un dels quatre espais del riu Ter en 
què s’ha desenvolupat el projecte Life Riparia-Ter amb 
l’objectiu de recuperar i millorar l’estat dels hàbitats de 
ribera protegits propis de la zona.  
El projecte compta amb fons europeus per executar les 
actuacions de recuperació proposades, que inclouen la 
millora forestal de les vernedes i alberedes existents, el 
control d’espècies exòtiques invasores i la plantació de 
bosc de ribera autòcton en el seu lloc. 
 

 

Il�lustracions espècies 

exòtiques invasores 

 

DEVESES DE SALT  I HORTES   LIFE+  Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter 
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Senyalització direccional 

Ja que l’ordenació dels accessos està feta, a la zona no s'habilitaran nous itineraris per a 

donar a conèixer la zona a la població i als visitants en general, però per altra part, entre 

2012 i meitat del 2013, es col·locarà senyalització (senyals direccionals amb identificació de 

llocs) en el terreny per a indicar el recorregut ja existent i canalitzar el flux de visitants de 

l’espai a més d’homogeneïtzar la senyalització amb les altres zones d’actuació i millorar la 

xarxa d’informació present a l’espai actualment, completant-la amb les noves zones 

d’inundació que es faran en el marc del projecte Life "Recuperació d'hàbitats riparis del riu 

Ter" (LIFE08 NAT/E/000072).  

(Riparia-Ter)" LIFE. 

Degut a què durant el 2010, s’executarà el projecte d’obres i instal·lacions per a la 

construcció d'una xarxa d'itineraris al Parc de les Deveses, que inclou una senyalització 

acurada, la proposta del present pla inclourà la col·locació de només 3 senyals direccionals 

situades a l’entrada del Pla dels Socs, la cruïlla del Camí del Pas d’en Prat amb el camí que 

voreja les Deveses del Marquès de Camps i finalment a les basses de nova creació de les 

Hortes de Santa Eugènia. 

La senyal del Pla dels Socs marcarà la direcció cap a la Bassa dels Ànecs i l’Aiguamoll de la 

Maçana (zona humida de nova creació) cap a l’oest i la Bassa de les Cigonyes i la Gorga d’en 

Quirze cap al nord-est. 

La senyal del Camí del Pas d’en Prat marcarà la direcció cap a les Sorreres de Salt i la Via 

Verda del Carrilet cap a l’oest i els Tres Pins cap a l’est 

La senyal de les Hortes de Santa Eugènia marcarà la direcció cap a les Deveses de Salt i 

l’Aiguamoll del Veïnat, a l’oest i cap a Fontajau i l’Illa del Ter a l’est. 

Els elements generats mitjançant aquesta acció inclouran el logotip del LIFE+ Natura i faran 

referència explícita a les zones d’actuació que formen part de la Xarxa Natura 2000, incloent 

sempre els logotips corresponents i utilitzant el format estàndard descrit al manual de 

senyalització d’espais naturals del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

En resum, es col·locaran 2 cartells grans descriptius a la zona d’actuació i 3 senyals 

direccionals amb identificació de llocs per als itineraris habilitats. Amb ells s'aconseguirà la 

difusió del projecte LIFE als veïns dels espais naturals i visitants perquè puguin percebre el 

projecte com seu i en el seu benefici. Aconseguir la seva implicació i sensibilització en la 

conservació i protecció del patrimoni natural. 
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L’objectiu principal dels cartells informatius és donar informació in situ del projecte i dels 

espais naturals on es va a actuar és indispensable per a la sensibilització de veïns i visitants. 

La missió d'aquesta acció és mantenir informat al públic durant el projecte i proporcionar les 

eines necessàries per a conèixer i respectar els valors dels espais naturals. 

 

6 Bosc de Can Salvatella i l’Illa de Pedret (Girona) 

6.1 Situació 

La zona d'actuació es situa a la comarca del Gironès i concretament al Pla de Girona, al nord 

de la depressió de la Selva. Es tracta d’una zona periurbana dins del municipi de Girona que 

abasta la totalitat d’una illa fluvial, l’Illa de Pedret, i una extensió considerable de riberes 

anomenada Bosc de Can Salvatella. La superfície d'aquesta zona d'actuació és de 29,59 ha. 

6.2 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 aquestes zones d’actuació. 

D’altra banda, a Girona hi ha vigents ja diversos plans especials que afecten les zones 

ripàries del riu Ter al seu pas pel municipi, els quals preveuen també la seva protecció i 

recuperació natural mitjançant diferents disposicions. 

Des de l’Ajuntament de Girona s’han promogut itineraris a l’entorn fluvial del Ter, 

concretament, amb la publicació del Llibret de les Ribes del Ter, on es proposa un itinerari de 

2,4 Km de longitud al llarg del Parc de les Ribes del Ter. L’itinerari va de Fontajau fins a les 

Deveses del Pont Major, passat per sota el Pont de la Barca i resseguint el riu per la banda 

oest de l’Illa del Ter i per dins del Bosc de Can Salvatella. 

Des de la Caseta de la Devesa de Girona es promouen diferents activitats de divulgació i 

lleure a l’espai natural riberenc del Ter, i utilitzant l’itinerari de les ribes del Ter, com ara 

excursions guiades o bicicletades. 

6.3 Objectius 

Actualment ja hi ha una ordenació dels accessos per part de l’Ajuntament Girona a la zona 

de l’Illa del Ter i el Bosc de Can Salvatella, a través d’una barrera i un itinerari amb plafons 
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informatius. Per tant, l’objectiu del projecte d’ordenació d’accessos és recollir la feina feta 

en aquesta matèria per l’Ajuntament Girona, donar-la a conèixer i complementar-la amb la 

col·locació de dos cartells informatius del projecte LIFE i els valors naturals de la zona. 

No serà necessari regular l’accessibilitat a l’Illa del Ter ja que actualment no s’hi pot accedir 

fàcilment i en el cas del Bosc de Can Salvatella, ja hi ha una ordenació tant el tràfic rodat 

amb restriccions del pas, com el de vianants amb itineraris habilitats i senyalitzats. 

6.4 Estat actual de l’accessibilitat 

L’accés a la zona d’actuació es fa a través dels itineraris marcats per l’Ajuntament de Girona, 

qui ja fa anys que regula la ordenació de les ribes del Ter al seu terme municipal.  

El Bosc de Can Salvatella és un espai periurbà, accessible al nord per un camí principal que va 

paral·lel al riu i que segueix pel sud fins al pont de la Barca. Aquest camí és part de la Ruta 

del Ter i està senyalitzat com a l’itinerari de les Ribes del Ter. En un futur aquest tram serà 

també part de la xarxa de les rutes de Vies Verdes de Girona.  

El camí té restringit l’accés a vehicles motoritzats, tret dels de serveis i els vehicles 

autoritzats, i s’hi pot passar a peu i en bicicleta. A l'oest limita amb l'Hospital Doctor Josep 

Trueta, on hi ha un sender que voreja el camí principal i les instal·lacions del GEiEG de Sant 

Ponç, i al sud d'aquest hi ha un altre sender que uneix la zona urbana amb la d'actuació del 

LIFE, i que va fins al camí principal. Al sud, entre Quintana de Baix i a tocar del Pont Nou de la 

Barca hi ha un altre petit accés proper a una rostisseria que és utilitzat de forma marginal i  

que no suposa cap perill evident pel Parc de les Ribes del Ter. 

L’Ajuntament de Girona ha fet molts esforços per apropar la ciutat al riu, amb la creació del 

Parc de les Ribes del Ter i l’itinerari de les Ribes del Ter, l’Anella Verda i els itineraris 

ornitològics a més de la publicació del Llibret de les Ribes del Ter entre d’altres. Les accions 

inclouen senyalització i col·locació de plafons informatius i divulgatius dels valors naturals de 

l’espai així com l’habilitació de papereres i bancs per als passejants. 

L’itinerari Ribes del Ter i el tram corresponent de la Ruta del Ter, just després del Trueta i 

fins abans del Bosc de Can Salvatella, actualment té el seu traçat modificat per les obres del 

projecte “Pont sobre el riu Ter per a la connexió de la variant de Girona amb la NIIa”, inclòs 

dins el Pla Estratègic d’infraestructures i transport del Ministeri de Foment. Està previst que 

les obres finalitzin el 28 de febrer del 2012 (s’ha de tenir en compte que existeix un pla 

d’avançament en marxa) i el traçat de l’itinerari torni a ser com abans, paral·lel al Ter. 
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Imatge 12. Mapa topogràfic del Bosc de Can Salvatella i l'Illa de Pedret (Font: ICC, 2009). 

 

L'Illa de Pedret, en canvi, es troba aïllada pels dos braços del riu Ter, i per tant l’interior de  

és inaccessible per al públic general. No existeixen accessos rodats ni tampoc corriols 

permanents. 
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No es contempla l’accessibilitat de l’illa al projecte ja que la presència de persones no té cap 

precedent en la història recent i actualment es pot considerar molt puntual i pràcticament 

només associada a treballs científics com l’anellament d’aus, activitat aquesta que es realitza 

des de fa més de 15 anys . En aquest sentit, cal dir que a peu es pot accedir a l’illa només per 

un lloc i sempre que el nivell del riu no sigui alt. Des del marge est, es pot creuar a través de 

l’Assut de Pedret (si es disposa de la clau de la porta a la què s’accedeix pel Carrer de Pedret, 

l’antiga carretera de Girona a Palamós que enllaça amb la carretera nacional N-IIa). L’altra 

manera d’accedir a l’illa i la resta de la zona d’actuació és creuant el riu a peu des de 

l’itinerari de les Ribes del Ter, al qual s’hi arriba a través de la mateixa N-IIa enllaçant amb la 

Carretera de França i després de creuar el Ter pel Pont de la Barca trencant pel Carrer de 

l’Esport. El primer desviament a mà dreta porta al camí que voreja la riba oest del riu i que 

està senyalitzat com a itinerari. Es pot accedir a peu o en bicicleta (actualment l’accés 

motoritzat està restringit).  

 

Imatge 13. Barrera metàl·lica de tancament permanent d’accés motoritzat al Parc de Ribes del Ter,l’Illa del Ter. 

 

Imatge 14. Plafó informatiu d’itineraris i valors naturals al Parc de Ribes del Ter al braç oest de l’Illa del Ter. 
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Imatge 15. Plafó informatiu d’itineraris i valors naturals del Parc de Ribes del Ter a la confluència d’Onyar i Ter. 

Per visitar l’Illa del Ter i la resta del Parc de les Ribes del Ter, es recomana seguir els itineraris 

marcats per l’Ajuntament de Girona i utilitzar punts oberts amb visibilitat al riu com el 

mirador del pàrquing de la Copa amb capacitat per a més de 400 vehicles, situat a davant de  

l’aiguabarreig del Ter i l’Onyar, o bé el passeig de Pedret. Com s’observa a les fotografies, a 

l’accés al Bosc de Can Salvatella i a la Copa hi ha plafons informatius i divulgatius amb un 

mapa de l’itinerari de les Ribes del Ter i la fauna i flora més rellevant que hi podem observar. 

6.5 Hàbitats i valors naturals destacables 

El bosc de can Salvatella i l'Illa de la Pilastra inclou una notòria diversitat d'hàbitats fluvials, 

entre els quals cal destacar com a prioritaris els de boscos de ribera d'Alnus glutinosa 

(91E0*) i els boscos en galeria de Salix alba i Populus alba (92A0). La recuperació d'aquests 

hàbitats, especialment dels tres primers esmentats centra una gran part de les tasques 

proposades dins del projecte Riparia-Ter i constitueix un dels seus objectius clau.  

Els principals hàbitats que s'hi pot trobar són:  

- Comunitats obertes de llonja (Andryala ragusina) i cascall marí (Glaucium flavum) de 

rambles i rieres de terra baixa (3250). Dins les aigües corrents del Ter, en els codolars 

fluvials, que en moments d’avinguda queden despoblats de vegetació, i en èpoques 

d’estabilitat allotgen aquestes comunitats. 

- Poblament de balques en les zones d’aigües més calmades, dominades per Typha latifolia i 

Typha angustifolia. 

- Creixenar, dominat pels créixens bords (Apium nodiflorum), amb créixens de cavall 

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

nasturtium-aquaticum), comú en zones someres. 
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- Poblament natant de llenties d’aigua (Lemna minor) i falguera americana d’aigua (Azolla 

filiculoides), espècie invasora que es veu molt afavorida pels períodes de poc cabal del riu. 

- Canyar (dominat per la canya, Arundo donax). 

- Salzeda (92A0), dominant en el bosc de ribera que hi ha a l'interior de l'Illa, i a l'extrem sud 

de la zona d'actuació. 

- Verneda amb ortiga morta (Lamium flexuosum) de terra baixa (92A0*), petita clapa en un 

dels antics braços del riu. 

- Albereda amb lliri pudent (Iris foetidissima), pròpies del territori ruscínic i dels Prepirineus 

centrals. En les zones elevades amb sòls més profunds n'apareixen clapes. 

- Pollancreda. 

- Bardissa amb roldor. 

- Fenassar de sòls profunds. 

- Plantació de plàtans i d'altres arbres planifolis de llocs humits. 

- Plantació de pollancres. 

- Comunitats ruderals de terra baixa. 

- Canyissars sempre inundats. 

Actualment, l’itinerari Ribes del Ter, marcat a la zona,  no travessa ni afecta cap hàbitat 

d’interès especial, ja que aquests es troben aïllats entre els dos braços del riu. Per tant 

l’afectació del camí a l’entorn natural és mínima i representa el millor lloc per on fer circular 

el flux de visitants que per altra part, poden gaudir d’un paisatge riberenc exuberant si 

adrecen la mirada al riu i a l’Illa del Ter. 

6.6 Descripció de la proposta d’ordenació 

Els accessos a la zona d’actuació seran els mateixos que hi ha actualment. No es contempla 

l’accessibilitat de l’Illa del Ter al projecte pels motius exposats anteriorment, i l’accés només 

es preveu durant la realització de treballs científics, especialment anellament d’aus. 

L’itinerari del Parc de les Ribes del Ter mantindrà com fins ara l’accés restringit al trànsit 

rodat, únicament obert als vehicles de motor autoritzats i de serveis, i permès al públic a peu 

i en bicicleta.  
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Pel què fa als itineraris, no se’n crearà cap de nou, es mantindran els definits per 

l’Ajuntament de Girona. 

Es col·locarà un cartell a l’entrada del sud de les instal·lacions del GEiEG, al costat del que ja 

hi ha sobre el Parc de les Ribes del Ter, i un altre a Pedret, a l’altra riba del Ter, on encara no 

n’hi ha cap, i on, per la bona panoràmica que hi ha de l’Illa del Ter, algunes de les actuacions 

seran molt visibles des d’aquest punt i així se’n podrà fer una major difusió.  

6.7 Descripció de les actuacions 

Els cartells seguiran 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. 

Es contempla una esbrossada sobre 1750 m2 de manteniment de l’entorn del senyal que es 

situï al Sud de les instal·lacions del GEiEG i de les vores de l’itinerari en les parts on el seu 

traçat és més estret. 

Els cartells tindran les següents característiques: 

 

Mides: 1 350 x 1 350 mm 

 
Color de la planxa: 

Pantone 344 C – pintura de fons de la placa 
Pantone 347 C – Vinil: ASPC, ref. Pantone 347 C 

 
Tipografia dels textos:  

Títols o destacats: Helvètica 75 
Textos: Helvètica 55 

 
Composició: caixa de text a l’esquerra. 

 
Pictogrames: manual de senyalització d’espais naturals del DMAH 

 
Logos: en línia horitzontal inferior, segons manual de senyalització d’espais naturals 
del DMAH. 
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Text: 

El bosc de Can Salvatella i l’Illa de Pedret  

Les illes fluvials del Ter són un testimoni de l’antiga dinàmica natural del riu. 

Antigament el traçat del Ter canviava cada cop que hi havia una gran riuada, i era 

llavors quan s’obrien nous braços de riu i s’abandonaven d’altres, canviant fins i tot el 

curs del canal principal i formant en el procés extenses àrees d’aiguamolls i basses així 

com platges, codolars i illes fluvials, tots ells elements de gran valor natural i paisatgístic 

que han anat desapareixent a causa de la regulació del cabal del riu per part dels 

embassaments i de l’intensa activitat humana al segle XX. 

Els valors naturals 

Dins l’illa podem trobar diferents formacions del bosc de ribera, algunes de les quals 

són hàbitats d’interès comunitari com l’albereda, la salzeda, la freixeneda, la omeda i 

especialment la verneda, considerada hàbitat prioritari. Aquests boscos tenen un alt 

valor ecològic i estan en greu regressió a tota Europa i per això és tan important 

conservar i millorar els que encara queden.  

Actualment, un dels principals problemes d’aquests boscos és la proliferació d’espècies 

exòtiques invasores com la robínia (Robinia pseudoacacia), el negundo (Acer negundo) 

o l’ailant (Ailanthus altissima), arbres ornamentals que tots hem vist a rambles i parcs 

que a la natura ocupen l’espai de les plantes autòctones, reduint la biodiversitat del 

nostre patrimoni natural. 

El Projecte Life Riparia-Ter 

L’illa de la Pilastra és un dels quatre espais del riu Ter en què s’ha desenvolupat el 

projecte Life Riparia-Ter amb l’objectiu de recuperar i millorar l’estat dels hàbitats de 

ribera protegits propis de la zona.  

El projecte compta amb fons europeus per executar les actuacions de recuperació 

proposades, que inclouen la millora forestal de les vernedes i alberedes existents, la 

revitalització de zones humides temporals, el control d’espècies exòtiques invasores 

com la robínia, l’ailant i el plàtan, i la plantació de bosc de ribera autòcton en el seu lloc. 
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Mapa topogràfic amb els 

hàbitats d’interès i 
l’itinerari 

Els valors naturals 
Dins l’illa podem trobar diferents formacions del bosc de ribera, algunes de les quals són 
hàbitats d’interès comunitari com l’albereda, la salzeda, la freixeneda, la omeda i 
especialment la verneda, considerada hàbitat prioritari. Aquests boscos tenen un alt 
valor ecològic i estan en greu regressió a tota Europa i per això és tan important 
conservar i millorar els que encara queden.  
Actualment, un dels principals problemes d’aquests boscos és la proliferació d’espècies 
exòtiques invasores com la robínia (Robinia pseudoacacia), el negundo (Acer negundo) o 
l’ailant (Ailanthus altissima), arbres ornamentals que tots hem vist a rambles i parcs que a 

la natura ocupen l’espai de les plantes autòctones, reduint la biodiversitat del 

El Projecte Life Riparia-Ter 
L’illa de la Pilastra és un dels quatre espais del riu Ter en què s’ha desenvolupat el 
projecte Life Riparia-Ter amb l’objectiu de recuperar i millorar l’estat dels hàbitats de 
ribera protegits propis de la zona.  
El projecte compta amb fons europeus per executar les actuacions de recuperació 
proposades, que inclouen la millora forestal de les vernedes i alberedes existents, la 
revitalització de zones humides temporals, el control d’espècies exòtiques invasores 
com la robínia, l’ailant i el plàtan, i la plantació de bosc de ribera autòcton en el seu 
lloc. 

 

     EL BOSC DE CAN SALVATELLA  i  L’ILLA DE PEDRET    
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7 Illa d’Avall (Jafre) 

7.1 Situació 

L’Illa d’Avall (TER 4) està situada a la comarca del Baix Empordà, a la plana al·luvial del riu 

Ter. La zona comprèn la totalitat d'una antiga illa fluvial (Illa d'Avall), al sud del poble 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. 

7.2 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. 

D’altra banda, el 2007 es va aprovar el “Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Text refós”, 

en el què s’adapta el POUM de Jafre a la nova normativa urbanística catalana, amb l’objectiu 

de conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals, dels 

valors paisatgístics, arqueològics. En aquest document, l’Illa d’Avall està considerada com a 

sòl no urbanitzable. En concret, “zona de protecció de l’Illa de Vall”, com a element singular 

en tractar-se d’un meandre abandonat del Ter. I mereix una protecció especial per les seves 

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

a zona humida. 

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”). Que contemplava la creació d’una area recreativa l’extracció d’àrids i la 

posterior inundació de la major part de la superfície que ocupa l’illa. 

L’ajuntament de Jafre va aprovar “l’Inventari dels camins municipals de Jafre (Baix Empordà) 

(desembre 2009)”, elaborat pel Consell Comarcal del Baix Empordà, en el què es recullen els 

camins de titularitat municipal de Jafre. El camí de d’accés a l’illa no forma part de l’inventari 

tot i que a l’igual que tota l’illa, és de titularitat municipal. 

7.3 Objectius 

L’objectiu del projecte d’ordenació d’accessos és regular l’accessibilitat a l’espai, ordenant 

tant el tràfic rodat com el de vianants, per tal de canalitzar la freqüentació a la zona i 
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protegir aquells espais més vulnerables, que pateixen un major deteriorament per efecte de 

l'elevada freqüentació, i així poder-ne garantir la seva conservació. 

Aquest objectiu genèric es desglossa en els següents objectius secundaris: 

• Inventariar la xarxa de camins existent, i delimitar en quins cal restringir l’accés i 

quins formaran part de la xarxa d’itineraris. 

• Assegurar la compatibilitat de l’ordenació amb els planejaments urbanístics 

municipals vigents i amb la protecció i conservació dels hàbitats d’interès comunitari. 

• Determinar la ubicació i tipologia de la senyalització direccional i divulgativa així com 

de les barreres que es col·loquin per a la restricció del pas de vehicles motoritzats, 

seguint les recomanacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

• Assegurar la compatibilitat de la proposta d’ordenació d’accessos i la proposta 

d’itineraris amb la protecció dels hàbitats d’interès comunitari i la preservació 

d’aquells ambients i espècies més sensibles a les molèsties humanes. 

7.4 Estat actual de l’accessibilitat 

A la zona d’actuació s’hi accedeix des de la carretera comarcal GI-634 i creuant el poble de 

Jafre pel Carrer Major fins al Mas de la Salvetat, 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 

comença a l’encreuament del camí del Molí amb el de la Salvetat, té una llargada de 870 m i 

una amplada mitjana de 4 metres. Va en direcció nord-sud i s’endinsa cap a dins de l’illa, fins 

que a la meitat nord s’acaba. A partir d’aquí el camí de l’Illa d’Avall es bifurca en dos corriols. 

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 MotoCross. 
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Imatge 16. Mapa topogràfic de l’Illa d’Avall (Font: ICC, 2009). 

 

Hi ha només 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 obstruït l’accés principal, el camí de l’Illa d’Avall i part d’un camí secundari, a causa 

de la caiguda dels canyars del voltant del camí. 
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De la mateixa manera, el corriol que comunica els dos camins principals i que permet vorejar 

tot l’espai ha quedat impracticable per la caiguda de canyes i d’alzines, a l’alçada de l’antic 

braç secundari del riu. 

Actualment no hi ha cap mena de restricció al pas de vehicles dintre de l’Illa d’Avall, d’altra 

banda, sembla que la freqüentació és baixa i la majoria de persones que hi accedeixen ho 

fan a l’hivern durant l’època de caça i especialment a la primavera per collir espàrrecs. A 

l’estiu la presència de persones dins l’illa és molt escassa, en canvi és molt elevada a dins del 

riu, fent ruta amb caiac a través de l’empresa Caiac del Ter. 

7.5 Hàbitats i valors naturals destacables 

La zona TER 4 inclou una representació baixa d'hàbitats fluvials, entre els quals cal destacar 

com a d’interès comunitari els boscos en galeria de Salix alba i Populus alba (92A0) i les 

zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea (6220*). La recuperació 

d'aquests hàbitats, i especialment el primer, centra gran part de les tasques proposades dins 

del projecte 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. 

Els principals hàbitats que s'hi pot trobar són:  

Vegetació de la ribera del Ter 

- Comunitats obertes de llonja (Andryala ragusina) i cascall marí (Glaucium flavum) de 

rambles i rieres de terra baixa (3250). Dins les aigües corrents del Ter, en els codolars 

sorrencs i platges, que en moments d’avinguda queden despoblats de vegetació, i en 

èpoques d’estabilitat allotgen aquestes comunitats. 

- Fangars fluvials de vores de riu, amb gespes nitròfiles de Polypogon viridis, Paspalum 

distichum i P. vaginatum (3280) entre d’altres. Estan en zones més arrecerades del corrent i 

d’acumulació de sediment.  

- Poblaments de balques en les zones d’aigües més calmades del nord de la cua de l’Illa de la 

Pilastra, dominades per Typha latifolia i Typha angustifolia. 

- Omeda de terra baixa (92A0) amb mill gruà (Lithospermum purpurocaeruleum), dominada 

per l’om (Ulmus minor). Apareixen clapes importants d’omeda al centre de l’illa. 

- Freixeneda de terra baixa (92A0), formada principalment per freixe de fulla estreta 

(Fraxinus angustifolia) i pollancres (Populus nigra). Es troba de forma puntual en alguns 

indrets de l’illa. 
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- Creixenars, dominats pels créixens bords (Apium nodiflorum), amb créixens de cavall 

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

nasturtium-aquaticum). Comuns en zones someres, apareixen de forma puntual i escassa. 

 - 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 que hi creixen.  

- Sargar de terra baixa (92A0) amb saulic (Salix purpurea) principalment i amb alguna sarga 

(Salix elaeagnos). Forma una primera línia discontínua paral·lela al curs del riu.  

- Salzeda (92A0). Es troba a l’extrem sud de l’illa, protegint una petita platja fluvial. 

- Poblaments natants de llenties d’aigua (Lemna minor) i falguera americana d’aigua (Azolla 

filiculoides), espècie invasora que es veu molt afavorida pels períodes de poc cabal del riu, a 

sota de la resclosa nord, on s’embassa l’aigua i la circulació és molt lenta i amb una certa 

eutròfia. 

- Canyars (dominats per la canya, Arundo donax) de forma esparsa, i un de més extensió al 

marge del braç sud del riu, vora l’extrem de la resclosa. 

- Verneda amb ortiga morta (Lamium flexuosum) de terra baixa (92A0*), especialment 

present a l’extrem nord-est de l’illa. 

- Albereda amb lliri pudent (Iris foetidissima), pròpies del territori ruscínic i dels Prepirineus 

centrals. En les zones elevades amb sòls més profunds n'apareixen clapes. 

- Saücars (bosquines de Sambucus nigra, higròfiles i subnitròfiles), es poden localitzar en 

determinats punts al voltant del riu i de les zones inundables. 

La vegetació al·lòctona és abundant en el bosc de ribera, 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. 

Immediatament després d’aquesta estreta franja trobem grans pollancres (Populus x 

canadensis), la seva presència es limita a no més d’una única filera d’arbres o bé a alguns 

peus aïllats, amb sotabosc molt variable. 
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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.  

Vegetació ruderal de marges de camins 

La zona d’actuació compta amb alguns corriols, 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. 

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 

(Brachypodium phoenicoides) 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. 

Els hàbitats més afectats per la xarxa de camins i corriols actual són les pinedes de pi pinyer i 

les brolles de romaní a més dels prats secs mediterranis. També són afectades les alberedes, 

de les quals només queden tres petites clapes vora l’accés principal, el Camí de l’Illa d’Avall i 

un dels corriols secundaris que porta al sud de l’illa i que es pretén abandonar. 

Convé minimitzar el trepig als prats secs mediterranis i al sotabosc de les alberedes i omedes 

ja que són ecosistemes sensibles i estan patint una greu regressió a l’Illa d’Avall i en general 

a tota la Conca del Baix Ter. Per això s’ha dissenyat el futur itinerari aprofitant l’accés 

principal a l’illa evitant aquests hàbitats. 

Dels hàbitats que es recuperaran amb les actuacions del projecte LIFE, els més afectats per 

l’ús públic seran dues de les basses temporànies que es crearan a l’antic braç del Ter que 
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aïllava l’Illa d’Avall del municipi de Jafre, ja que l’itinerari passarà molt a prop d’elles. Tot i la 

sensibilitat d’aquest tipus d’ambients humits, és molt important que el públic general pugui 

arribar a alguna d’aquestes basses i observar la feina feta, tant per una qüestió de divulgació 

i sensibilització com per sentiment d’identitat dels veïns del poble, perquè coneguin l’espai, 

les millores que s’hi han fet i les facin seves amb la voluntat de mantenir-les.  

7.6 Descripció de la proposta d’ordenació 

Es tancarà l’accés motoritzat a l’Illa d’Avall, mitjançant una tanca de fusta, al camí d’accés 

principal. La circulació amb vehicle motoritzat estarà prohibida, excepte per als vehicles de 

serveis. Abans de la tanca de fusta, al costat del camí s’hi col·locarà un banc per facilitar el 

gaudi dels visitants i també una senyal de circulació motoritzada prohibida. 

Dins del projecte LIFE, es contempla una actuació de densificació de la vegetació al marge 

del camí que ressegueix el límit nord de la zona d’actuació TER 4 per tal d’evitar l’accés 

motoritzat, especialment pel que fa a les motos de trial.  

S’ha optat per no fer cap actuació d’eliminació del traçat del circuit il·legal de MotoCross 

situat al centre de l’Illa d’Avall degut al caràcter sorrenc del terreny on està ubicat que 

dificulta la regeneració de la vegetació, i on una actuació mecanitzada podria tenir un efecte 

contraproduent. 

S’adequarà un itinerari aprofitant en gairebé tot el recorregut camins i senders existents. 

Aquest sender comptarà amb set banderoles direccionals que també donaran informació 

dels hàbitats més representatius que creua l’itinerari. 

Quan les actuacions estiguin començades, el 2012, s'elaborarà un cartell gran amb una 

descripció del projecte LIFE, dels valors naturals més remarcables de l’espai i l'explicació de 

les actuacions en la zona tractada, al costat d’un mapa més petit d’actuacions i un mapa 

gran de situació i hàbitats amb els itineraris marcats.  

Es continuarà el Camí de d’Illa d’Avall, un camí de terra d’uns 3 – 3,5 m d’amplada, 

habilitant-lo com a itinerari circular de 1,28 Km, mitjançant el qual es podrà passejar per l’Illa 

i veure els elements naturals més destacables, com són els boscos de ribera (alberedes i 

pollancredes, salzedes i freixenedes), els dipòsits de sorres amb màquies de pi pinyer, els 

alzinar mediterranis, les brolles calcícoles de romaní i els prats secs a més dels abundants 

herbassars ruderals, cardonars i fenassars. El recorregut s’ha dissenyat  passant per les zones 

menys sensibles des del punt de vista de la conservació. 

En el recorregut s’hi col·locaran set senyals direccionals fàcilment interpretables que evitin 

equivocar-se als vianants. 
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Dins l’aguait, sobre la obertura d’observació, es situarà un plafó per a la interpretació del 

paisatge i la fauna present a l’espai. En aquest plafó constaran, il·lustrats i breument 

descrits, alguns dels elements més representatius de fauna i flora dels hàbitats que es poden 

observar a la zona. El plafó tindrà un disseny atractiu i visual, i haurà de contenir algunes de 

les espècies següents: 

- Bernat pescaire (Ardea cinerea) 

- Blauet (Alcedo atthis) 

- Tudó (Columba palumbus) 

- Aligot (Buteo buteo) 

- Rossinyol bord (Cettia cetti) 

- Merla (Turdus merula) 

- Llúdriga (Lutra lutra) 

- Visó americà (Mustela vison) 

- Senglar (Sus scrofa) 

- Reineta (Hyla meridionalis) 

- Granota verda (Pelophilax perezi) 

- Serp de collaret (Natrix natrix) 

- Salze (Salix alba) 

- Àlber (Populus alba) 

La resta de corriols que hi ha a l’Illa es troben actualment molt malmesos i l’accés al seu 

través és molt difícil. Els corriols es mantindran tancats per tal de limitar l’accés a les zones 

d’actuació de sensibilitat més alta. L’abandonament dels corriols es realitzarà mitjançant 

l’obstrucció amb pedres de grans dimensions que desdibuixin el traçat dels mateixos i 

s’integrin amb el paisatge. 

7.7 Descripció de les actuacions 

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. El 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. 

Per a l’adeqüació de l’itinerari s’esbrossarà tot el traçat que te una longitud de 1.277 m amb 

una amplada mitja d’1,5 metres. Al llarg del recorregut s’instal·laran sis banderoles, 

direccionals i d’informació dels hàbitats pels que creua l’itinerari. Les banderoles seran 

metàl·liques, de 45x20 cm, amb suport de fusta tornejada impregnada i quedaran a una 

alçada de 2,25 metres. 

S’instalarà 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. 
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Disseny i continguts dels cartell: 

  Text: 

L’illa d’Avall 

Les illes fluvials del Ter són un testimoni de l’antiga dinàmica natural del riu. Antigament el 

traçat del Ter canviava cada cop que hi havia una gran riuada, i era llavors quan s’obrien nous 

braços de riu i s’abandonaven d’altres, canviant fins i tot el curs del canal principal i formant en 

el procés extenses àrees d’aiguamolls i basses així com platges, codolars i illes fluvials, tots ells 

elements de gran valor natural i paisatgístic que han anat desapareixent a causa de la regulació 

del cabal del riu per part dels embassaments i de l’intensa activitat humana al segle XX. 

A nord de l’illa hi havia una extensa platja fluvial que els habitants del poble de Jafre utilitzaven i 

que des de mitjans del segle passat s’ha anat perdent, colonitzada per la vegetació a causa de 

l’alteració de la dinàmica fluvial. 

Els valors naturals 

Dins l’illa podem trobar diferents formacions del bosc de ribera, algunes de les quals són 

hàbitats d’interès comunitari com l’albereda, la salzeda i la freixeneda. Aquests boscos tenen un 

alt valor ecològic i estan en greu regressió a tota Europa i per això és tan important conservar i 

millorar els que encara queden.  

Actualment, un dels principals problemes d’aquests boscos és la proliferació d’espècies 

exòtiques invasores com la canya (Arundo donax), el negundo (Acer negundo) o l’ailant 

(Ailanthus altissima), arbres ornamentals que tots hem vist a rambles i parcs que a la natura 

ocupen l’espai de les plantes autòctones, reduint la biodiversitat del nostre patrimoni natural. 

L’itinerari 

L’itinerari de l’illa d’Avall permet copsar els diferents tipus d’hàbitats presents a l’Illa, així com 

algunes de les actuacions executades durant el projecte LIFE Riparia-Ter. 

El Projecte Life Riparia-Ter 

L’illa d’Avall és un dels quatre espais del riu Ter en què s’ha desenvolupat el projecte Life 

Riparia-Ter amb l’objectiu de recuperar i millorar l’estat dels hàbitats de ribera protegits propis 

de la zona.  

El projecte compta amb fons europeus per executar les actuacions de recuperació proposades, 

que inclouen la millora forestal de les alberedes, salzedes i freixenedes existents, la creació de 

zones humides temporals, el control d’espècies exòtiques invasores com la canya, el negundo i 

la robínia, i la plantació de bosc de ribera autòcton en el seu lloc. 
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Mides: 1.350 x 1.350 mm 
 
Color de la planxa 
Pantone 344 C – pintura de fons de la placa 
Pantone 347 C – Vinil: ASPC, ref. Pantone 347 C 
 
Tipografia dels textos:  
Títols o destacats: Helvètica 75 
Textos: Helvètica 55 
 
Composició: caixa de text a l’esquerra. 
 
Pictogrames: manual de senyalització d’espais naturals del DMAH 
 
Logos: en línia horitzontal inferior, segons manual de senyalització d’espais naturals 
del DMAH. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logotips 

Pictogrames de normativa 

L’illa d’AvallL’illa d’AvallL’illa d’AvallL’illa d’Avall    

Les illes fluvials del Ter són un testimoni de l’antiga dinàmica 

natural del riu. Antigament el traçat del Ter canviava cada cop 

que hi havia una gran riuada, i era llavors quan s’obrien nous 

braços de riu i s’abandonaven d’altres, canviant fins i tot el 

curs del canal principal i formant en el procés extenses àrees 

d’aiguamolls i basses així com platges, codolars i illes fluvials, 

Il�lustracions 
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autòctons i 
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Mapa topogràfic amb els hàbitats 
d’interès i l’itinerari Els valors naturals 

Dins l’illa podem trobar diferents formacions del bosc de 
ribera, algunes de les quals són hàbitats d’interès comunitari 
com l’albereda, la salzeda i la freixeneda. Aquests boscos 
tenen un alt valor ecològic i estan en greu regressió a tota 
Europa i per això és tan important conservar i millorar els que 
encara queden.  
Actualment, un dels principals problemes d’aquests boscos és 
la proliferació d’espècies exòtiques invasores com la canya 
(Arundo donax), el negundo (Acer negundo) o l’ailant 
(Ailanthus altissima), arbres ornamentals que tots hem vist a 
rambles i parcs que a la natura ocupen l’espai de les plantes 

El Projecte Life Riparia-Ter 
L’illa d’Avall és un dels quatre espais del riu Ter en què s’ha 
desenvolupat el projecte Life Riparia-Ter amb l’objectiu de 
recuperar i millorar l’estat dels hàbitats de ribera protegits propis 
de la zona.  
El projecte compta amb fons europeus per executar les actuacions 
de recuperació proposades, que inclouen la millora forestal de les 
alberedes, salzedes i freixenedes existents, la creació de zones 
humides temporals, el control d’espècies exòtiques invasores com 
la canya, el negundo i la robínia, i la plantació de bosc de ribera 
autòcton en el seu lloc. 

L’itinerari 
L’itinerari de l’Illa d’Avall permet copsar els diferents tipus 
d’hàbitats presents a l’Illa, les noves zones humides, i altres 
actuacions executades durant el projecte Life Riparia-Ter. 

ILLA D’AVALL         LIFE+  Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter 
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8 Plec de condicions tècniques 

8.1 Per a la senyalització: 

- La col·locació de senyals en camins amb trànsit rodat, encara que sigui de manera 
restringida, es realitzarà fent una perforació sobre el terreny d’1 metre de profunditat i 
fixant el suport amb formigó. 
 
- Par a les senyals situades a l’interior de les zones d’actuació o a la vora de senders 
s’evitarà l’ús de formigó. Es realitzarà una perforació sobre el terreny d’un metre de 
profunditat i es fixarà el suport amb l’ajuda de  falques fetes amb pedres recollides en el 
mateix terreny i l’aportació d’aigua. 
 
- Tots els suports de les senyals hauran de quedar ancorats en posició vertical amb una 
tolerància màxima del plom del 0,5 %. Els senyals hauran de quedar perpendiculars al suport 
formant un angle de 90 graus. 
 
- L’alçada de les banderoles i les senyals es regirà pel Manual tècnic de senyalització als 
espais naturals protegits de la Direcció General del Medi Natural.  

8.2 Per a la instal·lació de barreres: 

- Les barreres per a la restricció de l’accés motoritzat es fixaran realitzant una 
perforació d’un metre de profunditat i fixant els suports amb formigó. Les baranes hauran de 
quedar fixades amb el travesser del tancament a nivell i totalment horitzontal. 
 
- El suport sobre el que bascula el travesser i el suport on el travesser descansa quan la 
barrera està tancada, quedaran paral·lels i en posició vertical amb una tolerància màxima del 
plom del 0,5 %. 
 
- Es deixarà un pas per a bicicletes i vianants de 80 cm. a un dels costats de la balla. 

8.3 Per a la instal·lació de mobiliari: 

- La instal·lació de bancs o d’altre mobiliari a les zones d’actuació, es realitzarà fent una 
base de formigó als suports. 
 
- Els suports dels bancs hauran de quedar ancorats en posició vertical amb una 
tolerància màxima del plom del 0,5 %. 
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8.4 Per a l’esbrossada de vegetació: 

- Es realitzarà una esbrossada de vegetació a l’entorn de senyals, barreres, mobiliari, 
senders i camins. 
 
- S’esbrossarà una distància mitja de un metre al voltant dels senyals, barreres i 
mobiliari i a costat i costat dels senders i camins, que formen part de l’ordenació d’accessos 
de les zones d’actuació. 
 
- Es podaran les branques que obstaculitzin el pas per senders i camins o la visibilitat 
dels senyals. 

8.5 Per al manteniment del ferm: 

- En els senders no es realitzarà cap actuació sobre el ferm tot i que es contempla la 
possibilitat de que en el moment de l’obertura es retiri la coberta vegetal en una amplada 
d’un metre d’amplada en punts on sigui difícil reconèixer el traçat. 
 
- En el camí que creua la pilastra es contempla l’aportació de material, aquest haurà 
d’esser sauló de granulometria homogènia. El director d’obra podrà sol•licitar que els sauló 
sigui garbellat si considera que el sense garbellar és massa groller. 
 
- L’explanació del ferm o escampat de material es realitzarà amb mitja canya deixant el 
ferm bombat, en forma d’esquena d’ase, amb un pendent del 2% a costat i costat del camí. 
 
- En trams transcorri per pendents transversals superiors al 20% es donarà un pendent 
del 2% al ferm en direcció del vessant per evacuar l’escorrentiu. Es construiran trencaaigües 
per a l’evacuació de l’escorrentiu.  

8.6 Per a totes les actuacions: 

- Es recolliran tots els residus inerts generats per l’obra i que es trobin propers a la 
zona d’actuació, encara que no s’hagin generat en la mateixa obra. 
 
- Tots els treballs es senyalitzaran degudament, tant en els trams on hi puguin circular 
vehicles, com en els trams habilitats per a ciclistes. 
 

9 Justificació de la senyalització utilitzada 

 
El Pla d'acció per als espais naturals protegits de l'Estat espanyol (EUROPARC-España, 2002) 
proposa la definició de l'ús públic com «el conjunt d'activitats, serveis i equipaments que, 
amb independència de qui els gestioni, ha de facilitar l'administració de l'espai protegit per 
tal d'apropar els visitants als seus valors naturals i culturals, d'una manera ordenada, segura i 
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que garanteixi la conservació i la difusió d'aquests valors a través de la informació, l'educació 
i la interpretació ambiental». 
 
La funció de la senyalització no és només divulgativa i informadora, sinó per a molts visitants 
és la imatge que perceben d’un espai, per això és important que aquesta segueixi una línia 
de disseny concreta i homogenia, no només dins el mateix espai sinó amb els altres espais 
protegits que tenen les mateixes necessitats de divulgar els seus valors i d’ordenar l’accés de 
visitants. 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge va elaborar el Manual tècnic de senyalització 
als espais naturals protegits amb l’objectiu de resoldre amb un sol disseny les necessitats 
d‘edició que són comunes en els diferents espais, i per transmetre a través de la unitat de 
disseny una imatge de gestió eficient i coordinada entre els espais, que alhora reverteixi en 
una identificació més clara per part dels usuaris. 
 
Per a la senyalització del present projecte s’ha seguit les normes del manual, d’aquesta 
manera s’aconsegueix compatibilitzar la senyalització actual amb altres senyalitzacions fetes 
en altres projectes que es portin a terme en el mateix espai o amb senyalitzacions d’espais 
naturals propers i evitar que la coexistència de diferents tipus de senyalització doni una 
imatge de desordre. 
 

10 Planificació dels treballs 

Totes les actuacions d’ordenació d’accessos s’han previst  per a l’any 2012, sempre i quan 
hagin finalitzat els treballs de millora silvícola, control d’espècies invasores i especialment els 
desemboscos en els punts on hi hagi afectació al sistema d’accessos. S’ha triat aquest 
moment per fer coincidir la senyalització amb un estat intermig de l’execució del projecte. 
Perquè els visitants entenguin el caràcter divulgatiu de les senyals és important que s’hagin 
iniciat actuacions a tots els espais. 
 
Per a les actuacions d’esbrossada de la vegetació s’haurà de tenir en compte que cal evitar 
l’època de nidificació de les aus, de març a juliol, i l’època d’alt risc d’incendis de 15 de juny a 
15 de setembre. 
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11 Pressupost  

11.1 Amidaments 

Per a les actuacions d’esbrossada de la vegetació s’haurà de tenir en compte que cal evitar 
l’època de nidificació de les aus, de març a juliol, i l’època d’alt risc d’incendis de 15 de juny a 
15 de setembre. 
 

Amidaments de l'ordenació d'accessos a l'Illa de la Pilastra 

Unitats Concepte Amida. 

m2 
Desbrossada de vegetació arbustiva amb desbrossadora 
manual. Inclou eliminació de restes. 

4099 

m2 
Arranjament del ferm d'un camí forestal, amb aportació, 
estesa i compactació de material 

2032 

m2 Aplicació d'herbicida per a l'eliminació de flora al·lòctona. 20 

m2 
Tallada de peus de diàmetre superior als 20 cm i densitat 
propera als 600 peus/ha 

20 

ut 
UT Istal·lació de plafó explicatiu de l'actuació sobre 2 
suports 

3 

ut 
UT Istal·lació d'una barrera de pas de fusta basculant 
sobre un dels suports 

2 

ut 
Istal·lació d'una señal de camí sense sortida amb placa 
reflectant de 60x60 cm 

2 

ut 
Istal·lació d'una banderola direccional de 45x20 cm amb 
impressió de vinil a una cara 

2 

ut 
Transport i col·locació de pedres granítiques, entre 200 i 
400 kg per obstaculitzar el trànsit rodat 

12 

ut 
Transport de la senyalització d'ordenació d'accessos i del 
material per al seu muntatge sobre terreny 

1 

ut 
Istal·lació d'un aguait de fusta tractada de 2,5x1,5x2,5 m, 
elevat 1,5 m, amb un banc per a l'observació 

1 

 
 

Amidaments de l'ordenació d'accessos a les Deveses i les Hortes 

Unitats Concepte Amida. 

m2 
Desbrossada de vegetació arbustiva amb desbrossadora 
manual. Inclou eliminació de restes. 2315 

ut 
UT Istal·lació de plafó explicatiu de l'actuació sobre 2 
suports 2 

ut 
Istal·lació d'una banderola direccional de 45x20 cm amb 
impressió de vinil a una cara 3 

ut 
Transport de la senyalització d'ordenació d'accessos i del 
material per al seu muntatge sobre terreny 1 
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Amidaments de l'ordenació d'accessos al Bosc de can Salvatella i 
l'Illa de Pedret 

Unitats Concepte Amida. 

m2 
Desbrossada de vegetació arbustiva amb desbrossadora 
manual. Inclou eliminació de restes. 

1750 

ut 
UT Istal·lació de plafó explicatiu de l'actuació sobre 2 
suports 

2 

ut 
Transport de la senyalització d'ordenació d'accessos i del 
material per al seu muntatge sobre terreny 

1 

 

Amidaments de l'ordenació d'accessos a l'Illa d'Avall 

Unitats Concepte Amida. 

m2 
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 

m2 
Arranjament del ferm d'un camí forestal, amb aportació, 
estesa i compactació de material 

2268,5 

ut 
UT Istal·lació de plafó explicatiu de l'actuació sobre 2 
suports 

1 

ut 
UT Istal·lació d'una barrera de pas de fusta basculant 
sobre un dels suports 

1 

ut 
Istal·lació d'una banderola direccional de 45x20 cm amb 
impressió de vinil a una cara 

13 

ut 
Istal·lació d'un banc de fusta de 2,2 metres de longitud 
amb respatller 

1 

ut 
Transport i col·locació de pedres granítiques, entre 200 i 
400 kg per obstaculitzar el trànsit rodat 

3 

ut 
Transport de la senyalització d'ordenació d'accessos i del 
material per al seu muntatge sobre terreny 

1 
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11.2 Preus bàsics 

PERSONAL 
  

Unitats Concepte Preu 

h Peó amb formació especifica o cap de colla 24,22 € 

h Peó especialitzat 21,41 € 

h Peó auxiliar 17,50 € 

   

MAQUINÀRIA 
  

Unitats Concepte Preu 

h Motodesbrossadora 5,00 € 

h Motosserra 2,68 € 

h Camió 20 Tm 41,00 € 

h Camió per a transport de 7 Tm 32,30 € 

h Retroexcavadora mitjana 60,38 € 

h Motoanivelladora de 126 a 150 CV 55,65 € 

h Compactador pneumàtic 100 CV, 20 t. 44,18 € 

h Camió cisterna de 10000 l 45,99 € 

h Trepant 2,11 € 

   

MATERIALS 
  

Unitats Concepte Preu 

m3 Sauló garbellat 18,00 € 

m3 Aigua 1,01 € 

m3 Morter de ciment pòrtland amb grava a 1:10 50,84 € 

t Pedra granítica de 200 a 400 kg 107,52 € 

ut 
Barrera de pas per a camins de 4 metres de fusta tornejada 
impregnada amb ferramenta d'hacer cincat en calent 

320,24 € 

ut 
Banderola direccional de 40x20 cm impresa en vinil sobre planxa 
d'alumini amb suport de fusta tornejada impregnada 

105,00 € 

ut 
Plafó informatiu 135x135 cm imprès en vinil per una cara sobre 
planxa d'alumini amb dos suports de fusta tornejada impregnada 

1.594,69 
€ 

ut Banc de fusta de 2,2 metres amb respatller, inclou els ancoratges 
1.135,87 

€ 

ut Planxes, bigues, postes i ferramenta per a la construcció d'un  
aguait sense coberta 

3.415,00 
€ 

ut Xeringa 2,71 € 

l Productes fitosanitari 2,13 € 
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11.3 Unitats d’obra 

m2 
Desbrossada de vegetació arbustiva amb desbrossadora manual. Inclou eliminació de 
restes. 

Unitats Concepte Preu Quantitat € 

h Peó 19,71 € 0,015 0,30 € 

h Motodesbrossadora 5,00 € 0,015 0,08 € 

% Media auxiliars sobre la ma d'obra 0,30 € 0,02 0,01 € 

      Import 0,38 € 

m2 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 0,008 0,19 

h Trepant 2,11 0,004 0,01 

ut Xeringa 2,71 0,0005 0,00 

l Productes fitosanitari 2,13 0,0005 0,00 

% Medis auxiliars 0,19 0,02 0,00 

      Import 0,21 

m2 Tallada de peus de diàmetre superior als 20 cm i densitat propera als 600 peus/ha 

U.A. Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 0,0029 0,06 

h Motosserra 2,68 0,0029 0,01 

% Media auxiliars sobre la ma d'obra 0,06 0,02 0,00 

      Import 0,07 

m2 
Arranjament del ferm d'un camí forestal, amb aportació, estesa i compactació de 
material 

Unitats Concepte Preu Quantitat € 

m3 Sauló garbellat 18,00 € 0,05 0,90 € 

h Camió 20 Tm 41,00 € 0,003 0,12 € 

h Motoanivelladora de 126 a 150 CV 55,65 € 0,003 0,17 € 

h Compactador pneumàtic 100 CV, 20 t. 44,18 € 0,003 0,13 € 

h Camió cisterna de 10000 l 45,99 € 0,003 0,14 € 

m3 Aigua 1,01 € 0,02 0,02 € 

% Medis auxiliars 0,30 € 0,02 0,01 € 

      Import 1,49 € 

ut Istal·lació de plafó explicatiu de l'actuació sobre 2 suports 

Unitats Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 € 1,5 32,12 € 

h Peó auxiliar 17,50 € 1,5 26,25 € 

m3 Morter de ciment pòrtland amb grava a 1:10 50,84 € 0,0216 1,10 € 



 

PROJECTE D’ORDENACIÓ D’ACCESSOS I D'ITINERARIS  63 

ut 
Plafó informatiu 135x135 cm imprès en vinil 
per una cara sobre planxa d'alumini amb dos 
suports de fusta tornejada impregnada 

840,00 € 1 840,00 € 

% Medis auxiliars 58,37 € 0,02 1,17 € 

      Import 900,63 € 

ut Istal·lació d'una barrera de pas de fusta basculant sobre un dels suports 

Unitats Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 € 2 42,82 € 

h Peó auxiliar 17,50 € 2 35,00 € 

m3 Morter de ciment pòrtland amb grava a 1:10 50,84 € 0,0257 1,31 € 

ut 
Barrera de pas per a camins de 4 metres de 
fusta tornejada impregnada amb ferramenta 
d'hacer cincat en calent 

320,24 € 1 320,24 € 

% Medis auxiliars 77,82 € 0,02 1,56 € 

      Import 400,92 € 

ut Istal·lació d'una señal de camí sense sortida amb placa reflectant de 60x60 cm 

Unitats Concepte Preu Quantitat € 

h Peó auxiliar 17,5 0,5 8,75 € 

m3 Morter de ciment pòrtland amb grava a 1:10 50,84 0,011 0,56 € 

ut 
Placa informativa de 60x60 cm amb làmina 
reflectant i suport d'acer galvanitzat 

62,12 1 62,12 € 

% Medis auxiliars 8,75 € 0,02 0,18 € 

      Import 71,60 € 

ut Istal·lació d'una banderola direccional de 45x20 cm amb impressió de vinil a una cara 

Unitats Concepte Preu Quantitat € 

h Peó auxiliar 17,50 € 1 17,50 € 

ut 
Banderola direccional de 45x20 cm amb 
impressió de vinil a una cara 

125,00 € 1 125,00 € 

% Medis auxiliars 17,50 € 0,02 0,35 € 

      Import 142,85 € 

ut Istal·lació d'un banc de fusta de 2,2 metres amb respatller 

Unitats Concepte Preu Quantitat € 

h Peó auxiliar 17,50 € 1,75 30,63 € 

m3 Morter de ciment pòrtland amb grava a 1:10 50,84 € 0,0301 1,53 € 

ut Banc de fusta de 2,2 metres amb respatller 1.135,87 € 1 1.135,87 € 

% Medis auxiliars 30,63 € 0,02 0,61 € 

      Import 1.168,64 € 
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ut 
Istal·lació d'un aguait de fusta tractada de 2,5x1,5x2,5 m, elevat 1,5 m, amb un banc 
per a l'observació 

Unitats Concepte Preu Quantitat € 

h Peó especialitzat 21,41 € 16 342,56 € 

h Peó auxiliar 17,50 € 16 280,00 € 

ut 
Planxes, bigues, postes i ferramenta per a la 
construcció d'un  aguait sense coberta 

3.415,00 € 1 3.415,00 € 

h Camió per a transport de 7 Tm 32,30 € 6 193,80 € 

% Medis auxiliars 622,56 € 0,02 12,45 € 

      Import 4.243,81 € 

ut 
Transport i col·locació de pedres granítiques, entre 200 i 400 kg per obstaculitzar el 
trànsit rodat 

Unitats Concepte Preu Quantitat € 

h Camió per a transport de 7 Tm 32,30 € 0,5 16,15 € 

h Retroexcavadora mitjana 60,38 € 0,5 30,19 € 

t Pedra granítica de 200 a 400 kg 107,52 € 0,4 43,01 € 

h Peó especialitzat 21,41 € 0,5 10,71 € 

h Peó auxiliar 17,50 € 0,5 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 

Unitats Concepte Preu Quantitat € 

h Camió per a transport de 7 Tm 32,30 € 10 323,00 € 

h Peó especialitzat 21,41 € 10 214,10 € 

h Peó auxiliar 17,50 € 10 175,00 € 

% Medis auxiliars 389,10 € 0,02 7,78 € 

      Import 719,88 € 
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11.4 Pressupost general 

Pressupost de l'ordenació d'accessos a l'Illa de la Pilastra 

Unitats Concepte Amida. Preu/ut. (€) Import (€) 

m2 
Desbrossada de vegetació arbustiva amb 
desbrossadora manual. Inclou eliminació de 
restes. 

4099 0,38 € 1.557,62 € 

m2 
Arranjament del ferm d'un camí forestal, amb 
aportació, estesa i compactació de material 

2032 1,49 € 3.020,72 € 

m2 
Aplicació d'herbicida per a l'eliminació de flora 
al·lòctona. 

20 0,21 € 4,17 € 

m2 
Tallada de peus de diàmetre superior als 20 cm 
i densitat propera als 600 peus/ha 

20 0,07 € 1,44 € 

ut 
UT Istal·lació de plafó explicatiu de l'actuació 
sobre 2 suports 

3 900,63 € 2.701,89 € 

ut 
UT Istal·lació d'una barrera de pas de fusta 
basculant sobre un dels suports 

2 400,92 € 801,85 € 

ut 
Istal·lació d'una señal de camí sense sortida 
amb placa reflectant de 60x60 cm 

2 71,60 € 143,21 € 

ut 
Istal·lació d'una banderola direccional de 45x20 
cm amb impressió de vinil a una cara 

2 142,85 € 285,70 € 

ut 
Transport i col·locació de pedres granítiques, 
entre 200 i 400 kg per obstaculitzar el trànsit 
rodat 

12 109,19 € 1.310,31 € 

ut 
Transport de la senyalització d'ordenació 
d'accessos i del material per al seu muntatge 
sobre terreny 

1 719,88 € 719,88 € 

ut 
Istal·lació d'un aguait de fusta tractada de 
2,5x1,5x2,5 m, elevat 1,5 m, amb un banc per a 
l'observació 

1 4.243,81 € 4.243,81 € 

  Preu d'execució material     14.790,59 € 

  Benefici industrial 13%     1.922,78 € 

  Despeses generals 6%     887,44 € 

  Subtotal     17.600,80 € 

  IVA 18%     3.168,14 € 

  Preu d'execució per contracte     20.768,95 € 
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Pressupost de l'ordenació d'accessos a les Deveses i les Hortes 

Unitats Concepte Amida. Preu/ut. (€) Import (€) 

m2 
Desbrossada de vegetació arbustiva amb 
desbrossadora manual. Inclou eliminació de 
restes. 

2315 0,38 € 879,70 € 

ut 
UT Istal·lació de plafó explicatiu de l'actuació 
sobre 2 suports 

2 900,63 € 1.801,26 € 

ut 
Istal·lació d'una banderola direccional de 45x20 
cm amb impressió de vinil a una cara 

3 142,85 € 428,55 € 

ut 
Transport de la senyalització d'ordenació 
d'accessos i del material per al seu muntatge 
sobre terreny 

1 719,88 € 719,88 € 

  Preu d'execució material     3.829,39 € 

  Benefici industrial 13%     497,82 € 

  Despeses generals 6%     229,76 € 

  Subtotal     4.556,98 € 

  IVA 18%     820,26 € 

  Preu d'execució per contracte     5.377,23 € 

     

Pressupost de l'ordenació d'accessos al Bosc de can Salvatella i l'Illa de Pedret 

Unitats Concepte Amida. Preu/ut. (€) Import (€) 

m2 
Desbrossada de vegetació arbustiva amb 
desbrossadora manual. Inclou eliminació de 
restes. 

1750 0,38 € 665,00 € 

ut 
UT Istal·lació de plafó explicatiu de l'actuació 
sobre 2 suports 

2 900,63 € 1.801,26 € 

ut 
Transport de la senyalització d'ordenació 
d'accessos i del material per al seu muntatge 
sobre terreny 

1 719,88 € 719,88 € 

  Preu d'execució material     3.186,14 € 

  Benefici industrial 13%     414,20 € 

  Despeses generals 6%     191,17 € 

  Subtotal     3.791,51 € 

  IVA 18%     682,47 € 

  Preu d'execució per contracte     4.473,98 € 
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Pressupost de l'ordenació d'accessos a l'Illa d'Avall 

Unitats Concepte Amida. Preu/ut. (€) Import (€) 

m2 
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 0,38 € 1.724,06 € 

m2 
Arranjament del ferm d'un camí forestal, amb 
aportació, estesa i compactació de material 

2268,5 1,49 € 3.372,29 € 

ut 
UT Istal·lació de plafó explicatiu de l'actuació 
sobre 2 suports 

1 900,63 € 900,63 € 

ut 
UT Istal·lació d'una barrera de pas de fusta 
basculant sobre un dels suports 

1 400,92 € 400,92 € 

ut 
Istal·lació d'una banderola direccional de 45x20 
cm amb impressió de vinil a una cara 

13 142,85 € 1.857,05 € 

ut 
Istal·lació d'un banc de fusta de 2,2 metres de 
longitud amb respatller 

1 1.168,64 € 1.168,64 € 

ut 
Transport i col·locació de pedres granítiques, 
entre 200 i 400 kg per obstaculitzar el trànsit 
rodat 

3 109,19 € 327,58 € 

ut 
Transport de la senyalització d'ordenació 
d'accessos i del material per al seu muntatge 
sobre terreny 

1 719,88 € 719,88 € 

  Preu d'execució material     10.471,05 € 

  Benefici industrial 13%     1.361,24 € 

  Despeses generals 6%     628,26 € 

  Subtotal     12.460,55 € 

  IVA 18%     2.242,90 € 

  Preu d'execució per contracte     14.703,45 € 

          

     

Taula resum 

Ordenació d'accessos a l'Illa de la Pilastra 14.790,59 € 

Ordenació d'accessos a les Deveses i les Hortes 3.829,39 € 

Ordenació d'accessos al Bosc de can Salvatella i l'Illa de Pedret 3.186,14 € 

Ordenació d'accessos a l'Illa d'Avall 10.471,05 € 

Subtotal 32.277,18 € 

Benefici industrial 13% 4.196,03 € 

Despeses generals 6% 1.936,63 € 

Subtotal 38.409,84 € 

IVA 18% 6.913,77 € 

Preu d'execució per contracte 45.323,61 € 
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El pressupost d’execució per contracte del Pla d’ordenació d’accessos i d’itineraris és de 
QUARANTA CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (iva 
inclòs). 
 
 
 
Salt, juliol de 2010 
 
Marta Ayuso Garriga 

Marta Doncel Garcia 

Miguel Angel Fuentes Rosúa 

Ricard Grabulosa Solà 
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