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2.- RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA DINS DEL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE  L’1 DE GENERi EL 31 DE MARÇ DE 2017 
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4. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA DE LA RUTA DEL 
TER ALS ENTORNS DEL PONT DEL CARBUR I PONT DE CAN PERIC  
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    MILLORA DE LA RUTA DEL TER ALS ENTORNS DEL PONT DEL CARBUR I PONT DE CAN PERIC, T.M. DE CAMPRODON (RIPOLLÈS).   MEMORIA VALORADA 
     MARÇ 2017   
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ANTECEDENTS 
 En els darrers anys, des del Consorci del Ter,  hem desenvolupat diversos projectes per 
a la posada en valor dels recursos territorials vinculats als espais fluvials i per 
implantar estratègies de desenvolupament local que dinamitzin els municipis per on 
transcórrer el riu Ter o algun dels seus afluents.  
 
Des dels anys 2005-2007 es treballa en la implementació de la Ruta del Ter. Es tracta 
d’un producte turístic que focalitza en una ruta de més de 200 quilòmetres que 
ressegueix el curs fluvial del Ter entre el seu naixement a Ulldeter (Setcases) fins a la 
desembocadura a la Gola del Ter (l’Estartit), unint dos pols d’atracció turística 
consolidats com son els Pirineus i la Costa Brava.  
 
Aquesta ruta, concebuda com un producte de turisme sostenible, aprofita les 
infraestructures existents en el territori (senders de Gran Recorregut –GR-, senders de 
Petit Recorregut – PR-, camins rals, pistes forestals, camins històrics, vies verdes, etc), 
sempre que tinguin una baixa intensitat de trànsit. 
 
Des del Consorci del Ter partim que el turisme, és un eix de desenvolupament 
transversal en el territori, en el sentit que intervenen molts aspectes que interactuen 
en un mateix espai. Per aquesta raó, la implantació d’un model turístic sostenible pot 
contribuir a generar, millorar i/o promocionar diversos aspectes: noves formes 
d’activitat econòmica, creació d’ocupació en un nou sector, rehabilitació d’elements del 
patrimoni cultural per adaptar-los a nous usos, restauració de trams de riu per 
recuperar el patrimoni natural, recuperar patrimoni etnològic vinculat a l’aigua, 
dignificació d’un espai sovint oblidat, educar i sensibilitzar mediambientalment a la 
població, ajudar a descobrir nous valors del territori, ... en definitiva, el que pretén és 
apropar els ciutadans al riu.  
 
Des de 2008 ja està implantada i senyalitzada sobre el territori la Ruta del Ter,  
producte tant de cicloturisme com de senderisme.  Per bé que hi ha trams,  que en els 
darrers anys,  s’han anat millorant i s’han anat solucionant punts negres existents (Ex. 
Colònia Llaudet; Pas per Sant Julià de Ramis, etc.).  
 
Per a la millora del traçat de la ruta es van buscant les solucions més òptimes que 
permetin als usuaris resseguir el més fidelment i còmodament possible el riu Ter i la 
Ruta del Ter, així doncs es van buscant traçats que facilitin evitar trams complexes i 
anar millorant dia a dia la Ruta.  
 
En l’àmbit de la Vall de Camprodon, i just al límit municipal de Sant Pau de Segúries i 
Camprodon, concretament al anomenat Pont de la Rovira o també Pont del Carbur, la 
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Ruta del Ter discorre per una pista forestal formigonada que va a parar a la carretera 
C-38 que uneix aquestes dues poblacions.  

 Vista de la cruïlla des de la pista formigonada 

 Vista de la cruïlla des de la carretera C-38 direcció a Camprodon  Aquesta intersecció dels 2 vials és un punt crític a nivell de seguretat, ja que la ruta ha 
de compartir l’espai amb una carretera amb un trànsit de vehicles constant, fent-la 
perillosa per als seus usuaris.  
 
Per  evitar el pas de la Ruta del Ter per la carretera C-38 cal obrir un camí de nou traç 
d’uns 80 metres de longitud amb un pendent no superior al 8-10% i una amplada útil 
constant de 1,2 metres, aquest nou vial permetrà la connexió entre la pista forestal 
formigonada i un camí que hi ha 10 metres més amunt i que condueix fins al nucli urbà 
de Sant Pau de Segúries, i permetrà que sigui utilitzat tant per senderistes com per 
ciclistes.  
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 Punt d’inici nou camí de connexió 

   Punt entremig del nou camí de connexió  
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 Punt final del nou camí de connexió   El camí situat en la cota superior discorre en els seus primers 85 metres per sobre de la 
volta de pedra que cobreix un canal d’aigua que abasteix una mini central 
hidroelèctrica situada aigües avall. En aquest tram de 85 metres, caldria fer una petita 
mota de terra al costat dret per a evitar possibles caigudes pel costat que dóna cap a la 
carretera i doblar la secció útil de pas, passant dels 0,60 metres actuals a 1,20 metres 
d’amplada. 
  

 Camí situat en la cota superior  
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 Part final del camí superior  És per aquest fet que des del Consorci del Ter, i en coordinació amb els Ajuntaments de 
Camprodon i Sant Pau de Segúries, (tots 2 consorciats), tenim interès en fer possible 
aquestes obres de millora, les quals permetrien, alhora, fer possible la connexió entre 
els 2 municipis per a dinamitzar les activitats, empreses i altres atractius de la zona i 
sobretot millora la seguretat dels usuaris de la Ruta del Ter.  
 Per tal de poder dur a terme les actuacions que es descriuen en aquesta memòria s’ha signat un conveni de col·laboració entre el senyor Jaume Guàrdia Tomàs com a propietari del terreny conegut amb el nom de la Cal Mariner, l’Ajuntament de Camprodon i el Consorci del Ter. El conveni preveu portar a terme la  recuperació del tram de camí esmentat, així com algunes altres actuacions complementàries que millorin l’atractiu de la Ruta del Ter en aquesta zona.     
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LOCALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ 
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ. A) PONT I MOLÍ DE CAN PERIC 
 En l’ inventari de patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua del Consorci del Ter hi figuren els següents elements:   http://www.consorcidelter.cat/el-territori-del-ter/rutes/ruta-del-patrimoni-cultural-fluvial/distribucio/pont-de-can-peric  http://www.consorcidelter.cat/el-territori-del-ter/rutes/ruta-del-patrimoni-cultural-fluvial/instal-lacions/moli-de-can-peric  Aquests elements de patrimoni cultural esdevenen un atractiu turístic de la Ruta del Ter. Així doncs per tal de valoritzar-los i donar-los a conèixer caldrà efectuar la desbrossada i senyalització del ramal del camí que condueix cap a l’antic molí i pont, situats entre Can Peric i el riu Ter.     

 Mapa 1: En vermell la Ruta del Ter al seu pas pels entorns de  Can Peric (T.M. Camprodon). En el topogràfic s’observa la ubicació dels elements de patrimoni cultural d’interès turístic a l’entorn de la Ruta del Ter.  
 Els treballs previstos en aquest tram són: 

 Treballs silvícoles 
o  Desbrossat de la vegetació en tot el tram del camí incloses les masses 

arbustives, amb una amplada mínima de 2 metres d’amplada. 
 Senyalització 
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o Instal·lació de banderola de senyalització retolada a 
dues cares indicant els elements de patrimoni 
cultural que es poden veure seguint el desviament de 
la Ruta del Ter.  

  
  

  
PRESSUPOST ACTUACIÓ A) PONT I MOLÍ DE CAN PERIC 
Capítol UT Descripció Preu unitari Amidament Import 

0.1 ml 
Desbrossada manual del corriol que mena al pont i molí de can  Peric,  amb una amplada de treball no inferior als 2 metres.  2 100 200€ 

0.2 UT. 

Subministre i instal·lació de banderola d’alumini de 45x20cm retolada per ambdues cares (impressió digital) i suport de fusta de 10cm de diàmetre i tres metres d’alçada.  195 1 195€ 
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL ACTUACIÓ A     395€   
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ. B) TRAM 1. 500 ml 
 Per a connectar la pista forestal formigonada amb el camí superior cal fer un camí de 
nova traça, superant un desnivell d’uns 10 metres, passant del 877 metres de la pista 
forestal fins al 887 del camí superior 
 
Els treballs previstos en aquest tram són: 
  Treballs silvícoles,  

o Desbrossat de tot el tram, amb una amplada de treball no inferior als 2 metres, per a permetre el posterior pas d’una màquina giratòria de cadenes 

o  o Tala i retirada d’arbres de tota la zona afectada per la traça del nou vial, amb una amplada de treball no inferior als 3 metres, per a permetre el posterior pas d’una màquina giratòria de cadenes 

o  o Eliminació in-situ de totes les restes vegetals   
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o    Treballs amb giratòria de cadenes 
o Obertura del nou vial fins a deixar un pas útil de 1,2 metres, per la zona netejada amb els treballs silvícoles previs 

o  o Retirada de la primera cap de terra vegetal  
o Obertura de cunetes i trenca aigües 

o  o Anivellació i compactació amb material del propi lloc 
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o     
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TRAM. 1. TRAÇAT NOU CONNEXIÓ PISTA FORESTAL AMB CAMÍ SUPERIOR  
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PRESSUPOST TRAM 1 
Capítol UT  Descripció Preu unitari Amidament Import 

1.1 ml. 
Desbrossat de tot el tram, amb una amplada de treball no inferior als 3 metres, per a permetre el posterior pas d’una màquina giratòria de cadenes 3.6 80 288€ 

1.2 ml. 

Tala i retirada d’arbres de tota la zona afectada per la traça del nou vial, amb una amplada de treball no inferior als 3 metres, per a permetre el posterior pas d’una màquina giratòria de cadenes 5 80 400€ 

1.3 ml. Eliminació in-situ de totes les restes vegetals 2.2 80 176€ 

1.4 ml. Obertura del nou vial amb giratòria de cadenes fins a deixar un pas útil de 1,2 metres 4.7 80 376€ 

1.5 ml. Retirada de la primera capa de terra vegetal amb giratòria de cadenes 2.1 80 168€ 

1.6 ml. Anivellació i compactació del terreny amb giratòria de cadenes 1.6 80 128€ 

1.7 ml. Obertura de cunetes i trenca aigües amb giratòria de cadenes 40 2 80€ 

1.8 P.A. Demolició de transformador en desús: Enderroc i gestió de residus a abocador controlat 600 1 600€ 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL TRAM 1     2216€      
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ. TRAM 2. 
 Per a fer practicable i més segur el camí superior, tant per a senderistes com per a 
ciclistes cal retirar tota la vegetació que queda dins d’un canó de 1,5x2 metres, és a dir, 
s’ha de deixar un pas lliure de com a mínim 1,5 metres d’amplada i 2 metres d’alçada. 
També es preveu crear una petita mota de terra al costat dret del camí que actuï com a 
barana de contenció 
Els treballs previstos en aquest tram són: 

 Treballs silvícoles,  
o  Desbrossat de la vegetació en tot el tram del camí incloses les masses 

arbustives, amb una amplada mínima de 1,5 metres d’amplada 
o Tala i retirada d’arbres del costat esquerra del camí que puguin entorpir 

els treballs de la màquina giratòria 

o  o Tala d’arbres o arbust que quedin dins la traça del camí 

o  o Eliminació in-situ de totes les restes vegetals       
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TRAM. 2. EIXAMPLAMENT CAMÍ SUPERIOR.   
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PRESSUPOST TRAM 2 
Capítol UT Descripció Preu unitari Amidament Import 

2.1 ml. 
Desbrossat de tot el tram, amb una amplada de treball no inferior als 1,5 metres, per a permetre el posterior pas d’una màquina giratòria de cadenes 1.8 85 153€ 

2.2 ml. 

Tala i retirada d’arbres de tota la zona afectada per la traça del nou vial, amb una amplada de treball no inferior als 1,5 metres, per a permetre el posterior pas d’una màquina giratòria de cadenes 2.5 85 212.5€ 

2.3 ml. Eliminació in-situ de totes les restes vegetals 1.1 85 93.5€ 

2.4 ml. 
Retirada de la terra del costat esquerra del camí i trasllat de la mateixa fins al costat dret per a crear una mota de terra a mode de barana 4.2 85 357€ 

2.5 ml. Obertura de cunetes i trenca aigües amb giratòria de cadenes 40 1 40€ 
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL TRAM 2     856€    
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TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ DE L’OBRA  
PRESSUPOST IMPORTS 
PEM ACTUACIÓ A) 395,00 € 
PEM ACTUACIÓ B)TRAM 1 2.216,00 € 
PEM ACTUACIÓ C)TRAM 2 856,00 € 
PEM TOTAL 3.467,00 € 
DG I BI 658,73 € 
SUBTOTAL 4.125,73 € 
IVA 21% 866,40 € 
PEC 4.992,13 €    El pressupost d’execució per contracte de les obres de millora del tram de la Ruta del Ter al seu pas pel pont del Carbur al Ripollès ascendeixen a QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA DOS EUROS I TRETZE CÈNTIMS.   
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10.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT DE L’AMPLIACIÓ DE LA XARXA NATURA 2000 A DIFERENTS 
TRAMS DEL TER I ALTRES AFLUENTS 
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INFORME SOBRE LA PROPOSTA DE SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE  TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA 
NATURA 2000 A DIFERENTS TRAMS DEL TER I ALTRES AFLUENTS 
 
MOTIVACIÓ 
 
Després del pas de diversos anys des de l’aprovació de la Xarxa Natura 2000 per part dels 
òrgans competents de la Generalitat de Catalunya, al qual des del Consorci del Ter (aleshores 
Consorci Alba-Ter) es varen fer al·legacions que no foren estimades, s’ha constatat novament 
que els valors ecològics dels trams no inclosos a la Xarxa Natura 2000 segueixen essent com a 
mínim iguals que aquells que sí que en formen part. Aquests fets s’exposen a continuació, des 
d’un punt de vista més tècnic, són de per si una evidència de la necessitat que es puguin 
incloure aquests trams dins de la Xarxa Natura 2000, fent una modificació de l’àmbit d’aquests 
espais protegits, per part de la pròpia Generalitat de Catalunya, qui haurà de traslladar-ho als 
òrgans pertinents de l’Estat Espanyol i de la Comissió Europea. 
 
Àmbit Territorial: Conca del Ter 
 
ANTECEDENTS 
 
La Xarxa Natura 2000 és una xarxa d’espais naturals protegits a escala europea. Es compon de 
dos tipus d’espais: les zones especials de conservació (ZEC) designades d’acord amb la 
Directiva Hàbitats; i les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) establertes d’acord amb 
la Directiva Aus. L’objectiu és garantir la supervivència a llarg termini de les espècies i els 
hàbitats europeus més valuosos i amenaçats, contribuint a aturar la pèrdua de biodiversitat. 
Natura 2000 és la iniciativa política europea més important de conservació de la natura. 
D'aquesta manera, la Unió Europea ha establert un marc legal que garanteix la protecció del 
patrimoni natural i, a més, s'ha compromès a salvaguardar-lo mitjançant la integració a Natura 
2000 d'una mostra significativa dels hàbitats i les espècies que millor el representen. 
La definició de Natura 2000 a Catalunya correspon a la Generalitat de Catalunya mitjançant 
Acord de Govern.  Aquests acords han de ser ratificats mitjançant la declaració com a LIC en la 
corresponent Decisió de la Comissió Europea. La llista d'espais a incorporar a Natura 2000 com 
a LIC (Llocs d’Importància Comunitària) va iniciar-se l'any 1997, amb la incorporació de la 
gran part d'espais inclosos al PEIN, tots els que complien amb els criteris establerts per la 
mateixa Directiva d’hàbitats. Anteriorment, havien estat designades diverses ZEPA mitjançant 
dos acords de Govern (anys 1987 i 1994). Els diversos procediments d’aprovació de les llistes 
d’espais a incloure a la xarxa Natura 2000 van comptar amb  períodes d’informació pública i de 
participació social. Durant els anys 2005 i 2006 el Consorci del Ter (aleshores Consorci Alba-
Ter) va formular al·legacions per tal que s’incloguessin al totalitat dels rius Ter i Freser a la 
proposta Catalana de la Xarxa Natura 2000, entre altres.  
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D’aquella tramitació se’n deriven la designació dels espais Riberes de l’Alt Ter i Riberes del 
Baix Ter com a espais d’aigües continentals de la Xarxa Natura 2000. Part del riu també es 
troba inclòs en altres espais que no són pròpiament d’aigües continentals, vegeu el mapa de la 
Conca del Ter amb els principals espais Xarxa Natura 2000. Aproximadament un 78 % del riu 
Ter es troba inclòs dins la Xarxa Natura 2000, per bé que se n’ha exclòs sistemàticament algun 
tram d’Osona, i alguns espais dels trams alts dels rius Ter i Freser.  

 
 
Posteriorment, any 2013,  la Generalitat de Catalunya va de declarar com a Zones Especials de 
Conservació (ZEC) tots els espais ja aprovats com a LIC. Aleshores també es va procedir a 
l’aprovació del corresponent instrument de gestió.   
Actualment a Catalunya existeixen 115 espais que estan declarats com Zones Especials de 
Conservació (ZEC) i 73 com a Zones de Protecció per a les Aus (ZEPA).  
 
 
 
 

Il·lustració 1: la Xarxa Natura 2000 al riu Ter 
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INFORMO,  
 

a) Que malgrat les al·legacions presentades els anys 2005 i 2006 resten exclosos de la 
Xarxa Natura 2000 diversos trams dels rius Ter i Freser.  

b) Que en els espais exclosos existeixen tant hàbitats com espècies d’interès comunitari 
que  justificarien  la seva inclusió a la Xarxa Natura 2000.  

c) Que els rius Ter i Freser permeten la connectivitat de les regions biogeogràfiques 
alpina i mediterrània.  

d) Que el riu Ter permet la connectivitat entre nombrosos espais naturals protegits. 
 
Per tot això PROPOSO,  
 
1. Que se sol·liciti al Departament de Territori i Sostenibilitat la inclusió de la totalitat dels 

rius Ter i Freser a la Xarxa Natura 2000.  
 
ARGUMENTACIÓ:  
El Consorci del Ter és un organisme que, d’ençà la seva creació el desembre de 1998,  vetlla 
per l’ordenació i gestió del riu Ter i la seva conca fluvial, i vol respondre a les inquietuds 
dels 62 ajuntaments riberencs i de la conca, consorciats i dels 5 Consells Comarcals que en 
formen part, vers el riu.  
Es tracta d’un organisme arrelat al territori que a l’actualitat centra les seves accions en la 
millora ambiental, social i patrimonial del riu Ter. 
 L’objectiu final del Consorci del Ter és aconseguir que el riu Ter i la seva conca 
esdevinguin un espai cohesionat territorialment, desenvolupat econòmicament, amb un 
estat ecològic òptim i, en definitiva, un espai que gaudeixi de les característiques que ha de 
tenir un entorn fluvial que interactua i que conviu des de fa molts anys amb les activitats 
humanes. Vol promoure una gestió dels rius Ter i Freser des d’una visió global, sostenible i 
integradora endegant iniciatives orientades a la conservació i millora de la qualitat del 
medi natural. 
Passats uns anys des de la declaració de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya, el Consorci del 
Ter proposa, mitjançant el present document, la incorporació de trams del riu Freser, del 
propi riu Ter i d’altres espais de la conca, dins la Xarxa Natura 2000, en considerar que els 
seus valors naturals tenen uns valors i una importància ecològica com a mínim d’igual 
entitat que a la resta dels trams inclosos amb aquest grau de protecció. 
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La Xarxa Natura 2000 a Catalunya no contempla avui dia,  la inclusió de la totalitat dels rius 
Ter i Freser, quedant exclòs de la proposta una  part del curs del riu Ter (22%) i una part 
del Freser (aprox. 50%).  
Els rius son agents vertebradors del territori, elements del paisatge que permeten el 
desplaçament de les espècies i el manteniment dels processos ecològics. Els sistemes 
fluvials tenen un paper fonamental com a corredors biològics, essent elements essencial 
per a la millora de la connectivitat, actuant com a espais que faciliten el  desplaçament i la 
dispersió de les espècies entre d’altres funcions. Així doncs, els rius són, i han estat, els  
tradicionals corredors lineals naturals que cal potenciar i protegir.  
Els rius esdevenen un dels elements més rellevants de connectivitat no sols a nivell de 
conca sinó també entre el medi terrestre i marí. D’una banda el riu Ter esdevé 
especialment rellevant per a la connexió de les regions biogeogràfiques alpina i 
mediterrània i de l’altra esdevé essencial per a la connectivitat entre nombrosos espais 
naturals protegits.  
Per garantir les funcions ecològiques, cal que el sistema fluvial sigui un sistema continu, de 
manera que resulta imprescindible la protecció d’espais naturals de gran valor mitjançant 
la definició d’espais perimetrals i connectors entre els espais de major valor, és a dir, cal 
definir nivells intermedis de protecció que donin continuïtat i consistència a la globalitat 
del sistema, tot i que aquests espais perimetrals i connectors no disposin de valors naturals 
qualificats (e.g. espècies i hàbitats prioritaris d’interès comunitari) o no presentin estats 
ecològics òptims. Cal tenir en compte que la pèrdua de connectivitat ecològica està 
esdevenint un greu problema, els espais més amenaçats d’aïllament són precisament els 
fluvials.  
La protecció d’espais naturals isolats físicament no garanteix la conservació d’ecosistemes i 
hàbitats naturals ni el manteniment de poblacions viables de flora i fauna en el seu entorn 
natural. De fet la fragmentació dels hàbitats i la manca de connectivitat en espais naturals 
protegits és una greu amenaça, sobretot pels espais fluvials, ja que aquests poden 
esdevenir vertaders connectors ecològics on es garanteixin els requeriments de les 
espècies pel que fa a alimentació, refugi, reproducció, àrees de dispersió, etc.  
D’altra banda, com ja s’ha comentat, és essencial dotar al territori de la connectivitat 
ecològica necessària per al manteniment de la biodiversitat i la funcionalitat dels 
ecosistemes i una continuïtat territorial de la protecció fluvial que doti de sentit els espais 
naturals protegits, ja que manca una connexió biològica i física real d’aquests que comporta 
un perill evident d’aïllament que pot fer inviable el manteniment de la seva biodiversitat. 
Tal i com preveu l’article 10 de la Directiva Hàbitats [92/43/CEE] amb la finalitat de 
millorar la coherència de la Xarxa Natura 2000 les administracions públiques competents 
fomentaran la gestió dels elements del paisatge rellevants per a la fauna i la flora, com les 
vies pecuàries, els rius amb les seves riberes o sistemes tradicionals de partionament, pel 
seu paper de punts d’enllaç i que es consideren essencials per a la migració, la distribució i 
l’ intercanvi genètic de les espècies.  Aquest aspecte no és materialitza en el cas del Ter i 
Freser, ja que l’actual Xarxa Natura 2000 no inclou la totalitat d’aquests rius com a unitats 
estructurals i funcionals del paisatge. 
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La situació geogràfica i la diversitat d’ambients existents a la conca del riu Ter, així com la 
convivència d’elements florístics mediterranis, eurosiberians i boreoalpins permeten que 
la flora d’aquest territori se situï entre les més riques de l’àmbit europeu i mediterrani. 
Pels mateixos motius biogeogràfics, la riquesa en espècies de fauna és també molt 
considerable. En concret, els ambients aquàtics i de ribera acullen una diversitat faunística 
molt elevada. A la conca del riu hi ha prop de 126 espècies vertebrades pròpiament 
aquàtiques: 59 de peixos, 13 d’amfibis, 6 de rèptils, 40 d’ocells i 8 de mamífers.  
Espècies singulars com la llúdriga (Lutra lutra), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), 
la merla d’aigua (Cinclus cinclus), el blauet (Alcedo atthis) i nombroses espècies 
d’invertebrats i amfibis, i també alguns mamífers, troben en l’ecotò format pel riu, els 
boscos de ribera i les planes d’inundació, els hàbitats adequats als seus requeriments, a 
banda d’esdevenir claus en les rutes migratòries de moltes aus. Moltes d’aquestes són 
presents també en trams del Ter que han quedat exempts de la protecció que suposa la 
seva inclusió a la Xarxa Natura 2000, en el cas d’Osona. De fet, una de les millors colònies 
d’ardeids del riu Ter (i l’única del riu Ter), es troba a les Masies de Voltregà, a Osona, amb 
desenes de parelles de bernats, martinets i esplugabous (Ardea cinerea, Nycticorax 
nycticorax, Egretta garetta i Bubulcus ibis). 
Per les seves característiques, la conca del riu Ter acull una gran diversitat d’espècies i 
d’hàbitats naturals, fins el punt que hi són representats la majoria dels ecosistemes 
d'Europa. S’hi conserven nombrosos hàbitats naturals qualificats com a prioritaris a la 
Directiva 92/43/CEE (Hàbitats) i un bon nombre d’espècies considerades prioritàries per 
aquesta mateixa Directiva i per la 79/409/CEE (Directiva Aus).  
El grau de protecció actual és elevat: el 22% dels vertebrats aquàtics de la conca del Ter 
(41 espècies) es consideren d’interès per al conjunt europeu i el 60% (109 espècies) estan 
legalment protegides a Catalunya.  
Els boscos caducifolis de l’Europa temperada, d’interès prioritari, que trobem al Ter són les 
vernedes i els boscos dels barrancs de muntanya (Tilio-Acerion). La verneda (Al. Alno-
Padion) constitueix la comunitat forestal de ribera principal del Ter, tot i que en alguns 
indrets es troba molt alterada o hagi arribat a desaparèixer degut a la substitució del bosc 
de ribera per plantacions de caducifolis de creixement ràpid (Populus x euramericana, 
Platanus hispanica, Acer negundo) o bé per la colonització d’espècies al·lòctones com la 
robínia (Robinia pseudoacacia) o de comunitats ruderals, bardisses o canyars. Aquest 
hàbitat d’interès prioritari, contemplat a la Directiva Hàbitats (92/43/CEE), és present a 
bona part del curs del Ter. El curs alt i mitjà-alt del Ter pertanyen al domini de la verneda 
típica (Alnetum catalaunicum), a mig curs del Ter es troba també la verneda amb càrex 
(Carici alnetum), el bosc de ribera predominant entre el curs mig i baix del riu és la verneda 
amb consolda (Lamio-Alnetum glutinosae), quan no ha estat substituït per arbredes 
d’origen antròpic, tot i que també hi trobem la salzeda de salze blanc i l’albereda. Aquest 
hàbitat és el majoritari del Freser i present al tram del Ter al seu pas per Osona, que 
actualment no forma part de la Xarxa Natura 2000. La conservació de les vernedes ha de 
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ser un eix prioritari ja que constitueix, juntament amb altres boscos de ribera, un hàbitat 
d’elevat interès faunístic per l’elevada diversitat i densitat d’espècies que alberga.  
 
Els boscos mixtos higròfils i esciòfils, pirinencs, dels barrancs de muntanya (Tilio-Acerion) 
és un altre dels hàbitats d’interès prioritari que es troba tant al Ter com al Freser, es troba 
gairebé arreu del curs alt del Ter,  exceptuant les zones de muntanya estrictament alpina, i  
en bona part del curs mitjà-alt, però amb presència a Osona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Distribució de l’aliança Tilio Acerion. Font: BIOCAT  
 
D’altres comunitats d’interès presents al Ter són les mulleres i torberes, comunitats 
fontinals d’aigües dures (Cardamino-Montion), boscos en galeria de salze blanc (Salix alba), 
alberedes: boscos al·luvials d’àlber (Populus alba), freixenedes de terra baixa de Fraxinus 
angustifolia, Sargars: bosquines de Salix purpurea, S. eleagnos, principalment dels terrenys 
fluvials de la terra baixa, lloredes: boscos al·luvials de llor amb verns i falgueres (Osmundo-
Lauretum), Alocars: matollars fluvials d'aloc (Vitex agnus-castus), Tamarigars: bosquets 
riparis, generalment en sòls salabrosos, de tamarius (Tamarix), entre d’altres.  
 
En termes generals, es pot dir que la verneda es distribueix des de Setcases fins al Congost 
de Sant Julià de Ramis, caldria així, estudiar la conveniència d’incloure els trams exclosos a 
la  Xarxa Natura 2000.  
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Cal tenir en compte que la cartografia d’hàbitats d’interès comunitari sobre la qual es basa 
la Xarxa Natura 2000 fou elaborada a escala 1:50.000, aquesta escala no es de suficient 
detall com per elaborar la proposta dels espais fluvials.  
 
Pel que fa a les espècies d’interès comunitari per les quals es requereixen ampliacions de la 
proposta per a la regió mediterrània al Ter al seu pas per Osona hi trobem, entre altres: 
 El barb de muntanya ( Barbus meridionalis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Distribució del barb de muntanya, Barbus meridionalis. Font: BIOCAT 
 
A l’hora d’escollir les zones a protegir cal considerar: 
 la connectivitat: corredors ecològics i físics 
 la presència d’hàbitats singulars, fràgils o que hostatgen fauna o flora d’especial interès  
 la presència de mosaics agro-silvo-pastorals 
 els espais de major diversitat biològica  
 
Tots aquests condicionants són satisfets pel riu Ter, ja que són precisament  els 
ecosistemes lligats a l’aigua com els entorns fluvials i les petites zones humides on es 
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satisfan els requeriments de les espècies en trobar-s’hi els hàbitats adients. Per garantir la 
conservació de la biodiversitat i el bon estat ecològic del riu cal emprendre mesures de 
protecció i gestió de les ribes i els seus ecosistemes, posant èmfasi en la conservació de 
trams fluvials d’especial interès.  
Taula 2.  Motius d’inclusió de la totalitat dels tram mitjà-alt dels rius Ter i Freser a la Xarxa 
Natura 2000. 
CURS   Motius d’inclusió del Freser i riu Ter a Osona la Xarxa Natura 

2000  

Mitjà-alt 

Vernedes (Alnion incanae) 
Boscos de tells i altres dels barrancs (Tilio- Acerion) 
Boscos en galeria de Salix i Populus 
Barb de muntanya (Barbus meridionalis) 
Nombroses aus incloses en la Directiva 79/409/CEE 
Dormidors o zones de reproducció d’espècies incloses en les 
Directives europees  
Meandres del Ter 
Illes fluvials  

 
 
 
 

Queda informat i signo als efectes pertinents,  
 
 
 
 
 
Teia Puigvert i Picart,  
Tècnic de projectes del Consorci del Ter 
 
 
 
 
 




