






















 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX DOSSIER - ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
 

Manlleu, 9 de novembre de 2017 
 
 
 



 

 

Pla d’usos sobre serveis i 
activitats recreatives al riu Ter 

 

Novembre de 2017 
  



2 
 

Equip redactor 
Dídac Jordà, Teia Puigverd i Ponç Feliu  

Contingut del Pla 
1. Introducció ............................................................................................................................ 4 

2. Objecte del Pla ...................................................................................................................... 4 

3. Àmbit d’aplicació ................................................................................................................... 5 

3.1. Àmbit i unitats territorials i cursos d’aigua inclosos ..................................................... 5 

3.1.1. El Ripollès .............................................................................................................. 5 

3.1.2. Osona .................................................................................................................... 5 

3.1.3. Els embassaments ................................................................................................. 5 

3.1.4. El Ter mig ............................................................................................................... 5 

3.1.5. La plana del Baix Ter .............................................................................................. 5 

3.2. Zones d’actuació definides en el Pla ............................................................................. 6 

4. Ús actual dels serveis i activitats recreatives als entorns fluvials ......................................... 6 

4.1. Llistat de serveis i activitats recreatives a regular......................................................... 6 

4.1.1. Utilització de camins adjacents al riu a peu, a cavall o amb bicicleta ................... 7 

4.1.2. Utilització de camins adjacents al riu amb vehicles motoritzats .......................... 7 

4.1.3. Pràctiques naturalistes i d’educació ambiental .................................................... 7 

4.1.4. Horts socials .......................................................................................................... 7 

4.1.5. Pícnics, acampades, zones recreatives .................................................................. 7 

4.1.6. Bany ....................................................................................................................... 8 

4.1.7. Pesca ...................................................................................................................... 8 

4.1.8. Barranquisme ........................................................................................................ 9 

4.1.9. Navegació .............................................................................................................. 9 

4.1.10. Esdeveniments esportius ...................................................................................... 9 

4.1.11. Aplecs, fires i festivals ......................................................................................... 10 

4.1.12. Altres ................................................................................................................... 10 

4.2. Marc legal. Informació urbanística de la zona i normativa municipal amb incidència a 
la zona. .................................................................................................................................... 10 

4.3. Percepció social sobre la compatibilitat entre activitats lúdiques, la seguretat i la 
preservació dels espais fluvials ............................................................................................... 11 

4.3.1. El Ripollès ............................................................................................................ 11 

4.3.2. Osona .................................................................................................................. 11 



3 
 

4.3.3. Els embassaments ............................................................................................... 12 

4.3.4. El Ter mig ............................................................................................................. 12 

4.3.5. La plana del Baix Ter ............................................................................................ 13 

5. Zones de seguretat i restricció ambiental ........................................................................... 13 

5.1. Zones de seguretat de les preses, rescloses i altres estructures d’aprofitament 
hidràulic, o d’especial restricció per seguretat ....................................................................... 13 

5.2. Zones d’especial protecció i de sensibilitat ecològica, o d’especial restricció 
ambiental .................................................................................................................................... 
 13 

5.2.1. Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya .............................................. 13 

5.2.2. Hàbitats d’interès comunitari ............................................................................. 15 

5.2.3. Àrees d’interès florístic i faunístic ....................................................................... 16 

5.2.4. Zones humides .................................................................................................... 16 

5.2.5. Reserves genètiques de truita ............................................................................. 17 

5.3. Zones per a hidroavions per a accions d’extinció d’incendis forestals i proposta 
d’abalisament .......................................................................................................................... 17 

6. Proposta d’ordenació de serveis i activitats recreatives ..................................................... 18 

6.1. Ordenació de les activitats recreatives de lliure accés ............................................... 18 

6.2. Regulació dels serveis i activitats d’accés controlat .................................................... 19 

6.2.1. Navegació ............................................................................................................ 21 

6.2.2. Barranquisme ...................................................................................................... 21 

6.2.3. Activitats científiques i divulgatives .................................................................... 22 

6.2.4. Pesca .................................................................................................................... 22 

6.3. Regulació dels esdeveniments esportius i de lleure ................................................... 22 

6.4. Regulació de les àrees recreatives amb accés al riu ................................................... 23 

6.5. Regulació de serveis i activitats en embassaments .................................................... 23 

7. Actuacions ........................................................................................................................... 25 

7.1. Actuacions dotacionals................................................................................................ 25 

7.2. Actuacions de restauració de l’espai fluvial ................................................................ 26 

7.3. Actuacions de control .................................................................................................. 26 

8. Àmbit temporal del Pla d’Usos ............................................................................................ 26 

9. Memòria econòmica ........................................................................................................... 26 

9.1. Cobrament de taxes i fiances ...................................................................................... 26 

9.2. Règim sancionador ...................................................................................................... 27 

Apèndix 1.  Trams fluvials ............................................................................................................ 28 



4 
 

 

1. Introducció 
Sempre s’ha dit que el riu Ter és un riu molt treballador. Antigament, les fargues i molins ja 
n’aprofitaven l’energia hidràulica, de la mateixa manera que després ho feren les fàbriques 
tèxtils i ara les centrals hidroelèctriques. El Ter rega camps de conreu: de blat de moro i de 
fruiters, arrossars i horts, i abasteix d’aigua potable, no només les poblacions de la conca, 
també la Costa Brava i la Regió Metropolitana de Barcelona. El riu, però, no només és aigua. El 
Ter com a ecosistema fluvial és refugi de flora i fauna salvatge, forma paisatges bucòlics que 
són il·lustrats per  Martí i Pol i Jacint Verdaguer, i ens proveeix productes com la truita comuna 
que atreu tants pescadors d’arreu com el vímet que ha donat lloc a la Fira del Internacional del 
Cistell de Salt. Definitivament, el Ter té un paper rellevant en la història socioeconòmica de les 
comarques riberenques. 

Tanmateix, molts d’aquests usos i serveis que el riu ofereix pel benestar de les persones han 
estat en perill des de la dècada dels 60 a causa de l’abocament incontrolat de residus tòxics a 
llera, l’ocupació de l’espai fluvial i l’excés d’extracció d’aigua. A partir dels anys 90, amb la 
creació de l’Agència Catalana de l’Aigua i després amb l’aprovació de la Directiva Marc de 
l’Aigua, juntament amb la pressió ciutadana, s’elaboren plans de depuració de les aigües 
residuals, del manteniment de cabals ambientals i de preservació de la biodiversitat, que 
portaran a recuperar substancialment la qualitat fisicoquímica i biològica del riu. 

Actualment, el Ter presenta un estat ecològic al voltant del “bo” en la majoria de les seves 
masses d’aigua: lleugerament inferior en alguns trams principals del riu afectats per l’extracció 
d’aigua, i per sobre en rieres i torrents de capçalera. Aquesta millora de la qualitat fomenta un 
nou apropament de la població al riu. Potser ja no es pesca tant ni s’hi va a rentar la roba, però 
la gent passeja per l’entorn fluvial, hi va a acampar o a fer caiac. S’han diversificat les activitats 
recreatives i cada vegada més ciutadans s’apropen al riu. De fet, ja hi ha casos conflictius on la 
massificació d’usuaris posa altra cop en perill la qualitat ecològica del riu. A les molèsties a la 
fauna per la presència massiva de visitants, sovint s’hi afegeix l’acumulació de deixalles, la 
contaminació de les aigües per l’ús de sabons i cremes, i la degradació de l’hàbitat i del 
paisatge. 

El riu és un espai natural magnífic en el qual és inevitable fer-hi un ús per socialitzar amb el 
veïnat, per fer-hi exercici físic i activitats saludables, o per relaxar-se i inspirar-se. La millora de 
l’accés al riu, tant pel nivell de conservació de l’espai com del desenvolupament de la 
infraestructura necessària, pot efectivament millorar la qualitat de vida dels ciutadans i 
facilitar-ne la sensibilitat envers els ecosistemes fluvials. Tot i així, un increment dels usuaris 
sense ordenació ni regulació pot contràriament desembocar en la degradació de l’espai i en 
tensions entre usuaris. És en aquest context que l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consorci del 
Ter, amb el suport de la Diputació de Girona, acorden desenvolupar un Pla d’usos sobre serveis 
i activitats recreatives al riu Ter que permeti fer-les compatibles amb la preservació del medi. 

2. Objecte del Pla 
El Pla d’usos sobre serveis i activitats recreatives al riu Ter té per objectiu ordenar la presència 
de serveis i activitats recreatives existents i potencials a la conca, d’acord a uns criteris 
ambientals i de seguretat, per tal d’estimular l’activitat social i econòmica a l’entorn del riu, 
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afluents, sèquies i embassaments, de manera sostenible, bo i preservant els valors naturals i 
paisatgístics de la conca. 

Malgrat existeix a la conca del Ter la necessitat de millorar la gestió dels cabals per a garantir la 
preservació dels ecosistemes fluvials i promocionar les activitats recreatives al riu, no és 
objectiu d’aquest pla desenvolupar cap regulació al respecte. 

3. Àmbit d’aplicació 

3.1. Àmbit i unitats territorials i cursos d’aigua inclosos 

El Pla d’usos sobre serveis i activitats recreatives al riu Ter inclou les conques del Ter. El Pla 
s’aplicarà en tot el recorregut dels rius Ter, Freser i Daró i en tots els seus afluents, en els 
embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral, i en les sèquies més important: Molinar, Monar, 
Sentmenat i Molí de Pals. 

Per a estructurar la participació dels ajuntaments i la redacció del mateix Pla, l’àmbit 
d’aplicació s’ha dividit en 5 unitats territorials, cadascuna amb les seves peculiaritats 
paisatgístiques i socioeconòmiques: el Ripollès, Osona, els embassaments, el Ter mig i la plana 
del Baix Ter. 

3.1.1. El Ripollès 

La unitat territorial Ripollès consta principalment dels rius Ter i Freser des dels seus respectius 
naixements fins a la confluència del Ter amb la riera de Vallfogona. Els principals afluents són 
el Ritort, el Núria, el Sagadell, el Rigard, el Merdàs i les rieres de les Llosses i de Vallfogona, tot 
i que és una unitat amb múltiples rieres i torrents amb força activitat recreativa. Per 
Campdevànol i Ripoll hi passa la històrica Sèquia Molinar. 

3.1.2. Osona 

Aquesta unitat territorial comprèn el riu Ter des de la confluència amb la riera de Vallfogona 
fins la cua de l’Embassament de Sau, a Roda de Ter. Els principals afluents són el Ges i el 
Fornès, la Riera de Sorreigs, el Gurri i el Mèder.  

3.1.3. Els embassaments 

Sau, Susqueda i el Pasteral són els tres embassaments existents a la conca del Ter. Ocupen una 
superfície de 573, 466 i 35 ha, respectivament. També s’inclouen dins d’aquesta unitat 
territorial aquells trams del Ter compresos entre els embassaments. La Riera Major i la de 
Rupit, així com múltiples torrents i sots desemboquen al Ter en aquesta unitat. 

3.1.4. El Ter mig 

El Ter mig consta del tram comprès entre la presa del Pasteral i el congost de Sant Julià de 
Ramis. Dins d’aquesta unitat territorial, es consideren els següents afluents: el Brugent, les 
rieres d’Osor i de Llémena i l’Onyar; i la històrica Sèquia Monar, que s’alimenta de les aigües 
del Ter a Bescanó i desemboca a l’Onyar en el seu pas per Girona. 

3.1.5. La plana del Baix Ter 

Aquesta unitat territorial compren el Ter des del congost de Sant Julià de Ramis fins la seva 
desembocadura, entre les platges de l’Estartit i de la Fonollera. Tot i que no és un tram amb 
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grans afluents (només hi destaquen el Terri i la riera de la Farga) cal destacar la presència de 
recs històrics amb un caràcter natural molt marcat (rec del Molí de Pals i rec de Sentmenat) i 
de zones humides estretament associades al riu i als recs. 

Tot i que el Daró pròpiament no forma part de la conca del Ter, la connexió de les aigües entre 
ambdós rius fa que s’hagi decidit incorporar-lo com a afluent al present Pla i a la unitat 
territorial de la plana del Baix Ter. 

3.2. Zones d’actuació definides en el Pla 

El present Pla defineix diferents zones de l’espai fluvial en funció de les activitats que s’hi 
realitzen i de la legislació que hi aplica. 

Làmina d’aigua en cursos fluvials. Constitueix la zona humida de l’àmbit fluvial, on s’hi 
realitzen activitats com la pesca amb mosca, el piragüisme o el bany. 

Làmina d’aigua en embassaments. La principal característica és que l’aigua està estancada i 
que la superfície varia en funció de la quantitat d’aigua disponible. A banda de les activitats 
pròpies de la zona A, s’hi realitza la navegació a motor, el passeig en barca o la pesca esportiva 
del silur. 

Les ribes. Espais del domini públic hidràulic on no hi ha làmina d’aigua. És on se situa la 
infraestructura necessària per a realitzar les activitats en zones A i B: embarcadors, pesqueres i 
altres tipus d’accés a la làmina d’aigua. 

La zona inundable. Espais on és important regular les activitats que requereixin estructures 
permanents que puguin dificultar el pas de l’aigua en moments d’avingudes: àrees de pícnics, 
d’acampada, etc. Depenent de si es troba inclosa en Xarxa Natura o no, es limitaran les 
activitats més agressives pel medi natural: circulació amb vehicles motoritzats, competicions i 
aplecs, etc. 

Recs i sèquies. Són cursos d’aigua artificials tot i que, degut a la seva longevitat, tenen un gran 
interès cultural i fins i tot ambiental, albergant espècies endèmiques com són algunes nàiades 
autòctones. Actualment els usos es restringeixen al passeig al voltant d’aquests cursos d’aigua, 
però alguns ajuntaments estan explorant realitzar-hi activitats aquàtiques com la navegació. 

4. Ús actual dels serveis i activitats recreatives als entorns fluvials 

4.1. Llistat de serveis i activitats recreatives a regular 

Com anteriorment s’ha exposat en la introducció i l’objecte del Pla, el riu (també la sèquia i 
l’embassament) ha de ser un espai d’accés lliure on hom pugui anar-hi a socialitzar, a relaxar-
se, a inspirar-se o a reflexionar, a divertir-se o a fer-hi exercici físic; sempre respectant al 
màxim l’entorn natural. Aquest ha estat sempre l’ús principal del riu i el que més s’ha de 
potenciar, car permet millorar sensiblement la qualitat de vida dels ciutadans en paral·lel a la 
qualitat ecològica del riu, no requereix d’infraestructura i és de lliure accés. 

Tanmateix, hi ha moltes activitats específiques que el Pla necessita regular, ja sigui perquè 
requereixen d’una infraestructura especial o d’un impuls econòmic, perquè poden esdevenir 
problemàtiques si es massifiquen, o perquè són difícilment compatibles amb la seguretat de 
les persones o amb la preservació del riu. A continuació, es llisten i les activitats més habituals 
en l’àmbit fluvial de la conca del Ter i se’n descriu l’ús actual: 
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4.1.1. Utilització de camins adjacents al riu a peu, a cavall o amb bicicleta 

Al llarg del riu Ter hi ha la Ruta del Ter (Foto 1), amb alguna variant com la del Gurri, la de la 
riera de les Llosses i altres que s’estan desenvolupant (al Brugent, a les rieres d’Osor i de les 
Gorgues, etc.). També hi ha diversos camins de gran recorregut (com el GR-210), petit 
recorregut i senders locals que ressegueixen o creuen els diferents cursos fluvials. La gent hi 
sol passejar, córrer, practicar el senderisme, anar amb bicicleta o a cavall. Un dels reptes és 
donar-los a conèixer i mantenir una bona senyalització. 

L’ús de camins és de les activitats que més apropen el ciutadà al riu i que ho fan d’una manera 
més saludable. En no fomentar la concentració de persones en punts molt determinats, es 
desincentiva l’acumulació de deixalles, tot i que la dispersió de deixalles al llarg de la xarxa de 
camins també pot suposar un problema. 

4.1.2. Utilització de camins adjacents al riu amb vehicles motoritzats 

Quads, 4x4, motos i altres vehicles a motor poden accedir en l’àmbit fluvial sempre que 
compleixin la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. Tot 
i que la llei és força restrictiva pel què fa a la quantitat de vehicles i camins als quals accedir, no 
hi ha gaire satisfacció en relació a la seva aplicació, ja que en general es desconeix la llei i els 
mecanismes per fer-la complir són molt limitats. 

L’accés a l’espai amb vehicles motoritzats, si no es fa de manera ordenada, pot suposar un 
perill per a la preservació de l’ecosistema fluvial i per a la seguretat dels visitants i, per tant, és 
important que quedi regulat en el present Pla.  

4.1.3. Pràctiques naturalistes i d’educació ambiental 

A la conca del Ter hi ha varis museus amb l’aigua i el riu com a temàtica principal: l’Ecomuseu 
el Molí Petit – CEA Alt Ter a Sant Joan de les Abadesses, el Museu del Ter a Manlleu, el Museu 
de l’Aigua a Salt i el Museu de la Mediterrània a Torroella de Montgrí. Els museus, juntament 
amb l’administració pública, les escoles i centres de recerca, les associacions naturalistes i 
algunes empreses privades, realitzen una feina constant d’educació ambiental en l’entorn 
fluvial. A nivell individual també es realitzen pràctiques naturalistes, com l’observació d’aus, 
especialment en àmbits propers a zones humides com la presa de Colomers i l’illa de Canet.  

És imprescindible potenciar aquest tipus d’activitats si es vol millorar la consciència sobre el fet 
que el riu és un bé comú que, en bon estat de conservació, aporta múltiples beneficis socials, 
ambientals i econòmics al conjunt de la població. 

4.1.4. Horts socials 

Els horts a la vora del riu (Foto 2), de mida petita, solen tenir fins recreatius més enllà de la 
pròpia producció d’hortalisses. S’estenen des de rieres fins al curs principal del Ter en els seus 
trams mitjos i baixos. Tenen un ús social molt important i la relació amb l’ecosistema fluvial no 
és especialment positiu, però tampoc té per què ser negatiu. És important analitzar la seva 
compatibilitat amb el funcionament de la plana d’inundació, amb la normativa d’urbanisme i 
amb la presència de Xarxa Natura 2000. 

4.1.5. Pícnics, acampades, zones recreatives 

És habitual reunir-se a la vora del riu allà on és de fàcil accés. La voluntat de trobar-se, menjar i 
dormir a la vora del riu fa que sovint els propis ajuntaments promocionin certs espais amb 
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infraestructura pròpia com fonts, papereres, taules i bancs, etc. Exemples concrets els trobem 
a la platja de Setcases, als embarcadors de Manlleu i Bescanó, als parcs fluvials de Girona i 
Verges, o a l’antic abocador d’Ullà reconvertit en àrea de pícnic. Aquests espais poden atraure 
persones incíviques que no tenen respecte ni per la infraestructura ni pel riu i és important 
aplicar mesures que ho evitin. 

4.1.6. Bany 

De manera controlada, el bany es realitza només al pantà de Sau, on hi ha dues zones de bany: 
al Club Nàutic i a Can Mateu. Tanmateix, el bany és força practicat de manera incontrolada per 
tota la conca, sobretot en rieres i torrents. És una activitat controvertida perquè, tot i que 
permet gaudir del riu lliurement, és difícil de regular i inquieta els ajuntaments, que hi veuen 
problemes relacionats amb la massificació, la preservació de l’ecosistema i la seguretat. 
Especialment problemàtic és el turisme massiu a les rieres d’Estiula (Campdevànol, el Ripollès) 
i de Cogolls (les Planes d’Hostoles, el Ter mig). 

4.1.7. Pesca 

Hi ha molts tipus de pesca en funció del peix i l’art de pesca (Foto 3). Principalment hi ha pesca 
de truita amb mosca (al Ripollès i just aigua avall dels embassaments de Susqueda i del 
Pasteral), pesca esportiva sobretot de ciprínids (trams mitjos, baixos i embassaments) i pesca 
d’angula (a la gola). La pesca és una activitat ja molt regulada, per la Llei 22/2009, del 23 de 
desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, i per les resolucions 
anuals que defineixen els trams fluvials que són lliures sense mort, els que són de pesca 
controlada i els refugis de pesca. 

Actualment, la majoria d’usuaris practiquen una pesca sostenible, però no sempre és així. Els 
reptes més importants del Pla són fer compatible aquesta activitat amb d’altres i amb la 
conservació del riu i evitar la introducció d’espècies invasores. 

 
Foto 1. Camí Vora Ter al seu pas per Sant Quirze 

de Besora 

 
Foto 2. Zona d’horts a la vora del riu, a Anglès 
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Foto 3. Pescadors al parc fluvial de Fontajau, 

Girona 

 
Foto 4. Descens popular amb piragua pel Ter 

organitzat pel club Salt-Ter 

4.1.8. Barranquisme 

Es realitza en torrents i rieres amb un fort pendent longitudinal, sobretot al Ripollès, però 
també en afluents de la zona mitja del riu. És una activitat que es realitza en zones de 
capçalera amb alta sensibilitat ambiental, amb presència d’espècies d’interès com el cranc de 
riu de potes blanques i l’almesquera i amb hàbitats sensibles com les zones de fresa de la 
truita autòctona. És una activitat en creixement que necessita regulació que en limiti la 
freqüència, els espais i els períodes hàbils per fer-la compatible amb la preservació d’aquests 
trams fluvials. 

4.1.9. Navegació 

La navegació és una activitat que la desenvolupen tant empreses privades del sector turístic 
com clubs esportius. És freqüent a les unitats territorials del Ter mig (entre el Pasteral II i el 
parc de les Ribes del Ter a Girona) i de la plana del Baix Ter (entre Sant Julià de Ramis i Verges i 
en el tram final del riu), i esporàdica en les unitats d’Osona i del Ripollès. Les modalitats més 
practicades són piragüisme d’aigües braves, piragüisme d’aigües tranquil·les, esbarjo i eslàlom.  

La navegació en l’àmbit fluvial és poc invasiva sempre i quan no es realitzi de manera massiva i 
es respectin uns horaris, freqüència de pas i trams de navegació que permetin el descans de la 
fauna. Així, aquesta informació és important que quedi recollida en el Pla per compatibilitzar 
l’activitat amb la preservació de l’espai fluvial. També és molt important tenir en compte la 
capacitat involuntària de la navegació de propagar espècies invasores com el musclo zebrat i 
altres espècies invasores. 

A l’embassament de Sau, les pràctiques de navegació es diversifiquen i inclouen activitats amb 
motor. Algunes de les existents són el caiac, l’esquí aquàtic, el surfesquí, el windsurf, la vela i la 
pesca amb barca. Els principals reptes de les activitats nàutiques en embassaments són 
compatibilitzar-les amb altres activitats (bany, pesca, etc.), especialment quan el volum d’aigua 
embassada i per tant la superfície de la làmina d’aigua disminueixin;  vetllar per la seguretat en 
els punts propers a la presa o a restes arquitectòniques; i avançar en l’ús del motor elèctric en 
detriment del de combustibles fòssils. 

4.1.10. Esdeveniments esportius 

Els esdeveniments esportius sempre són massius, requereixen àmplies zones d’aparcament i 
una quantitat important de gent realitza exercici físic en espais sensibles com són els 
ecosistemes fluvials. N’hi ha competitius, com els concursos de pesca o la cursa Blau Ter, i de 
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no competitius, com la Ruta del Ter Bike Experience o el descens popular amb piragua pel Ter 
(Foto 4). 

Solen ser activitats que generen un impacte econòmic important en l’economia local, sobretot 
en la de petites poblacions, però requereixen d’un nivell alt d’ordenació per evitar la 
degradació dels espais fluvials. 

4.1.11. Aplecs, fires i festivals 

De la mateixa manera que les competicions esportives, són activitats que reuneixen a molta 
gent en dies molt concrets. Dos exemples en són la fira del Hobby a Colomers i el festival 
Clownia a Sant Joan de les Abadesses. Si bé la freqüència d’aquests esdeveniments és baixa i 
serveixen per apropar la gent al riu, la massificació pot comportar el deteriorament de l’espai 
si no hi ha una bona organització al darrera que delimiti bé els espais i gestioni correctament 
els residus que es puguin generar. S’intentarà en la mesura del possible que tots els aplecs, 
fires i festivals a realitzar-se dins de l’àmbit d’actuació del Pla tinguin per objectiu millorar la 
sensibilitat ambiental de la població envers el riu i l’ecosistema fluvial. 

4.1.12. Altres 

Hi ha altres activitats que des dels ajuntaments se n’ha sol·licitat la regulació, però a causa de 
dificultats tècniques i de complexitat no s’inclouen al present Pla. La caça n’és un exemple. 

També hi ha activitats lligades a les noves tecnologies que no són freqüents a la conca però 
s’espera que cada vegada ho siguin més: passeig amb vehicles de motor elèctric (bicicletes 
elèctriques i segways, principalment), vol amb drons, etc. Caldrà fer un seguiment d’aquestes 
activitats per tal d’incorporar-les a futures versions del Pla. 

4.2. Marc legal. Informació urbanística de la zona i normativa municipal amb 
incidència a la zona. 

Moltes de les activitats recreatives que es donen als espais fluvials de la conca del Ter ja tenen 
la seva pròpia regulació. El Pla d’usos no pretén generar molta normativa nova, sinó recopilar 
la legislació ja existent en matèria de protecció del medi ambient i de serveis i activitats 
recreatives en àmbits fluvials i ordenar-la per aconseguir-ne un compliment efectiu. 
Tanmateix, sí que es proposaran nous articles específics per a aquells buits que impedeixin el 
correcte desenvolupament dels usos en compatibilitat amb la preservació dels espais fluvials. 
Alguns exemples de lleis i decrets a reforçar són: 

 LLEI 12/1985, de 14 de juny, d’espais naturals. 
 REIAL DECRET 849/1986, de 11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini 

Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la LLEI 
29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües. 

 DECRET 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, 
científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge. 

 LLEI 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. 
 DECRET 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en 

el medi natural. 
 DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d'urbanisme. 
 REIAL DECRET 1341/2007, de 11 d’octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües 

de bany. 



11 
 

 LLEI 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 
 LLEI 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües 

Continentals. 
 LLEI 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
 DECRET 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i 

les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya. 
 LLEI 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

A banda d’aquella legislació que afecti a l’àmbit sencer, hi ha ordenances municipals que 
poden regular activitats i espais específics en matèria d’horts, acampada, barranquisme, etc. El 
Pla d’usos recopilarà tota aquesta normativa per tal de fer-la compatible amb les propostes 
d’ordenació. 

4.3. Percepció social sobre la compatibilitat entre activitats lúdiques, la seguretat 
i la preservació dels espais fluvials 

Entre els mesos de novembre de 2016 i febrer de 2017 s’han realitzat reunions amb 
representants d’ajuntaments i dels consells comarcals de les diferents unitats territorials  
(Taula 1 i Fotografies 5-8). A més, se’ls ha passat una enquesta que ha servit per captar la 
percepció que es té des dels municipis sobre els usos dels rius i la conservació dels espais 
fluvials. A continuació, es mostren els resultats per unitat territorial. 

4.3.1. El Ripollès 

La majoria dels municipis del Ripollès no han respòs l’enquesta. Dels 6 que ho han fet, només 
la meitat han respòs sobre la satisfacció respecte els usos i l’estat de conservació del riu. Les 
activitats que surten a promoure són la pesca, els itineraris, les zones de bany i les àrees de 
pícnic. Tot i que no hi ha cap activitat amb consens per a restringir, hi ha certa preocupació per 
zones de bany no regulades amb massificació de visitants i el creixement del barranquisme. 

4.3.2. Osona 

Els municipis d’Osona estan prou satisfets amb els usos actuals: pesca, senderisme i passeig en 
bicicleta, principalment. Quant a la conservació del riu, els diferents ajuntaments estan més 
dividits. L’ús de senders, l’observació de fauna i les hortes socials són algunes de les activitats a 
promoure, mentre que la navegació i la circulació amb vehicles a motor són generalment 
activitats a limitar. La pesca a Osona és una activitat més controvertida. 

 

Taula 1. Informació de les reunions desenvolupades amb representants municipals i comarcals 

UNITAT DATA UBICACIÓ ASSISTENTS 

EMBASSAMENTS 16/11/2016 Salt 
Representants de la Cellera de Ter, Osor, Sant Hilari 
Sacalm, Susqueda, Tavèrnoles, Vilanova de Sau i del 

Consell Comarcal d’Osona 

PLANA DEL BAIX 
TER 30/11/2016 Verges 

Representants de Bordils, Celrà, Flaçà, Gualta, Jafre, 
Tallada d’Empordà, Torroella de Montgrí, Ultramort i 

Verges 
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TER MIG 11/01/2017 Salt Representants de Anglès, Bescanó, Girona, Salt, Sant 
Gregori i Sarrià de Ter 

OSONA 25/01/2017 Manlleu Representants de Gurb, Manlleu i Torelló 

RIPOLLÈS 09/02/2017 Ripoll 
Representants de Campdevànol, Camprodon, les 

Llosses, Molló, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries. 

 

 
Foto 5. Reunió amb representants dels 

ajuntaments de l’àmbit dels embassaments 

 
Foto 6. Reunió amb representants dels 

ajuntaments de l’àmbit de la plana del Baix Ter 

 

 
Foto 7. Reunió amb representants dels 

ajuntaments de l’àmbit del Ter mig 

 

 
Foto 8. Reunió amb representants dels 

ajuntaments de l’àmbit d’Osona 

 

4.3.3. Els embassaments 

Pocs municipis inclouen els embassaments de Sau, Susqueda i Pasteral. Només la meitat està 
satisfet amb el grau de conservació d’aquests mentre que gairebé tots estan insatisfets amb 
l’ús actual, ja que creuen que es pot potenciar més (a Susqueda i Pasteral gairebé no n’hi ha). 
Els usos a potenciar són sobretot la pesca, els itineraris, l’observació de fauna, esports 
d’aventura, esdeveniments esportius, les zones de pícnic, aplecs i trobades i el bany. Quant a 
restriccions, només els quads, 4x4 i altres vehicles motoritzats s’haurien de limitar. 

4.3.4. El Ter mig 

Sis de deu ajuntaments del Ter Mig han respòs l’enquesta. En aquesta unitat el riu és 
freqüentat pels ciutadans de tots els municipis, sobretot pels d’edat adulta. No són municipis 
amb especial turisme, però en aquests s’hi duu a terme senderisme, passeig en bicicleta i 
pesca, sobretot, i també piragüisme i observació de fauna. Especialment l’observació de fauna 
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i el senderisme és el què més es voldria promoure i la circulació de vehicles motoritzats el què 
convindria limitar. En general, els ajuntaments no estan satisfets amb la conservació d’aquest 
tram de riu (hi falta aigua i manteniment) ni amb l’ús recreatiu que se’n fa (es podria potenciar 
més). 

4.3.5. La plana del Baix Ter 

Nou ajuntaments del Baix Ter, la meitat dels presents al Consorci del Ter, han respòs 
l’enquesta. D’aquests, només quatre afirmen que el Ter és freqüentat per habitants del 
municipi. Les activitats que més es realitzen són el senderisme i el passeig en bicicleta, per bé 
que l’observació de fauna, la pesca i el piragüisme també són activitats freqüents.  

Aquesta és una unitat territorial molt crítica amb l’estat de conservació i amb l’ús actual del 
riu. Gairebé tots els municipis estan d’acord en fomentar la utilització de camins a peu, cavall o 
bicicleta i la realització de pícnics i aplecs a la vora del riu, i en evitar el pas de vehicles 
motoritzats dins l’espai fluvial i la navegació motoritzada. Altres activitats a potenciar són els 
esports d’aventura i esdeveniments esportius, la pesca, el piragüisme i el bany. 

5. Zones de seguretat i restricció ambiental 

5.1. Zones de seguretat de les preses, rescloses i altres estructures 
d’aprofitament hidràulic, o d’especial restricció per seguretat 

El Pla d’usos sobre serveis i activitats recreatives al riu Ter delimita aquelles zones dels 
embassaments de Sau, Susqueda i Pasteral que, per la seva proximitat a la presa o bé a 
estructures no estables (com l’església de Sant Romà de Sau), presenten un risc per a la 
seguretat i, per tant, cal restringir al màxim els usos recreatius. També s’especifiquen les 
condicions sota les quals una activitat pot desenvolupar-se aigua amunt i avall d’una resclosa. 
En concret, queda prohibida qualsevol activitat recreativa en la làmina d’aigua: 

 A menys de 500 m de la presa en els embassaments de Sau, Susqueda i Pasteral. 
 A menys de 10 m de la presa en l’embassament de Núria. 
 A menys de 10 m del punt de captació en qualsevol resclosa. 

 

5.2. Zones d’especial protecció i de sensibilitat ecològica, o d’especial restricció 
ambiental 

El Pla també recull aquelles zones de sensibilitat ecològica que requereixen d’una especial 
protecció i restricció dels usos recreatius per motius ambientals. Aquestes zones es defineixen 
segons criteris legals vigents (sistemes d’espais naturals protegits de Catalunya; Figura 1), 
criteris d’experts (àrees d’interès florístic i faunístic definides per la Generalitat o per 
naturalistes locals especialitzats) i criteris de percepció social (opinió dels ajuntaments i de les 
entitats locals).  

5.2.1. Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya 

A Catalunya, el sistema d’àrees protegides es configura actualment d’acord amb el model 
establert per la Llei 12/1985, de 14 de juny, d’espais naturals. Per una banda, aquesta Llei 
preveu el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), un pla territorial de caràcter sectorial que té 
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com a objectiu la identificació dels espais naturals la conservació dels quals es considera 
necessari d’assegurar, d’acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, 
socials, didàctics i recreatius amb què compten, per tal d’atorgar-los-hi una protecció bàsica. 
Per altra banda, la Llei preveu un segon nivell de protecció: els espais naturals de protecció 
especial (ENPE). Aquests espais, que també estan inclosos en el PEIN, gaudeixen d’un règim de 
protecció i gestió específic, a més de la protecció bàsica establerta pel PEIN. 

Els espais inclosos en el PEIN serviran per delimitar les zones D1, les quals tindran restringides 
certes actuacions en relació al desenvolupament d’activitats i serveis recreatius (per exemple, 
en la construcció d’aparcaments, horts socials, pesqueres o embarcadors). Quant a l’ordenació 
d’activitats en les zones A i C, es distingeixen aquells espais eminentment fluvials (per 
exemple, Vall del Rigart o Riberes del baix Ter) dels que són terrestres i inclouen cursos fluvials 
(per exemple, Montesquiu i Collsacabra), i s’identifiquen els motius pels quals s’han protegit. 
Així, es pretén dissenyar de manera el màxim acuradament possible les mesures aplicables per 
a compatibilitzar els usos desitjats i la conservació de l’espai. 

Per exemple, l’espai Riberes de l’alt Ter té present la llúdriga, una espècie d’interès comunitari 
que requereix entre altres mesures: 1) l’avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, 
de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie; 2) el foment de 
la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a 
augmentar-ne la seva extensió; i 3) la correcció de punts negres d'atropellament de l'espècie. 

Pel que fa als ENPE, dels situats dins la conca del Ter, els principals són el Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, la 
Reserva Natural Parcial dels Aiguamolls del Baix Ter i la Reserva Natural de Fauna Salvatge de 
l’Illa de Canet. Una petita part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa forma part 
de l’àmbit d’aplicació del Pla. Dins dels esmentats espais naturals, no només el Pla d’usos 
sobre serveis i activitats recreatives al riu Ter tindrà efectes sobre els usos recreatius en espais 
fluvials, sinó que el propi espai podrà disposar d’una normativa específica per a la regulació 
d’aquests. En qualsevol cas, la més restrictiva prevaldrà.  
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Figura 1. Figures de protecció a la conca del Ter. 

 

5.2.2. Hàbitats d’interès comunitari 

Actualment, en els espais fluvials de les conques del Ter i del Daró hi trobem 34 hàbitats 
d’interès comunitari (HIC) definits a la Unió Europea, relacionats a l'annex I de la Directiva 
97/62/CE, d’hàbitats. Poden ser no prioritaris o prioritaris. Els HIC prioritaris són els HIC la 
conservació dels quals suposa una especial responsabilitat per a la UE. Dins de l’àmbit del Pla, 
6 HIC són prioritaris: 

 Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Aceron 
 Dunes amb pinedes de pi pinyer o pinastre  
 Llacunes litorals 
 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmanii) 
 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 
 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

Els HIC solen estar presents en espais de la Xarxa Natura 2000 i inclosos al PEIN, però no 
sempre és així. Cada HIC disposa d’una fitxa informativa on es descriu l’hàbitat, es realitza una 
diagnosi de l’estat de conservació, el grau d’amenaça i les principals causes, i es proposen 
mesures de conservació. Per exemple, per a la conservació de les vernedes i altres boscos de 
ribera afins, es proposa precisament la “redacció d’un pla d’ordenació de les activitats i usos 
recreatius fluvials en els trams amb presència d’habitat”. Sobre les dunes amb pinedes de pi 
pinyer o pinastre, hi ha propostes més específiques, com l’ordenació del pas de persones i 
vehicles motoritzats i la protecció del cordó dunar mitjançant senyalització o tancaments 
perimetrals. 
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5.2.3. Àrees d’interès florístic i faunístic 

El mapa d'àrees d'interès faunístic i florístic és un mapa que suma les àrees més crítiques de 
totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals es té informació a tot el territori 
català. Les dades provenen de censos, seguiments genèrics de poblacions, estudis concrets 
d'àrees molt definides, seguiments i cites. Atès que el nombre d'espècies que es gestionen en 
el dia a dia és de centenars, el mapa prioritza atenent a diferents criteris: 

 Espècies dels annexes II o IV de la Directiva Hàbitats i annex I de la Directiva Ocells 
 Espècies en perill d'extinció i vulnerables (Llei 42/2007 i futur catàleg de Catalunya) 
 Espècies estratègiques en l'avaluació d'impacte ambiental 
 Espècies estratègiques en la gestió forestal (Programa de desenvolupament rural) 
 Espècies amb pla de recuperació o pla de conservació aprovat 

Algunes de les espècies d’interès florístic i faunístic incloses al mapa que estan presents en els 
espais fluvials de la conca del Ter són el cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius 
pallipes), el barb de muntanya (Barbus meridionalis), l’almesquera (Galemys pyrenaicus), la 
llúdriga (Lutra lutra), el martinet ros (Ardeola ralloides), el milà reial (Milvus milvus), la 
melampyrum catalana (Melampyrum catalaunicum) i l’espirea crenada (Spiraea crenata). 

De la mateixa manera que per als espais naturals protegits i per als hàbitats d’interès 
comunitari, cada espècie d’interès florístic o faunístic disposa d’una fitxa explicativa on es 
descriu l’espècie i la seva distribució, població i representativitat, l’estat de conservació i 
amenaces i les mesures a aplicar per a assegurar-ne la conservació. En resum, es pot dir que 
les principals fonts d’amenaça d’aquestes espècies són la pesca furtiva, la contaminació de les 
aigües i les “neteges” de marges que destrueixen l’hàbitat riberenc. Una de les mesures de 
conservació proposades en les fitxes explicatives esmentades és precisament la redacció d'un 
pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de 
l’hàbitat. Altres propostes que contemplen són: divulgació i valorització de l'espècie, 
especialment entre la població local; avaluació de les repercussions de les activitats i usos 
recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie; ordenació del pas de persones i 
vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat; regulació d'activitats esportives i 
turístiques, així com la pesca, captura o recol·lecció d'animals; i control de l'abocament o 
descàrrega de deixalles i qualsevol altres substància que provoqui, directament o 
indirectament, alteracions en els hàbitats. 

5.2.4. Zones humides 

Les zones humides són uns ecosistemes diversos i rics biològicament però, alhora, 
particularment fràgils i vulnerables. Existeix un inventari de zones humides de Catalunya que 
permet identificar-les i protegir-les. A la conca del Ter hi ha un total de 28 zones humides que 
inclouen pantans com el de Cal Gat o de Colomers, antigues lleres del Ter com el rec del Molí 
de Pals o el Ter Vell, llacunes litorals com la Platera, entre altres. Cada zona humida disposa 
d’una fitxa on s’especifiquen els usos i les alteracions, una diagnosi de l’estat de conservació, el 
règim de protecció i gestió en el que es troba i un llistat de d’actuacions i prioritats.  Per 
exemple, l’illa de Canet requereix de les següents actuacions: millora de la senyalització, 
instal·lació de contenidors d’escombraries i/o papereres i adequació d’accessos (barreres, 
itinerari, etc.). 
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5.2.5. Reserves genètiques de truita 

Les reserves genètiques de truita són les aigües habitades per poblacions d'espècies 
autòctones els individus de les quals presenten característiques genètiques pròpies. Són 
reserves genètiques tots aquells trams fluvials del Ter i el Ritort aigua amunt de Camprodon i 
del Freser i afluents (excloent el Segadell) aigua amunt de l’Herand, a Campdevànol. 

La Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües 
Continentals, determina que cal preservar els valors biològics i genètics d’aquestes aigües. Per 
exemple, en prohibeix les repoblacions, llevat de les que formin part dels plans de recuperació 
d'aquestes espècies, i en garanteix una pesca sense mort. En aquestes aigües, el present Pla ha 
de limitar doncs aquells usos que puguin ser incompatibles amb la conservació de la truita 
autòctona. 

5.3. Zones per a hidroavions per a accions d’extinció d’incendis forestals i 
proposta d’abalisament 

El Pla defineix aquelles zones que, en cas d’emergència, s’hi poden prohibir les activitats 
recreatives que s’hi estiguin duent a terme per a realitzar-hi accions d’extinció d’incendis 
forestals. El Pla contemplarà una proposta d’abalisament i senyalització de la zona, així com el 
protocol a seguir en cas de necessitat d’ús. 

Les zones per a hidroavions per a accions d’extinció d’incendis forestals són les següents: 

 Embassament de Núria (Ripollès) 
 Embassament de Sau (embassaments) 
 Embassament de Susqueda (embassaments) 
 Embassament del Pasteral (embassaments) 
 Resclosa de Colomers (plana del Baix Ter) 

La proposta d’abalisament i senyalització és la següent: 

 Una senyalització a tots els accessos de les zones 
per a hidroavions amb el senyal de perill hidroavions 
(vegeu Figura 2). 

 Col·locació d’una boia d’abalisament per cada 20 m 
de perímetre de la zona per hidroavions. 

 

Figura 2. Senyalització de les zones per a hidroavions. 
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6. Proposta d’ordenació de serveis i activitats recreatives 

6.1. Ordenació de les activitats recreatives de lliure accés 

Les activitats recreatives de lliure accés són totes aquelles que poden realitzar-se sense 
necessitat de cap tràmit o autorització. En la majoria dels casos no són regulables i, per tant, el 
Pla té per objectiu ordenar-les per evitar conflictes entre el lliure desenvolupament de les 
activitats i la preservació del medi. En són exemples l’ús social del riu, l’ús de senders a peu, 
bicicleta, cavall o amb vehicles motoritzats, l’observació de flora i fauna i el bany. Pel que fa al 
bany, és possible que una institució pública o privada impulsi la creació d’una zona de bany 
regulada. En aquest cas, caldrà seguir els criteris descrits en l’apartat 6.2. Regulació dels 
serveis i activitats d’accés controlat. 

A excepció de l’ús de senders amb vehicles motoritzats, que caldria limitar-lo a aquells punts 
on ho permet la legislació vigent, la resta són els usos més interessants a promoure ja que 
permeten un accés al riu sense exclusivitat i, a més, són fàcilment compatibles amb la 
preservació dels espais fluvials. Només en alguns punts on hi ha massificació d’usuaris solen 
haver-hi problemes. 

Proposta d’ordenació 

L’ordenació de les activitats recreatives de lliure accés rau principalment en la regulació dels 
accessos i en incentius i desincentius per a efectuar llurs activitats. Les mesures que el Pla 
proposa són les següents: 

 El desenvolupament de recorreguts senyalitzats que permetin posar en contacte els 
usuaris amb l’espai fluvial, incentivant l’exercici físic i l’apreciació de l’entorn. En són 
exemples diferents la Ruta del Ter (http://rutadelter.cat) i les Vies Braves 
(https://viesbraves.com). Qualsevol recurs destinat a incentivar l’ús d’aquests 
recorreguts (tríptic, pàgina web) haurà d’incloure obligatòriament les obligacions i 
prohibicions senyalitzades al Requadre 1 per a garantir la preservació de l’espai fluvial. 
S’aconsella no promoure el pas per zones ja degradades per evitar incentivar 
l’incivisme. 

 La prohibició expressa de realitzar qualsevol d’aquestes activitats en punts sensibles 
on la seguretat o la preservació de l’espai ho requereixin. 

 Accions destinades a millorar la implementació de la llei d’accés de vehicles 
motoritzats al medi natural. 

 Accions destinades a prevenir i corregir la massificació en alguns trams de riu, 
centrades en dificultar l’aparcament i l’accés al riu. 

 El desenvolupament d’una infraestructura que permeti oferir aquest tipus d’activitats 
recreatives bo i estimulant la preservació del medi: itineraris (per concentrar els 
visitants i mantenir camins amb una freqüentació baixa), papereres, miradors i 
observatoris de fauna, etc. 

http://rutadelter.cat/
https://viesbraves.com/
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Requadre 1 

Recomanacions, obligacions i prohibicions que els usuaris han de tenir en compte a 
l’accedir a un espai fluvial: 

 Queda totalment prohibit l’abandó de qualsevol tipus de deixalla, inclosa l’orgànica, 
en l’espai fluvial.  

 Es limita o es prohibeix la recol·lecció de plantes, animals, roques i terres en general 
en funció de la legislació vigent. 

 Queda prohibit l’alliberament d’animals domèstics o salvatges al medi natural, així 
com la introducció d’espècies animals i vegetals foranes. 

 Cal que els usuaris siguin respectuosos amb la fauna salvatge, abstenint-se de 
realitzar activitats i sorolls susceptibles de destorbar-la o maltractar-la i de donar-li 
aliments. 

 Es prohibeix l’ús de crema solar i de sabó i de qualsevol altra substància o objecte 
que pugui causar la contaminació de les aigües. 

 Els gossos hauran d’anar lligats en tot l’espai, a excepció dels gossos de pastors, 
masovers i caçadors. 

 L’activitat de bany es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. 

6.2. Regulació dels serveis i activitats d’accés controlat 

Les activitats d’accés controlat, si bé es poden realitzar de manera autònoma, normalment 
estan gestionades per clubs esportius i empreses privades. Les activitats més corrents a la 
conca del Ter són els esports aquàtics en general al pantà de Sau, el piragüisme a les unitats 
territorials del Ter mig i de la plana del Baix Ter, i el barranquisme en torrents i rieres del 
Ripollès, especialment. 

Tramificació de l’espai fluvial 

Per als serveis i activitats recreatives d’accés controlat, el curs fluvial del Ter i Freser s’ha 
dividit en diferents trams (vegeu Taula 2) on es potenciaran / limitaran diferents usos d’acord a 
diferents objectius: 

 Trams d’ús restringit: són aquells seleccionats com a àrees de refugi per a la fauna. Són 
els trams més vulnerables i tenen per objectiu restringir al màxim els serveis i activitats 
recreatives. 

 Trams preferents d’ús social: són aquells trams més propers als nuclis urbans. 
L’objectiu de crear trams preferents d’ús social és potenciar el retorn de l’activitat 
social al riu. L’objectiu és compatibilitzar-hi una gran diversitat possibles i convertir-ne 
els marges amb espais d’apropament al riu, bo i preservant-ne els valors naturals i 
paisatgístics. 

 Trams preferents de pesca: són trams excel·lents per a la pesca esportiva i aquest ús 
tindrà prioritat davant qualsevol altre. 

 Trams d’ús regulat d’alta intensitat: són trams idonis per a desenvolupar-hi diferents 
tipus d’activitats recreatives (navegació, barranquisme, etc.) que requereixin d’un 
permís especial per tal de compatibilitzar-les amb la preservació dels valors naturals i 
paisatgístics. 

 Trams d’ús regulat de baixa intensitat: són trams també idonis per a desenvolupar-hi 
diferents tipus d’activitats recreatives (navegació, barranquisme, etc.), però es 
desenvoluparan sota més restriccions per tal de compatibilitzar-les amb la preservació 
dels valors naturals i paisatgístics. 
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Taula 2. Classificació dels trams en funció de les activitats amb permís a realitzar en làmina d’aigua 

TIPUS DE 
TRAM 

S’INCLOUEN S’EXCLOUEN NOUS 
ACCESSOSB 

PESCA NAVEGACIÓ ESDEVENIMENTS A LA 
LÀMINA D’AIGUAC 

Trams d’ús 
restringit 

Trams en zones humides, amb illes, 
reserves genètica de truita, amb 
presència d’almesquera, cranc de riu 
autòcton, dormiders d’aus aquàtiques 
i punts d’alliberament de tortugues 
autòctones 

Zones urbanes 
en reserves 
genètiques de 
truita 

Prohibits Permesa segons 
legislació, tot i 
que es limita 
l’accés al riu 

Prohibida Prohibits 

Trams 
preferents 
d’ús social 

Trams de riu compresos dins un 
buffer de 250 m al voltant d’un nucli 
urbà, i trams on actualment hi ha 
àrees recreatives amb accés al riu 

Trams d’ús 
restringit 

Al llarg de tot el 
tram 

Restringida a 20 
m de qualsevol 
altra activitat 
recreativa 

Màxim de 10 embarcacions 
simultànies 

Màxim 5 
esdeveniments l’any i 
500 usuaris per 
esdeveniment 

Trams 
preferents de 
pesca 

Trams considerats intensius de pesca 
en els reglaments que es derivin de la 
Llei 22/2009 

Zones urbanes Màxim 1 accés 
de 1,5 m 
d’amplada per 
cada 50 m de riu 

Permesa i 
incentivada 

Prohibida Màxim 2 
esdeveniments l’any i 
200 usuaris per 
esdeveniment 

Trams d’ús 
regulat d’alta 
intensitatA 

Trams que ja presenten un ús intensiu 
de la navegació 

Tots els tipus de 
tram anteriors 

Màxim de 10 m 
d’amplada per 
cada 2 Km de riu 

Permesa Màxim de 300 
embarcacions al dia i 1.000 
a la setmana (100 de les 
quals de reserva exclusiva 
sense activitat empresarial) 

Màxim 5 
esdeveniments l’any i 
500 usuaris per 
esdeveniment 

Trams d’ús 
regulat de 
baixa 
intensitatA 

Trams no classificats com els anteriors Tots els tipus de 
tram anteriors 

Màxim de 10 m 
d’amplada per 
cada 2 Km m de 
riu 

Permesa Màxim de 60 embarcacions 
al dia i 200 a la setmana (20 
de les quals de reserva 
exclusiva sense activitat 
empresarial) 

Màxim 2 
esdeveniments l’any i 
200 usuaris per 
esdeveniment 

A. Un ajuntament pot dedicar fins un 50% del seu tram d’ús social a ús regulat d’alta o baixa intensitat. 
B. Vegeu apartats 6.4. Regulació de les activitats recreatives amb accés al riu. 
C. Vegeu apartats 6.3. Regulació dels esdeveniments esportius i de lleure. 
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La Taula 2 defineix com es tramifiquen els diferents trams fluvials de la conca del Ter per a 
l’ordenació dels serveis i activitats recreatives. A l’Apèndix 1. Trams fluvials es tramifica el curs 
fluvial sencer dels rius Ter i Freser, des dels naixements fins la gola. 

 

Horaris d’activitat 

A excepció de la pesca, la resta serveis i activitats recreatives d’accés controlat (el piragüisme, 
bany controlat, barranquisme, aplecs, competicions, ect), els usuaris podran entrar al riu a 
partir de dues hores després de la sortida de sol i sortir-ne dues hores abans de la posta. En 
són excepció la pesca, les activitats científiques i aquelles activitats divulgatives en grups 
màxims de 30 persones. La Taula 3 mostra la sortida i posta de Sol en horari solar durant els 
diferents mesos de l’any. 

Taula 3. Sortida i posta de sol en horari solar. 

 SORTIDA DEL SOL POSTA DEL SOL 
15 de gener 7:16 16:46 
15 de febrer 6:48 17:25 
15 de març 6:04 17:59 
15 d’abril 5:12 18:32 
15 de maig 4:31 19:03 
15 de juny 4:17 19:27 
15 de juliol 4:31 19:25 
15 d’agost 4:59 18:53 
15 de setembre 5:32 18:03 
15 d’octubre 6:03 17:13 
15 de novembre 6:40 16:32 
15 de desembre 7:12 16:23 

 

6.2.1. Navegació 

 És obligatòria la instal·lació d’un punt de desinfecció d’embarcacions per àmbit 
(Ripollès, Osona, Ter mig i Plana del Baix Ter), a excepció de l’àmbit dels 
embassaments, on cada embassament haurà de disposar d’un punt de desinfecció. 

 És obligatori desinfectar l’embarcació cada vegada que accedeixi a la conca després 
d’haver realitzat una activitat fora d’aquesta. 

 Es prohibeix la navegació a motor, a excepció de casos d’acompanyament a grups i 
sempre limitant la velocitat a 20 km/h. En aquestes excepcions, l’embarcació haurà de 
tenir motor elèctric. 

 Només es podrà desembarcar en els accessos establerts per a aquest ús, exceptuant-
ne casos d’emergència. 

6.2.2. Barranquisme 

 Es prohibeix el barranquisme en qualsevol tram fluvial que sigui reserva genètica de 
truita i/o hàbitat d’almasquera o cranc de riu de potes blanques. En concret es 
prohibeix la pràctica del barranquisme en els següents cursos d’aigua: 

o El riu Ter i afluents aigua amunt del nucli urbà de Camprodon, inclòs el Ritort. 
o El riu Freser i afluents aigua amunt del Pont de la Cabreta (Ribes de Freser), a 

excepció del Segadell i afluents. 
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o Rieres de Cauvell i de les Carboneres, i torrents de Molinou, Muiols, Rama, 
Ribamala, la Ginebrosa i Escamarc, i afluents (unitat del Ripollès). 

o Torrents de l’Infern i del Bonegres i Sots del Puig, Can Serra Bronquera, 
Serrallonga i la Guervolosa, i afluents (unitat dels embassaments). 

o I qualsevol curs fluvial que no estigui en aquesta llista si es detecta almesquera 
o cranc de riu de potes blanques. 

 Aquells trams practicables no inclosos dins el llistat anterior són considerats barrancs 
amb descens regulat. 

 Per a practicar qualsevol activitat de descens de barrancs a la conca del Ter, s’ha de 
sol·licitar autorització a l’organisme competent, on s’indicarà expressament el nombre 
de participants de l’activitat, el nom del barranc i terme municipal i la data del 
descens. Així, per a ser concedida l’autorització, els participants hauran de signar una 
declaració responsable conforme assumeixen les responsabilitats que puguin derivar-
se de la realització de l’activitat sol·licitada, d’acord amb el que estableix la Llei 
26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, article 35. 

 Es permet un màxim de 40 persones al dia i 140 a la setmana, 14 de les quals de 
reserva exclusiva sense activitat empresarial. 

 No es permet remuntar els rius i barrancs ni el descens nocturn. 
 És obligatori l’ús de casc per a tots els participants. Per als trams amb ràpel, és 

obligatori l’ús d’arnès amb descensor, mosquetó i corda de longitud suficient. 

6.2.3. Activitats científiques i divulgatives 

 És obligatori sol·licitar permís en cas de voler accedir en trams d’ús restringit o en 
horaris fora dels permesos i, en aquests casos, s’accedirà al riu en grups d’un màxim de 
20 persones. 

6.2.4. Pesca 

El present Pla no ordena la pesca, que queda regulada per la Llei 22/2009, del 23 de desembre, 
d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. 

6.3. Regulació dels esdeveniments esportius i de lleure 

Els esdeveniments esportius (competitius o no competitius) i de lleure (fires, festivals i aplecs) 
es caracteritzen per aglutinar molts usuaris en un mateix espai en dies puntuals. Aquesta 
massificació pot comportar una degradació important del medi si no s’ordena adequadament.  

Proposta de regulació 

És per aquest motiu, que el Pla proposa regular els següents aspectes en l’organització 
d’esdeveniments esportius i de lleure: 

 La delimitació de l’espai: 
o Prohibició expressa en trams d’ús restringit 

 L’aparcament 
 La neteja i recollida d’escombraries posterior a l’esdeveniment 
 Simplificació de tràmits 
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6.4. Regulació de les àrees recreatives amb accés al riu 

Les àrees recreatives són espais que se situen principalment en les ribes dels rius amb 
l’objectiu d’acostar la gent al riu. Requereixen d’una infraestructura determinada i tenen una 
gran capacitat d’usuaris. Són àrees recreatives les zones de pícnic, les d’acampada, els parcs 
fluvials, les àrees de bany i les àrees d’horts socials pròxims al riu, entre altres. Una regulació 
és important de cara a minimitzar l’alteració de l’espai fluvial per a l’establiment d’àrees 
recreatives i la construcció d’instal·lacions permanents en zona inundable. 

Regulació de la ubicació d’àrees recreatives 

 Només es poden desenvolupar noves àrees recreatives en trams preferents d’ús social, 
definits a la taula 2. 

 Les zones d’acampada es prohibeixen dins l’espai fluvial amb un període de retorn 
menor a 100 anys. 

Regulació de la instal·lació d’elements artificials 

 La quantitat en termes de superfície o distància lineal de riu que un municipi pot 
designar com a àrea recreativa. 

 L’adequació de les instal·lacions permanents necessàries per a desenvolupar aquestes 
activitats (per exemple, lavabo, tanques, papereres, taules, etc.) als reglaments del 
Domini Públic Hidràulic i de la Llei d’Urbanisme. 

 Prohibida la impermeabilització del terreny 
 Prohibit qualsevol tipus de construcció (només usos tous) 

Regulació de l’acampada 

 Qualsevol zona d’acampada situada en l’àmbit del pla haurà de disposar d’un punt de 
neteja d’estris i de lavabo, amb seu propi sistema de recollida i depuració de les aigües 
residuals. 

Regulació del bany 

Actualment, només hi ha dues zones de bany interior situades a la conca del Ter, ambdues al 
pantà de Sau. Qualsevol nova zona de bany que es vulgui desenvolupar en l’àmbit fluvial del 
Ter, caldrà seguir amb les següents consideracions: 

 Complir amb els requeriments de la Directiva 2006/7/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany (DOCE, L64/37, 15 de 
febrer de 2006). 

 Estar situada en trams preferents d’ús social definits en la taula 2 i detallats a l’Annex 
C87, o en els sectors dels embassaments on el bany hi és permès (Taula 8m7). 

6.5. Regulació de serveis i activitats en embassaments 

Els embassaments són masses d’aigua particulars. Són artificials, són sistemes d’aigües lentes i 
molt profundes, i s’han construït principalment amb objectius d’abastament de la població, de 
l’emmagatzematge d’aigua pel reg, de prevenció d’inundacions i de producció d’electricitat. En 
el present Pla es regulen els serveis i activitats recreatives als embassaments de Núria, Sau, 
Susqueda i Pasteral. 

El Pla d’Usos proposa sectorialitzar l’embassament de Sau segons l’“Estudi tècnic justificatiu de 
l’ordenació dels usos recreatius a l’embassament de Sau” (ACA, 2005), que divideix aquesta 
massa d’aigua en 5 sectors, i els embassaments de Susqueda i Pasteral segons l’“Estudi tècnic 
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justificatiu de l’ordenació dels usos recreatius dels embassaments de Boadella, Susqueda i 
Pasteral (Zona Nord)” (ACA, 2004), que els divideix en 7 sectors (vegeu Taula 4 i Figures 3-5). 

 

Taula 4. Sectors en els que es divideixen els embassaments de Sau, Susqueda i Pasteral. 

SECTOR NOM PESCAA BANYB 
REM O 
VELA 

NAVEGACIÓ A 
MOTOR 

Sau – S1 Tram encaixat √ √ √ √ 

Sau – S2 Marge dret √ √ √ × 

Sau – S3 La presa √ × × × 

Sau – S4 Club Nàutic √ √ √ √ 

Sau – S5 Badia de Balà √ × × × 

Susqueda – S1 La cua de l’embassament √ √ × × 

Susqueda – S2 De Querós a la Serra dels 
Tanys 

√ √ √ √ 

Susqueda – S3 Sector sud del vas central √ √ √ × 

Susqueda – S4 La presa √ × × × 

Susqueda – S5 Cues del nord de 
l’embassament 

√ √ × × 

Pasteral – S6 El Pasteral I √ × × × 

Pasteral – S7 El Pasteral II √ × × × 

A. La pesca des d’embarcacions només està permesa en aquelles zones on també sigui admesa la 
navegació. 

B. S’inclou dins d’aquesta categoria la instal·lació de recorreguts de bany, per exemple, Vies Braves 
(https://viesbraves.com).  

 

 
Figura 3. Zonificació de l’embassament de Sau. 
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https://viesbraves.com/
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Figura 4. Zonificació de l’embassament de Susqueda. 

 

 

Figura 5. Zonificació de l’embassament del Pasteral. 

7. Actuacions  

7.1. Actuacions dotacionals 

Durant el primer any d’implementació del Pla d’usos sobre serveis i activitats recreatives al riu 
Ter, el Consorci del Ter generarà un llistat d’actuacions dotacionals amb pressupost aproximat 
i ordre de prioritat inclosos que podran ser dissenyades i executades a mesura que el Consorci 
del Ter, encarregat de la recaptació de les taxes establertes en el Pla (vegeu apartat 9.1), 
disposi dels fons necessaris per a dur-les a terme.  

1 

2 

5 

3 

4 

6 

7 
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En qualsevol cas, les actuacions dotacionals es prioritzaran seguint els següents criteris: 

1. Que previnguin riscos ambientals i de seguretat (rètols informatius, abalisament de 
zones de seguretat, etc.). 

2. Que estimulin la conservació del riu i l’educació ambiental (plafons informatius, aules 
de natura, etc.). 

3. Que potenciïn les activitats recreatives de lliure accés (construcció de passarel·les, 
àrees recreatives, senyalització de camins, etc.). 

4. Que responguin a un interès local. 

7.2. Actuacions de restauració de l’espai fluvial 

A través del Programa de mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 
2016-2021, s’han establert un seguit d’actuacions de restauració de l’espai fluvial per tota la 
conca del riu Ter que afavoriran la compatibilització del desenvolupament dels serveis i 
activitats recreatives amb la preservació dels ecosistemes aquàtics continentals. 

7.3. Actuacions de control 

El Pla d’usos sobre serveis i activitats recreatives al riu Ter contindrà una proposta d’accessos 
al riu i als embassaments i control del número d’embarcacions que hi entren. També ubicarà 
diferents punts de neteja i desinfecció per evitar la introducció d’espècies invasores. A més, el 
Pla contindrà una proposta d’accessos per a vehicles motoritzats i el control d’aquests 
accessos. 

Durant els anys de vigència del Pla, s’intentarà desenvolupar un estudi de recerca en el què 
s’avaluï l’impacte del Pla sobre els ecosistemes fluvials per tal de proposar canvis i millores en 
la propera actualització del Pla. 

Finalment, s’establiran quins controls els inspectors fluvials que treballin en les subconques de 
l’Alt i el Baix Ter hauran de dur a terme per a assegurar el correcte desenvolupament del Pla. 

8. Àmbit temporal del Pla d’Usos 
El Pla d’usos sobre serveis i activitats recreatives al riu Ter té una vigència de 5 anys a comptar 
des de la seva publicació al DOGC. Durant aquest 5 anys es realitzarà un estudi en el què 
s’avaluaran les mesures proposades en el Pla i, posteriorment, es redactarà una actualització 
del Pla que contindrà les diferents propostes de millora del Pla (vegeu apartat 7.3). En cas de 
d’endarreriment de l’actualització del Pla, el present Pla d’Usos restarà en vigor fins l’aprovació 
del següent. 

9. Memòria econòmica 

9.1. Cobrament de taxes i fiances 

El Consorci del Ter recollirà una taxa ecològica als diferents serveis i activitats recreatives en 
funció en funció de l’impacte que aquestes tinguin sobre el medi.  ingressos econòmics 
corresponents a les diferents taxes provinents de la pesca, de les activitats esportives i dels 
esdeveniments esportius i de lleure, i els invertirà en les següents partides: 

 Actuacions dotacionals (vegeu apartat 7.1) 
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 Actuacions de restauració de l’espai fluvial (vegeu apartat 7.2) 
 Actuacions de control (vegeu apartat 7.3) 

Les taxes per a cada ús seran: 

 Piragüisme i altres tipus d’activitat nàutica: 1 €/persona 
 Barranquisme: 1 €/persona 
 Competicions i esdeveniments esportius i de lleure amb inscripció: 1 €/persona 
  Esdeveniments esportius i de lleure sense inscripció: dependrà de la magnitud de 

l’esdeveniment. 

Fiança: 

 Esdeveniments esportius competitius i no competitius i de lleure: 3€/persona 

9.2. Règim sancionador 

Les accions o les omissions que constitueixen un incompliment dels requisits, les obligacions i 
les prohibicions establertes per aquesta llei donen lloc a responsabilitat administrativa. Les 
infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

Infraccions lleus 

Són infraccions lleus: 

 Realitzar qualsevol tipus d’activitat sense el permís que li correspongui. 
 Realitzar una activitat amb més número d’usuaris del permès o fora de l’horari 

permès. 
 Deixar brossa en el medi. 
 Utilitzar sabons, cremes i altres substàncies contaminants per les aigües 

Infraccions greus 

Són infraccions greus: 

 Realitzar qualsevol tipus d’activitat de manera reincident sense el permís que li 
correspongui. 

 Matar fauna salvatge, exceptuant quan existeixi permís de caça o pesca corresponent. 
 Abocar deliberadament substàncies contaminants a l’espai fluvial. 
 Utilitzar embarcacions amb motor de gasolina o gasoil en espais prohibits. 

Infraccions molt greus 

Són infraccions molt greus: 

 Permetre la propagació d’espècies al·lòctones de fauna o flora 
 Permetre un alliberament de cabals alts en època d’estiatge. 
 La tala d’arbres sense permís. 
 La construcció d’elements artificials sense permís dins de l’espai fluvial 
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Apèndix 1.  Trams fluvials 
 

TRAM 
INICI DE TRAM 
(TOPÒNIM) 

 
(COORDENADA) 

FI DE TRAM 
(TOPÒNIM) 

 
(COORDENADA) 

LONGITUD DEL 
TRAM (M) CATEGORIA  ATRIBUTS CONSIDERATS 

F-01 Naixement del Freser 435990,4697185 Inici Ribes 435999,4697166 16.463 Ús restringit Parc Natural, reserva genètica de truita i 
presència de zones humides (molleres) 

F-02 Inici Ribes 435999,4697166 Fi Ribes 431216,4683198 1.969 Ús social Tram urbà de Ribes de Freser 
F-03 Fi Ribes 431216,4683198 Resclosa de l'Herand 431001,4677805 6.462 Ús restringit Reserva genètica de truita 
F-04 Resclosa de l'Herand 431001,4677805 Inici Campdevànol 431321,4676444 1.600 Ús regulat de 

baixa intensitat 
  

F-05 Inici Campdevànol 431321,4676444 Fi Campdevànol 431283,4673956 2.736 Ús social Tram urbà de Campdevànol 
F-06 Fi Campdevànol 431283,4673956 Inici Ripoll 432326,4672761 1.852 Ús regulat de 

baixa intensitat 
  

F-07 Inici Ripoll 432326,4672761 Confluència amb el Ter 433292,4671967 1.311 Ús social Tram urbà de Ripoll 
        
T-01 Ulldeter 437282,4697383 Inici Setcases 442549,4692178 12.486 Ús restringit Parc Natural, reserva genètica de truita i 

possible presència d'almesquera 
T-02 Inici Setcases 442549,4692178 Fi Setcases 442199,4691249 1.137 Ús social Tram urbà de Setcases 
T-03 Fi Setcases 442199,4691249 Inici Vilallonga 442891,4686874 5.136 Ús restringit Reserva genètica de truita 
T-04 Inici Vilallonga 442891,4686874 Fi Vilallonga 443499,4686422 779 Ús social Tram urbà de Vilallonga de Ter 
T-05 Fi Vilallonga 443499,4686422 Inici Llanars 444740,4685969 1.347 Ús restringit Reserva genètica de truita 
T-06 Inici Llanars 444740,4685969 Fi Camprodon 447226,4684018 4.112 Ús social Tram urbà de Llanars i Camprodon 
T-07 Fi Camprodon 447226,4684018 Inici St Pau 447726,4679630 5.129 Ús regulat de 

baixa intensitat 
  

T-08 Inici St Pau 447726,4679630 Fi St Pau 447363,4678575 1.293 Ús social Tram urbà de Sant Pau de Segúries 
T-09 St Pau 447363,4678575 Inici St Joan 441936,4676498 6.678 Ús regulat de 

baixa intensitat 
  

T-10 Inici St Joan 441936,4676498 Fi St Joan 440407,4675304 2.361 Ús social Tram urbà de Sant Joan de les Abadesses 
T-11 Fi St Joan 440407,4675304 Depuradora de Cal Gat 438936,4675172 1.612 Ús regulat de 

baixa intensitat 
  

T-12 Depuradora de Cal Gat 438936,4675172 Pont de Ribamala 437242,4674526 1.912 Ús restringit Presència de zona humida (Pantà de Cal 
Gat) 

T-13 Pont de Ribamala 437242,4674526 Inici Ripoll 433918,4673016 4.512 Ús regulat de 
baixa intensitat 
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TRAM 
INICI DE TRAM 
(TOPÒNIM) 

 
(COORDENADA) 

FI DE TRAM 
(TOPÒNIM) 

 
(COORDENADA) 

LONGITUD DEL 
TRAM (M) CATEGORIA  ATRIBUTS CONSIDERATS 

T-14 Inici Ripoll 433918,4673016 Fi Ripoll 433734,4670352 3.197 Ús social Tram urbà de Ripoll 
T-15 Fi Ripoll 433734,4670352 Inici Montsquiu 434228,4662855 12.530 Ús regulat de 

baixa intensitat 
  

T-16 Inici Montsquiu 434228,4662855 Fi St Quirze 436068,4660936 3.010 Ús social Tram urbà de Montesquiu i Sant Quirze de 
Besora 

T-17 Fi St Quirze 436068,4660936 Resclosa de Borgonyà 437185,4657732 8.117 Ús regulat de 
baixa intensitat 

  

T-18 Resclosa de Borgonyà 437185,4657732 Fi Torelló (confluència amb el 
Ges) 

438468,4654837 5.931 Ús social Tram urbà de Borgonyà i Torelló 

T-19 Fi Torelló (confluència 
amb el Ges) 

438468,4654837 Inici illa de les Gambires 437255,4653498 3.817 Ús regulat de 
baixa intensitat 

  

T-20 Inici illa de les 
Gambires 

437255,4653498 Inici St Hipòlit 437776,4651026 5.222 Ús restringit Presència d'illes i dormiders d'aus 
aquàtiques 

T-21 Inici St Hipòlit 437776,4651026 Fi Sant Hipòlit 437327,4650017 1.215 Ús social Tram urbà de Sant Hipòlit de Voltregà 
T-22 Fi Sant Hipòlit 437327,4650017 Resclosa de la Teula 

(Manlleu) 
439391,4649661 2.478 Ús restringit Presència de dormiders d'aus aquàtiques 

T-23 Resclosa de la Teula 
(Manlleu) 

439391,4649661 Fi Manlleu 441534,4649720 2.299 Ús social Tram urbà de Manlleu 

T-24 Fi Manlleu 441534,4649720 Resclosa Malars (Manlleu) 441119,4648382 2.553 Ús regulat de 
baixa intensitat 

  

T-25 Resclosa Malars 
(Manlleu) 

441119,4648382 Resclosa de Can Portabella 
(Roda de Ter) 

442563,4648039 1.530 Ús restringit Confluència amb el Gurri 

T-26 Resclosa de Can 
Portabella (Roda de 
Ter) 

442563,4648039 Resclosa de Samelassa, cua 
del Pantà de Sau (Roda de 
Ter) 

442965,4646845 1.290 Ús social Tram urbà de Roda de Ter 

        
T-27 Presa de Susqueda 460867,4647577 Cua del Pasteral 464579,4648223 5.703 Ús regulat d'alta 

intensitat 
Tram altament modificat 

        
T-28 Presa del Pasteral II 467863,4648428 Confluència amb el Brugent 468338,4648546 490 Ús restringit Confluència amb el Brugent 
T-29 Confluència amb el 

Brugent 
468338,4648546 Inici La Cellera 469109,4646964 2.036 Preferent de 

pesca 
Tram interessant per la pesca amb mosca 

T-30 Inici La Cellera 469109,4646964 Fi La Cellera 469142,4646192 782 Ús social Tram urbà de la Cellera de Ter 
T-31 Fi La Cellera 469142,4646192 Inici Bonmatí 472874,4646067 4.355 Preferent de 

pesca 
Tram interessant per la pesca amb mosca 

T-32 Inici St Julià 472874,4646067 Resclosa de Vilanna 472967,4646911 947 Ús social Tram urbà de Bonmatí 



30 
 

TRAM 
INICI DE TRAM 
(TOPÒNIM) 

 
(COORDENADA) 

FI DE TRAM 
(TOPÒNIM) 

 
(COORDENADA) 

LONGITUD DEL 
TRAM (M) CATEGORIA  ATRIBUTS CONSIDERATS 

T-33 Resclosa de Vilanna 472967,4646911 Inici Bescanó 477239,4646430 5.442 Ús restringit Zones d'alliberament de tortugues 
T-34 Inici Bescanó 477239,4646430 Resclosa Reial 479033,4646483 1.871 Ús social Tram urbà de Bescanó 
T-35 Resclosa Reial 479033,4646483 Pont de Fontajau 484236,4648204 6.014 Ús regulat d'alta 

intensitat 
Tram actualment molt utilitzat per la 
navegació 

T-36 Pont de Fontajau 484236,4648204 Pont de la Barca 485010,4648721 963 Ús social Tram urbà de Girona 
T-37 Pont de la Barca 485010,4648721 Resclosa de Can Mitjans 485294,4651141 2.877 Ús restringit Presència d'illes 
T-38 Resclosa de Can 

Mitjans 
485294,4651141 Depuradora de Campdorà 485887,4652691 1.844 Ús social Tram urbà de Girona i Sarrià de Ter 

T-39 Depuradora de 
Campdorà 

485887,4652691 Inici Colomers 498515,4659056 21.114 Ús regulat de 
baixa intensitat 

  

T-40 Inici braç de 
Sobrànigues 

495273,4655742 Fi braç de Sobrànigues 496548,4656352 1.710 Ús restringit Zona d'alliberament de tortugues 

T-41 Inici Colomers 498515,4659056 Presa de Colomers 499277,4658309 1.104 Ús restringit Zona humida (Colomers) i d'alliberament 
de tortugues 

T-42 Presa de Colomers 499277,4658309 Illa de Canet 505257,4654692 8.840 Ús regulat d'alta 
intensitat 

Tram actualment molt utilitzat per la 
navegació 

T-43 Illa de Canet 505257,4654692 Pont de la C-31 (Torroella de 
Montgrí) 

510373,4653677 5.444 Ús restringit Zones humides (Illa i resclosa de Canet i 
resclosa d'Ullà) i espais naturals de 
protecció especial 

T-44 Pont de la C-31 
(Torroella de Montgrí) 

510373,4653677 Gola del Ter 516101,4652327 6.079 Ús regulat d'alta 
intensitat 

Parc Natural, però actualment molt 
utilitzat per la navegació 
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